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BAB  I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang  

         Setiap ketrampilan berbahasa itu erat sekali berhubungan dengan 3 

ketrampilan lainnya seperti menyimak,berbicara,membaca dan menulis. Dalam 

memperoleh keterampilan berbahasa, kita biasanya melalui suatu hubungan 

urutan yang teratur: mula-mula pada masa kecil kita belajar menyimak bahasa 

kemudian berbicara, sesudah itu kita belajar membaca dan menulis. Menyimak 

dan berbicara kita pelajari sebelum memasuki sekolah. Ke 4 keterampilan 

tersebut pada dasarnya merupakan suatu kesatuan, merupakan catur-tunggal. 

Selanjutnya, setiap ketrampilan itu erat pula berhubungan dengan proses-proses 

yang mendasari bahasa. Ketrampilan hanya diperoleh dan dikuasai dengan jalan 

praktik dan banyak berlatih. Melatih ketrampilan berbahasa berarti pula melatih 

ketrampilan berpikir. (Tarigan, 2008:1) 

Menurut mayoritas responden yang sebagian besar dari Jawa Barat, Banten, 

dan Jabodetabek,pendidikan nasional dari SD sampai PT tidak mengajarkan 

ketrampilan literasi, khususnya menulis yang merupakan ketrampilan yang sulit 

dipelajari (Alwasilah,2001) Menulis dengan literasi memerlukan ketelitian dan 

pemahaman yang penuh. Di samping itu ketrampilan menulis memudahkan 

pembaca memahami bacaan tersebut, artinya apa yang dijelaskan tersampaikan 

dan terjadi komunikasi. Salah satu fungsi Menulis adalah berkomunikasi dengan 

komunikasi mampu memahami apa yang diperlukan atau inginkan. Dengan 

komunikasi dapat mengenal bangsa asing melalui bahasanya karena dalam 

pertumbuhan kehidupan bangsa sekarang ini, sangatlah sulit untuk mengabaikan 

penguasaan bahasa asing. Bagaimanapun juga komunikasi antar bangsa mesti 

memegang peranan penting dalam pertumbuhan tersebut dan tentunya 
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penguasaan bahasa asing tersebut merupakan jalan pintas supaya komunikasi itu 

bisa efektif. 

Untuk berkomunikasi dengan bangsa lain, masyarakat Indonesia dewasa ini 

menggunakan smart phone, dengan demikian media sosial menjadi salah satu 

alat bantu komunikasi.  

Dewasa ini peserta didik lebih menyukai belajar sambil melakukan hal-hal 

yang disukai kemudian dijadikan kesukaan tersebut sebagai alat  pembelajaran 

untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Media sosial yang sangat 

diminati adalah media sosial di surel salah satunya untuk meningkatkan 

kemampuan menulis bahasa Jepang.  

Dewasa ini teknologi semakin canggih yang meliputi media sosial   

FB,Twitter,path,blog,instagram dan lain-lain. Di Negara Indonesia sendiri lebih 

dominan menggunakan media sosial Facebook, pada umumnya dari kalangan 

anak kecil hingga dewasa memiliki akun Facebook. Dengan alasannya “mudah 

diakses, cara menggunakannya mudah dimengerti”.    

Menurut data terbaru dari We Are Social, pengguna internet aktif di 

seluruh dunia kini mencapai angka 3,17 miliar. Dari tahun ke tahun, jumlah 

pengguna internet bertumbuh hingga 7,6 persen. Pertumbuhan pengguna internet 

ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan pengguna media sosial dan mobile. 

Menurut laporan yang sama, pengguna media sosial aktif kini mencapai 2,2 

miliar, sedangkan pengguna mobile mencapai 3,7 miliar. Menariknya, 

pertumbuhan yang paling signifikan ditunjukkan oleh pengguna yang mengakses 

media sosial melalui platform mobile. Pengguna jenis ini bertumbuh hingga 23,3 

persen. Sementara itu, Facebook masih menjadi media sosial yang paling banyak 

digunakan dengan angka mencapai hampir 1,5 miliar.  

http://wearesocial.sg/blog/2015/08/global-statshot-august-2015/
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Mengarang bahasa Jepang bagi pemula pada dasarnya memang sulit 

karena secara gramatikal dan hurufpun berbeda dengan Bahasa Indonesia. 

Bahasa Indonesia memiliki 26 huruf sedangkan Bahasa Jepang memiliki 

katakana,hiragana,kanji dan alfhabet. Untuk menghafal huruf-huruf bahasa 

Jepang memerlukan waktu tetapi dengan membiasakan menulis kata-kata bahasa 

Jepang melalui media sosial Facebook, akan mudah mengingatnya. Bukan kata-

katanya saja tetapi kalimat dan gramatikalnya. 

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, 

ternyata telah disadari penerimaan pengakuan bahwa sudah bukan masanya 

mengandalkan pendekatan konvesional saja dalam menyelenggarakan sistem 

pendidikan nasional. Bukan hanya di ruang tertutup dengan buku dan pendidik 

yang setia saat ditemui, dimintai tolong menunjukan sumber informasi peserta 

didik dapat memenuhi hasratnya untuk menjadi lebih pintar, cerdas, lebih baik 

dan lebih sejahtera dalam hidupnya. Bagaimanapun juga transformasi pesan 

pembelajaran dengan mendayagunakan kemajuan teknologi pendidikan kiranya 

akan lebih memotivasi peserta didik.   (Deni, 2012:52) 

Menggunakan teknologi informasi adalah masalah kebiasaan seperti halnya 

naik sepeda, menyopir, dan pengggunaan teknologi lainnya. Ada pepatah ala bisa 

karena biasa. membiasakan anak-anak sekolah untuk menggunakan computer di 

sekolah mungkin menjadi langkah awal dan penting untuk mengajar apa yang 

sekarang diperdebatkan dunia sebagai digital divide. Dewasa ini teknologi 

informasi mulai masuk ke dalam dunia pendidikan. Sekolah mulai 

memanfaatkannya di dalam proses pembelajaran. Pendidikan memanfaatkan 

kemajuan di bidang teknologi untuk kepentingan proses pembelajaran. (Deni, 

2012:54) 
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Pemanfaatan teknologi Informasi untuk pendidikan teknologi informasi yang 

telah diterapkan dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok. Salah satunya 

Pemanfaatan kelompok ketiga adalah sebagai media komunikasi dengan 

pakar,atau narasumber, atau peserta didik yang lain. Komunikasi ini dapat 

digunakan untuk menanyakan hal-hal yang tidak bisa dimengerti, atau 

mengemukakan pendapat supaya dapat ditanggapi oleh peserta yang lain. 

Dengan demikian peserta didik bisa mendapat umpan balik dari pakar atau 

narasumber serta dari teman peserta didik yang lain mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan pemahaman materi ajar.  (Deni, 2012: 56) 

Agar penelitian selanjutnya, bukan mendeskripsikan foto saja tetapi memberi 

keterangan di foto tersebut sebagai contoh “presiden kita ganteng ya”. Tulisan 

tersebut akan memberi stimulus terhadap siswa, dan peneliti menganalisis 

komentar siswa.  

 Jadi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia terutama 

peserta didik dimulai dari hal yang disukai akan lebih menyerap karena pada 

dasarnya apa yang kita sukai adalah hal yang perlu diperjuangankan sekalipun 

harus terus mencoba membeli sesuatu untuk menghubungkan apa yang 

disukainya. Dengan dipaparkannya latar belakang ini penulis bermaksud meneliti 

peserta didik dengan judul Kemampuan Menulis Bahasa Jepang 

Menggunakan Foto Melalui Media Sosial Facebook  

1.2 Masalah Penelitian  

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan masalah penelitian yang meliputi, 

Identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaatnya. Adapun 

uraiannya sebagai berikut:   
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1.2.1. Identifikasi Masalah Penelitian  

1. Pembelajar bahasa Jepang relative tinggi presentasinya dalam 

menggunakan media sosial  

2. Pembelajar bahasa kurang informasi yang kreatif dalam melatih 

kemampuan berbahasa dengan menggunakan media sosial.  

1.2.2  Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pelaksanaan program media sosial facebook dalam 

kemampuan menulis bahasa Jepang menggunakan media foto?  

2. Bagaimana hasil kemampuan menulis bahasa Jepang menggunakan 

media foto?  

3. Bagaimana respon siswa terhadap  adanya pembelajaran melalui media 

sosial facebook dalam kemampuan menulis bahasa Jepang menggunakan 

media foto?  

1.2.3  Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian  

1.   Tujuan Penelitian  

a.Untuk mengetahui pelaksanaan program media sosial facebook 

dalam kemampuan menulis bahasa Jepang menggunakan media foto. 

b. Untuk mengetahui hasil tes siswa dalam kemampuan menulis 

bahasa Jepang menggunakan foto 

c. Untuk mengetahui respon siswa terhadap adanya pembelajaran 

melalui media sosial Facebook dalam kemampuan menulis bahasa 

Jepang menggunakan foto.  

 

1.2.3.1. Manfaat Penelitian  

a).Manfaat Teoritis  
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1. Mempermudah siswa  menulis bahasa Jepang melalui akses 

internet 

2.Menambahkan informasi verbal, yaitu kapabilitas 

mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan 

maupun tertulis. (Thobroni&Arif,2013,hal23)  yang dimaksud 

penulis di sini yaitu secara tertulis.   

b). Manfaat Praktis  

1. Bagi peneliti, membantu siswa dalam menguasai materi 

bahasa Jepang 

2. Bagi guru, mempermudah proses pengajaran dan 

pembelajaran bahasa Jepang terhadap siswa  

3. Bagi siswa,  menambah media pembelajaran untuk belajar 

bahasa Jepang dengan menarik  

1.3 Struktur Organisasi Penelitian  

Secara garis besar uraian sistematika penulisan skripsi yang akan disusun 

oleh penulis adalah diawali oleh bab I yaitu pendahuluan. Pada bab ini di 

dalamnya diuraikan mengenai latar belakang  masalah, rumusan masalah,  tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan struktrur organisasi. Selanjutnya di bab II 

berisi tentang landasan teori. Pada bab ini penulis menjelaskan tentang  landasan 

teori yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya bab metodologi penelitian. 

Pada bab ini menjabarkan lebih rinci mengenai metode dan teknik penelitian 

seperti populasi, sampel, instrument penelitian, teknik pengumpulan data dan 

pengolahan data yang digunakan dalam penelitian. Kemudian di bab IV berisi 

analisis data  pembahasan. Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian dan 

analisis tentang variable yang diteliti, yaitu upaya meningkatkan ketrampilan 

menulis bahasa Jepang menggunakan foto melalui media sosial facebook. Di bab 

terakhir atau bab V berisi tentang kesimpulan terhadap semua hasil analisis data 
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penelitian yang telah diperoleh dan implikasi atau rekomendasi yang ditujukan 

kepada para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan.  


