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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada zaman sekarang ini sangatlah penting untuk menguasai lebih dari 

satu bahasa terutama bahasa asing, karena dengan menguasai bahasa asing 

dapat mempermudah dalam berkomunikasi dengan manusia di belahan dunia 

lainnya. Salah satu bahasa asing yang kini banyak dipelajari adalah bahasa 

Jepang. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh The Japan Foundation 

pada tahun 2012, Indonesia menduduki peringkat ke 2 di dunia yang jumlah 

pembelajar bahasa Jepangnya paling banyak setelah negara Cina. Jumlah 

pembelajar bahasa Jepang di Indonesia pada tahun 2012 tercatat sebanyak 

872.406 orang, atau mengalami peningkatan sebesar 21,8% dibandingkan pada 

tahun 2009 lalu yaitu 716.353 orang. Jumlah pembelajar terbesar yang 

didominasi siswa sekolah menengah yang mencapai 40% dari pembelajar 

bahasa Jepang di seluruh dunia. Umumnya, mereka belajar bahasa Jepang 

karena ingin berkomunikasi dalam bahasa Jepang, tertarik dengan bahasanya, 

dan ingin berinteraksi dengan orang Jepang melalui bahasa Jepang. Selain itu 

kebudayaan suatu negara dapat menjadi daya tarik untuk mempelajari 

bahasanya. 

Dalam pembelajaran bahasa asing membaca merupakan keterampilan 

berbahasa yang dirasa cukup sulit oleh sebagian besar pembelajar. Terlebih 

jika huruf yang digunakan dalam bahasa asing sangat berbeda dengan huruf 

yang digunakan dalam bahasa ibu pembelajar. Tidak hanya sekedar membaca, 

para pembelajar pun harus bisa memahami isi bacaan agar mendapatkan 

informasi yang terdapat dalam bacaan. 

Pengertian membaca dalam Nihongo Kyouiku Jiten, 

 

“読むことは文字をとして文の内容を読み取り、理解することであ

る。それはまず、文字と音の対応に始まり、文字によってされる

http://www.antaranews.com/berita/359995/belajar-teknologi-kedokteran-jepang-pelajari-bahasa-jepang
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語の読み方と意味の学習、更に大きいである、文段、文章におけ

る読み方と意味、内容の学習が含まれる。”(yomukoto wa moji o 

toshite bun no naiyou o yomitori, rikai suru koto de aru. sore wa mazu, 

moji to oto no taiou  ni hajimari, moji ni yotte sareru go no yomikata to 

imi no gakushuu, sara ni ookii de aru, bundan, bunshou ni okeru 

tomikata to imi, naiyou no gakushuu ga fukumareru). Membaca adalah 

membaca isi kalimat dengan perantara huruf. Hal ini pertama-tama 

dengan mempertemukan huruf dan bunyi, mempelajari arti dan tata cara 

bahasa yang tersusun dan artinya berdasarkan huruf, termasuk 

mempelajari isi dan arti serta cara baca dalam frase, kata, kalimat, dan 

bacaan. (Ogawa 1995: hlm 637). 

 

Salah satu tujuan membaca adalah dapat memahami isi bacaan dan 

menyimpulkan isinya dengan menggunakan kata-sendiri sendiri, sementara 

salah satu fungsi dari membaca adalah pembaca mendapatkan informasi dari 

bacaan tersebut. Membaca tentu banyak manfaatnya karena dengan membaca 

seseorang bisa mendapatkan berbagai informasi, menambah kemampuan dalam 

bertutur kata, meningkatkan kemampuan pemahamam, serta dapat 

mengembangkan cara berfikir. Kegiatan memahami bacaan akan sulit 

dilakukan apabila pembaca sulit berkonsentrasi yang disebabkan oleh 

kelelahan fisik dan mental atau sedang bosan, dan rendahnya motivasi terhadap 

kegiatan membaca. Begitu juga bagi mahasiswa, hal-hal tersebut dapat 

mempengaruhi kemampuan pemahaman mahasiswa dalam memabaca, terlebih 

lagi jika bacaan yang dibaca merupakan bacaan bahasa asing seperti bahasa 

Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Korea atau bahasa asing lainnya. 

(Yunus 2010 : hlm 7). 

Bagi pembelajar bahasa Jepang tentu mengenal tes kemampuan bahasa 

Jepang yang dinamakan nihongo no ryouku shiken. Berdasarkan beberapa hasil 

diskusi dengan Mahasiswa Departemen Pendidikan Bahasa Jepang UPI mata 

pelajaran dokkai merupakan pelajaran yang sulit dalam tes nihongo no ryouku 

shiken. Dalam mata pelajaran dokkai biasanya pembelajar sulit untuk dapat 

memahami isi dari teks bacaan yang ada dalam tes tersebut. Bagi pembelajar, 

memahami isi bacaan bukan saja harus dilakukan di dalam kelas selama proses 

pembelajaran melainkan juga harus dipelajari saat berada di luar kelas. Selain 

itu, bagi pengajar perlu adanya penelitian mengenai apa yang dibutuhkan 
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pembelajar agar proses pembelajaran menjadi menarik dan pembelajar bisa 

memahami apa yang disampaikan. 

Sementara bagi pengajar, kesulitan yang dialami dalam pembelajaran 

membaca pemahaman bahasa Jepang selama ini adalah keterbatasan metode 

dan media yang digunakan dalam pembelajarannya untuk meningkatkan 

kemampuan membaca pemahaman para pembelajar. Untuk mengatasi masalah 

tersebut, diperlukan sebuah strategi untuk mempermudah pembelajar dalam 

memahami teks bacaan dengan menggunakan media yang menarik. Pemilihan 

media pembelajaran yang tepat merupakan hal yang sangat penting dalam 

pembelajaran bahasa, karena pembelajaran akan dilakukan dengan cara yang 

menyenangkan dan memberikan kesempatan bagi pembelajar untuk 

mengembangkan pikiran berbahasanya. 

Banyak cara yang bisa dilakukan agar dapat membaca dan memahami isi 

bacaan antara lain dengan menggunakan media permainan yang menarik dan 

memudahkan pembelajar dalam memahami isi bacaan. Berlatih dengan 

menggunakan permainan  ini adalah salah satu cara yang efektif, karena selain 

memudahkan pembelajar dalam memahami suatu bacaan, pembelajar juga 

mendapatkan hiburan, kesenangan, pengetahuan, pengalaman, serta 

mendapatkan cara belajar yang tidak seperti biasanya. 

Dari beberapa media pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran bahasa Jepang, salah satunya adalah media pembelajaran strip 

story. Strip story ini merupakan permainan yang mengharuskan para 

pemainnya untuk konsentrasi agar dapat memahami isi bacaan yang berbentuk 

kalimat, karena pemain dituntut untuk menyusun kalimat-kalimat yang terpisah 

menjadi sebuah cerita yang memiliki makna. Permainan strip story ini secara 

tidak langsung memaksa pembelajar untuk dapat memperhatikan materi yang 

diajarkan guna memahami setiap kata yang ada di dalam potongan kalimat 

tersebut agar dapat menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah cerita. 

Permainan strip story ini memiliki beberapa keuntungan yaitu, 

pembelajar dapat mengingat materi dan belajar dengan cara yang 

menyenangkan dan meningkatkan semangat pembelajar karena dalam 



4 
 

 
Neng Puji Isneini Dewi, 2016 
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA STRIP STORY DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
MEMBACA PEMAHAMAN BAHASA JEPANG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

permainan ini pembelajar dituntut untuk berperan aktif, bekerjasama dengan 

teman, dan melatih konsentrasi serta ingatan pembelajar. Berdasarkan uraian 

tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Efektivitas 

Penggunaan Media Strip Story dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca 

Pemahaman Bahasa Jepang.  

 

B. Masalah Penelitian 

1. Identifikasi Masalah Penelitian 

Dalam meningkatkan pembelajaran bahsa Jepang, media 

pembelajaran merupakan salah satu hal yang penting. Banyak sekali media 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk menunjang proses belajar 

mengajar. Tetapi tidak semua media dapat digunakan dalam pembelajaran 

bahasa khususnya bahasa Jepang. Keefektifan sebuah media pembelajaran 

harus diteliliti dan diuji terlebih dahulu apakah tepat dan cocok ketika 

digunakan dalam proses pembelajaran. Dalam penelitian ini yang akan diuji 

tingkat keefektivannya adalah media strip story pada pembelajaran 

membaca pemahaman. Media strip story adalah media yang dalam 

pengerjaannya membutuhkan pemahaman dan keaktifan dari setiap siswa 

dalam memahami setiap kalimat untuk menyusunnya menjadi sebuah cerita 

yang utuh. 

2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana kemampuan membaca pemahaman mahasiswa sebelum 

diterapkannya media strip story? 

b. Bagaimana kemampuan membaca pemahaman mahasiswa setelah 

diterapkannya media strip story? 

c. Bagaimana tanggapan mahasiswa mengenai media strip story dalam 

pembelajaran membaca pemahaman bahasa Jepang? 

3. Batasan Masalah  
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 Dari rumusan masalah di atas agar permasalahan tidak meluas dan 

dapat dibahas secara lebih mendalam, penulis membatasi masalah sebagai 

berikut: 

a. Penelitian ini hanya akan meneliti kemampuan mahasiswa dalam 

memahami bacaan sebelum mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan media strip story. 

b. Penelitian ini hanya akan meneliti kemampuan mahasiswa dalam 

memahami bacaan setelah mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan media strip story. 

c. Penelitian ini untuk mengetahui tanggapan mahasiswa mengenai media 

strip story dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman 

bahasa Jepang. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

a. Untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam memahami bacaan 

sebelum mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media strip story. 

b. Untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam memahami bacaan 

setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media strip story. 

c. Untuk mengetahui tanggapan mahasiswa mengenai media strip story 

dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman bahasa Jepang. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

a. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah 

referensi dalam hal media pembelajaran terutama media pembelajaran Strip 

Story. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya 

meningkatkan kualitas mahasiswa pada pembelajaran membaca pemahaman 
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bahasa Jepang. Pada ranah penelitian bahasa Jepang, semoga hasil penelitian 

ini dapat dijadikan bahan acuan dalam hal penelitian yang serupa. 

b. Manfaat praktis 

1. Bagi penulis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dan pengalaman serta dapat mengetahui keberhasilan penerapan media 

permainan strip story dalam meningkatkan kemampuan membaca 

pemahaman bahasa Jepang. 

2. Bagi pengajar 

Dapat membangun suasana kelas yang menyenangkan dan tidak 

membosankan serta dapat menjadi salah satu alternatif pengajaran dalam 

memberikan materi pelajaran. 

3. Bagi pembelajar 

Dapat dengan mudah menerima materi karena disampaikan dengan 

menarik dan menemukan cara yang menarik dalam meningkatkan 

kemampuan membaca pemahaman bahasa Jepang dengan menggunakan 

media permaian strip story. 

 

E. Struktur Organisasi 

Sistematika penulisan skripsi ada lima bab. Pada bab I  Pendahuluan, 

pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi. 

Bab II  Landasan Teoritis, pada bab ini menjelaskan mengenai landasan teori 

yang berkaitan dengan penelitian. Khususnya menjelaskan mengenai 

penggunaan media strip story dalam meningkatkan kemampuan membaca 

pemahaman bahasa Jepang. Bab III : Metodologi Penelitian, pada bab ini 

menjabaran lebih rinci mengenai metode penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, dan teknik pengolahan data yang digunakan dalam 

penelitian ini. Bab IV : Analisis Data dan Pembahasan, pada bab ini 

menguraikan hasil penelitian dan analisis tentang variabel yang diteliti, yaitu 

Efektivitas Penggunaan Media Strip Story dalam Meningkatkan Kemampuan 
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Membaca Pemahaman Bahasa Jepang. Bab V : Kesimpulan dan Saran, pada 

bab ini mengemukakan penafsiran berupa kesimpulan terhadap semua hasil 

analisis data penelitian yang telah diperoleh dan implikasi atau rekomendasi 

yang ditujukan kepada para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan. 


