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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Bahasa merupakan salah satu modal utama dalam komunikasi. 

Kemampuan berbahasa menjadi kebutuhan primer dalam melaksanakan segala 

aktivitas kehidupan termasuk dalam pergaulan internasional. Dewasa ini 

bahasa Jepang menjadi salah satu bahasa yang banyak dipelajari oleh orang 

yang berasal dari berbagai negara, salah satunya Indonesia. 

Pembelajar bahasa Jepang akan dihadapkan pada perbedaan huruf yang 

dipakai, kaidah, gramatikal, dan kosakata bahasa Jepang dengan bahasa ibu 

pembelajar. Salah satu faktor sulitnya menguasai bahasa Jepang yang 

dipelajari adalah minimnya pembendaharaan kosakata bahasa Jepang itu 

sendiri. Kosakata merupakan bagian dari suatu bahasa yang mendasari 

pemahaman dari bahasa tersebut. Kosakata tidak bisa terlepas dari bahasa. 

Kualitas dan kuantitas kosakata yang dimiliki seseorang memengaruhi 

kemampuan belajar bahasa seseorang tersebut. 

Pentingnya kosakata tersebut ditekankan oleh Tarigan (1993:2) yang 

berpendapat “Kualitas kemampuan berbahasa seseorang bergantung pada 

kualitas kosakata yang dimilikinya. Semakin banyak kosakata yang dimiliki 

maka akan semakin besar pula kemungkinan dapat terampil berbahasa” 

Bagi pembelajar tingkat pemula khususnya siswa Sekolah Menengah 

Atas sering mengalami kesulitan dalam menguasai kosakata sehingga siswa 

menjadi kurang terampil dalam berbahasa. Oleh karena itu, agar memperoleh 

hasil yang optimal dalam pengajaran kosakata, diperlukannya sebuah metode 

pengajaran yang tepat agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Dalam hal ini, 

metode pembelajaran bahasa Jepang harus dikemas secara menarik dengan 

didukung oleh media pembelajaran yang tepat. Karena, belajar perlu dinikmati 
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dan timbul dari perasaan suka serta nyaman tanpa adanya paksaan. Untuk 

menciptakan lingkungan tanpa stress, penting bagi guru untuk menciptakan 
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suasana yang rileks dan tidak menetapkan target atau menuntut siswa 

untuk melebihi kemampuannya. Syarat pembelajaran yang efektif adalah 

lingkungan yang mendukung dan menyenangkan (DePorter, 2010) 

Belajar dengan menggunakan teknik permainan merupakan salah satu 

teknik efektif dalam penguasaan kosakata bahasa Jepang. Karena selain 

memudahkan pembelajar dalam mengingat kosakata, pembelajar juga dapat 

memperoleh hiburan, pengalaman, pengetahuan, dan variasi dalam belajar. 

Selain itu, teknik permainan dapat membuat pelatihan berlangsung dalam 

suasana menyenangkan, wajar, dan alami. 

Bedasarkan pengamatan penulis, banyak teknik permainan yang dapat 

digunakan untuk berlatih penguasaan kosakata bahasa Jepang, salah satunya 

adalah permainan Papan Bergambar. Permainan Papan Bergambar memiliki 

beberapa keuntungan, yaitu pembelajar dapat berlatih menguasai kosakata 

bahasa Jepang dengan cara yang tidak membosankan. Pembelajar juga bisa 

menjadi lebih semangat, karena dalam permainan Papan Bergambar 

menumbuhkan rasa kompetitif diantara pembelajar lainnya. 

Bedasarkan hal tersebut, penulis bermaksud mengadakan penelitian 

dengan mengujicobakan teknik permainan Papan Bergambar untuk 

meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Jepang. Penelitian ini akan 

dijadikan bahan penulisan skripsi dengan judul “Efektivitas Teknik 

Permainan Papan Bergambar dalam Penguasaan Kosakata Bahasa Jepang” 

 

B. Rumusan dan Batasan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat 

adalah: 

1. Bagaimana prestasi kelas eksperimen setelah mendapatkan 

treatment (perlakuan) melalui permainan Papan Bergambar? 
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2. Bagaimana prestasi kelas kontrol setelah pembelajaran berlangsung 

tanpa mendapatkan treatment (perlakuan) melalui permainan 

Papan Bergambar? 

3. Adakah perbedaan dari prestasi siswa yang diberikan treatment 

(perlakuan)permainan Papan Bergambar dengan yang tidak 

diberikan treatment (perlakuan) permainan Papan Bergambar? 

4. Bagaimana kesan siswa yang mendapatkan treatment (perlakuan) 

melalui permainan Papan Bergambar? 

Agar tidak keluar dari permasalahan, maka penulis membatasi masalah 

yang diteliti pada 

1. Penelitian hanya meneliti keefektifan teknik permainan Papan 

Bergambar dalam meningkatkan penguasaan kosakata bahasa 

Jepang. 

2. Penelitian ini hanya meneliti perbedaan hasil belajar yang 

menggunakan teknik Papan Bergambar dengan yang tidak 

menggunakannya. 

3. Penguasaan kosakata bahasa Jepang hanya sebatas dalam 

penguasaan mengingat kosakata saja. 

4. Kosakata bahasa Jepang tingkat dasar dalam penelitian ini adalah 

kosakata yang dipelajari dikelas X SMAN 13 Bandung yang 

umumnya adalah meishi. 

5. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan terhadap siswa SMA kelas 

X yang menjadi objek penelitian. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitianini yaitu untuk menjawab permasalahan yang 

telah dipaparkan di  atas. Maka  tujuan  dari penelitianini antara lain: 

1. Untuk mengetahui prestasi kelas eksperimen setelah mendapatkan 

treatment (perlakuan) melalui permainan Papan Bergambar. 



5 
 

Fella Suffah Eva Pratiwi, 2016 
PENGGUNAAN TEKNIK PERMAINAN PAPAN BERGAMBAR DALAM PENGUASAAN KOSAKATA 
BAHASA JEPANG TINGKAT DASAR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

2. Untuk mengetahui prestasi kelas kontrol setelah pembelajaran 

berlangsung tanpa mendapatkan treatment (perlakuan) melalui 

permainan Papan Bergambar. 

3. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan dari prestasi siswa 

yang diberikan treatment (perlakuan)permainan Papan Bergambar 

dengan yang tidak diberikan treatment (perlakuan) permainan 

Papan Bergambar. 

4. Untuk mengetahui kesan siswa yang mendapatkan treatment 

(perlakuan) melalui permainan Papan Bergambar. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, semoga dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan 

antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

alternative pilihan teknik pembelajaran yang dapat digunakan oleh 

para pengajar bahasa jepang dalam proses pembelajaran dan 

memotivasi pengajar dalam membuat konsep pengajaran yang 

lebih menarik dan inovatif. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

acuan untuk mengetahui efek penggunaan dari teknik permainan 

Papan bergambar sebagai salah satu media pembelajaran untuk 

menguasai kosakata bahasa Jepang. 

2) Bagi Pendidik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

referensi bagi para pendidik dalam melaksanakan proses 

pembelajaran khususnya dalam upaya meningkatkan penguasaan 
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kosakata bahasa Jepang agar dapat memberikan suasana belajar 

yang aktif dan menyenangkan. 

3) Bagi Siswa, penelitian ini dapat menjadi alternatif dalam berlatih 

untuk menguasai kosakata bahasa Jepang dengan cara yang lebih 

mudah dan menyenangkan. 

E. Definisi Oprasional  

1. Efektivitas 

Sondang P. Siagian ( 2001 : 24 ) mengemukakan bahwa 

efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana 

dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya 

untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang 

dijalankannya. 

Effectiveness means the capability of producing an effect, and is 

most frequently used in connection with the degree to wich 

something is capable of pruducing a specific, desired effect. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Effectiveness). 

Menurut uraian diatas, efektivitas dapat diartikan sebagai 

kemampuan untuk menghasilkan efek, dan yang paling sering 

digunakan dalam kaitannya dengan sejauh mana sesuatu yang 

mampu menghasilkan efek tertentu yang diinginkan secara spesifik. 

Menurut dua uraian diatas, efektivitas dapat disimoulkan 

menjadi pemanfaat sebuah umber daya, sarana, prasarana untuk 

menghasilkan suatu efek yang diingankan secara spesifik. 

  

2. Permainan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, permainan adalah 

sesuatu yang digunakan untuk bermain; barang atau sesuatu yang 

dipermainkan; mainan. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Effectiveness
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Menurut Andang Ismail dalam Nurhikmah (2010:20) pada 

dasarnya bermain memiliki dua pengertian yang harus dibedakan. 

Pertama bermain dapat bermakna sebagai suatu aktivitas bermain 

yang tujuannya murni untuk mencari kesenangan tanpa mencari 

menang atau kalah (play). Sedangkan yang kedua sebagai aktivitas 

bermain yang dilakukan dalam mencari kesenangan atau kepuasan 

namun ditandai dengan adanya pencarian menang – kalah (games). 

Jadi bedasarkan dua sumber tersebut yang dimaksud 

permainan oleh penulis adalah suatu aktivitas yang menggunakan 

sebuah barang untuk dimainkan untuk mencari kesenangan dan 

juga pemain yang menang atau kalah. 

3. Kosakata 

Kosakata (goi) adalah kumpulan kata yang berhubungan 

dengan suatu bahasa atau dengan bidang tertentu dalam bahasa itu 

(Sudjianto dan Dahidi, 2014: 98). 

Menurut Pateda (1995:202) kata adalah linguistik yang 

berdiri sendiri, dapat dipindahkan, dapat diganti, bermakna, dan 

berfungsi dalam ujaran. 

Sedangkan kosakata adalah semua kata yang dipergunakan 

seseorang yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi, baik 

secara lisan maupun tulisan. 

4. Metode Pembelajaran Kosakata dengan Permainan 

Metode belajar dengan bermain menggunakan dorongan atau 

impuls bermain, dan aktivitas yang dihasilkan bukanlah aktivitas 

yang remeh – temeh, tetapi serius, intens, dan spontan (Hughes, 

2012: 466). 

Penerapan permainan dalam pembelajaran bisa menjadi salah 

satu alternatif agar pembelajaran terasa menarik dan menyenangkan 
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bagi siswa. Penentuan jenis permainan pun menjadi salah satu yang 

harus diperhatikan karena tidak semua permainan berkesinambungan 

dengan materi ajar.  

Dalam pembeljaran kosakata menggunakan permainan 

Wallace (1982:13) mengemukakan dalam bukunya yang berjudul 

Teaching Vocabulary: 

“Vocabulary is teaching topic which lends it self very easily to 

the game approach, and there are literally hundred of 

vocabulary games ranging from  elementary to advance” 

Jadi menurut Wallace kosakata akan lebih mudah untuk 

diajarkan bila menggunakan pendekatan melalui game atau 

permainan. Dan terdapat banyak sekali permainan yang berhubungan 

dengan kosakata mulai dari tingkat dasar hingga tingkat lanjut. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Laporan hasil peneltian akan disusun menggunakan sistematika penelitian 

sebagai berikut: 

 BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, Masalah 

penelitian (identifikasi masalah penelitian, batasan masalah 

penelitian dan batasan masalah penelitian, tujuan dan manfaat 

penelitian, defisi operasional, metode penelitian (Metode peneliian, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, anggapan dasar dan 

hipotesis, instrumen penelitian, populasi dan sampel penelitian), 

dan sistematika pembahasan. 

 BAB II : LANDASAN TEORITIS 

Landasan Teoritis, berisi meliputi teori – teori yang 

melandasi kegiatan penelitian termasuk pada hasil penelitian 

terdahulu yang relevan. Dan juga mengenai kajian mengenai 

pengertian efektivitas, pengertian metode permainan, peran metode 

permainan sebagai media pembelajaran, jenis – jenis media 
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pembelajaran, termasuk teknik permainan Papan Bergambar yang 

akan digunakan dalam penelitian ini.. 

 BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

Bahasan mengenai metode penelitian, anggapan dasar, teknik 

pengumpulan data, dan teknik pengolahan data. 

 BAB IV : ANALISIS DATA 

Pembahasan mengenai data hasil penelitian teknik permainan 

Papan Bergambar, mengolah data dari hasil penelitian, 

menyimpulkan dan membuat laporan hasil penelitian. 

 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pembahasan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian. 


