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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara umum ada empat keterampilan berbahasa yang harus dikuasai 

para pembelajar bahasa, yaitu keterampilan membaca, keterampilan menulis, 

keterampilan berbicara, dan keterampilan mendengar (menyimak) yang 

masing- masing dalam bahasa Jepang dikenal dengan istilah yomu ginou, kaku 

ginou, hanasu ginou dan kiku ginou. Keempat aspek ini harus dikuasai dengan 

baik oleh pembelajar bahasa, karena pembelajar dituntut untuk bisa 

berkomunikasi baik melalui lisan maupun tulisan dengan penutur asli bahasa 

Jepang sendiri.  

Pada tahun 2010 The Japan Foundation telah mengeluarkan Can-Do 

yaitu salah satu sistem evaluasi sejauh mana kita dapat menggunakan bahasa 

Jepang. Dalam Can-Do terdapat beberapa tingkatan yaitu A1, A2, B1,B2, C1 

dan C2. Sejauh ini level terendah adalah A1 dan level tertinggi adalah C2. 

Can-Do ini dibuat agar orang asing dapat lebih mudah dalam mempelajari 

bahasa Jepang dan dia dapat mengevaluasi dirinya sendiri secara objektif 

sejauh mana ia dapat menggunakan bahasa Jepang. Oleh karena itu penulis 

akan menggunakan Can-Do dalam penelitian ini. 

Can-Do dalam pembelajaran bahasa Jepang ini berguna untuk 

menangkap level kemampuan pembelajar bahasa Jepang, dan menilai secara 

objektif dari tujuan Can-Do tersebut. Didalam Can-Do terdapat poin-poin 

sesuai dengan empat keterampilan berbahasa yaitu menulis, berbicara, 

mendengar, dan membaca sesuai dengan levelnya yang sudah dirancang dan 

dipertimbangkan sedemikian rupa.  

Penggunaan Can-Do dalam penelitian ini bertujuan untuk menangkap 

apakah mahasiwa dapat menuntaskan tiap-tiap tema Can-Do yang akan 

diberikan pada penelitian ini yang berhubungan dengan kegiatan menulis, 

mahasiswa dapat mengeksplor kemampuan menulis dengan tiap-tiap nomor 

Can-Do yang ada.  
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Seperti yang diketahui, pembelajar bahasa Jepang memiliki ketakutan 

sendiri dalam menghadapi pembelajaran tentang menulis, menulis bukanlah 

halyang mudah dalam pembelajaran bahasa Jepang. Selain kita harus banyak 

memiliki kosakata, juga kita harus dapat menuliskan tata bahasa yang baik dan 

benar dan isi dari tulisan itu harus selaras. Pembelajar menemukan banyak 

kendala-kendala ketika mereka mulai membuat sebuah tulisan. 

Mata kuliah yang berhubungan dengan keterampilan menulis 

(sakubun) di Departemen Pendidikan Bahasa Jepang FPBS UPI, sudah 

diterapkan mulai dari semester tiga. Karena pada semester ini mahasiswa 

dianggap memiliki bekal kosakata, kanji, dan tata bahasa yang baik. Pada 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Melinda Gultom pada tahun 2015 

yang berjudul ”Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Talk Write 

Dalam Meningkatkan Kemampuan Menulis Karangan (Sakubun)”   ditemukan 

bahwa mata kuliah sakubun adalah salah satu mata kuliah yang masih 

dianggap sulit oleh pembelajar bahasa Jepang. Mahasiswa masih menemukan 

banyak kesulitan saat menulis karangan bahasa Jepang. Diantaranya yaitu, 

kesulitan dalam menulis kanji, memilih kosakata, dan menggunakan tata 

bahasa. Banyak pula mahasiswa yang mampu menulis karangan, tetapi sulit 

dalam menuangkan pendapat. Dan juga banyak sekali pembelajar bahasa yang 

merasa kurang percaya diri dalam hal menulis dikarenakan kurangnya 

kosakata yang dimiliki oleh pembelajar. 

Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan 20 orang 

sampel penelitian. Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa 

kesulitan mahasiswa dalam menulis sakubun adalah kesulitan dalam tata 

bahasa, lalu kurangnya kosakata, kesulitan menemukan titik awal pada 

menulis dan kesulitan mengembangkan tema yang ada ke dalam sakubun. 

Dengan menggunakan Can-Do dalam penelitian ini dapat mengetahui 

apakah mahasiswa dapat menuntaskan setiap Can-Do yang diberikan yang 

dibantu dengan metode Pairs Check  dengan baik.  Ditambah lagi  mahasiswa 

dapat mengetahui apakah kemampuan bahasa Jepang mereka sudah sampai di 

level A2 atau mungkin saja belum sampai pada level A2. 
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Pada penelitian ini penulis memilih mahasiswa tingkat II Departemen 

Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Pendidikan Indonesia karena dilihat 

dari isi Can-Do level A2 cocok untuk mengeksplor kemampuan mahasiswa 

pada tingkat II. Mahasiswa Departemen Pendidikan Bahasa Jepang tingkat II 

mulai mempelajari sakubun pada semester 3. Isi dari Can-Do level A2 hampir 

sama dengan JLPT N4, pada level ini mahasiswa harus sudah memahami tata 

bahasa dasar, menguasai kurang lebih 300 kanji, dan telah belajar bahasa 

Jepang kurang lebih 300 jam.Dengan poin-poin pada Can-Do level A2 dalam 

keterampilan menulis ini mahasiswa dapat mengeksplor kemampuan 

menulisnya. 

Sebagai bagian dari model pembelajaran kooperatif, metode Pairs 

Check yang digunakan bersamaan dengan Can-Do juga dapat menciptakan 

kegiatan belajar yang menyenangkan dari kerjasama dalam berpasangan. Oleh 

karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap keterampilan 

menulis khususnya pada bahasa Jepang dengan menggunakan metode Pairs 

Check. Penggunaan metode ini telah dilakukan pada penelitian sebelumnya 

oleh Feby Rizki Amanda pada tahun 2015 yang berjudul “ Efektifitas Metode 

Pairs Check Berbasis Media Audio Visual Dalam Meningkatkan 

Keterampilan Menyimak Bahasa Perancis”. Namun, berbeda dengan 

penelitian sebelumnya, peneliti ingin melakukan penelitian tentang metode 

Pairs Check tersebut pada keterampilan menulis bahasa Jepang dan dengan 

menggunakan Can-Do level A2. 

Dengan dilatarbelakangi masalah ini penulis bermaksud meneliti 

tentang “Penggunaan Can-Do Level A2 Dalam Keterampilan Menulis 

Dengan Metode  Pairs Check  Pada Mahasiswa Pendidikan Bahasa Jepang 

UPI Tingkat 2”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kemampuan menulis siswa sebelum dan sesudah 

menggunakan metode Pairs Check dan dengan menggunakan Can-Do 

level A2? 

2. Adakah perbedaan kemampuan menulis siswa sebelum dan sesudah 

menggunakan metode Pairs Check dan dengan menggunakan Can-Do 

level A2? 

3. Bagaimana tanggapan siswa terhadap pembelajaran menulis menggunakan 

metode Pairs Check dan dengan menggunakan Can-Do level A2? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kemampuan menulis siswa sebelum dan sesudah 

menggunakan metode Pairs Check dan dengan menggunakan Can-Do 

level A2. 

2. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan menulis siswa sebelum dan 

sesudah menggunakan metode Pairs Check dan dengan menggunakan 

Can-Do level A2. 

3. Untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran menulis 

menggunakan metode Pairs Check dan dengan menggunakan Can-Do 

level A2. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para pembelajar, 

pengajar dan pembaca. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan dalam 

bidang pendidikan khususnya tentang penggunaan Can-Do Level A2 

Dalam Keterampilan Menulis Dengan Metode  Pairs Check  Pada 

Mahasiswa Pendidikan Bahasa Jepang.Penelitian ini dapat menjadi 
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referensi dan menambah pengetahuan mengenai metode pembelajaran 

pada keterampilanmenulis. Dan,hasil penelitian ini dapat memberi 

sumbangan yang sangat berharga pada perkembangan ilmu pendidikan, 

terutama pada penerapan model-model pembelajaran untuk membantu 

meningkatkan hasil proses pembelajaran dan hasil belajar di kelas. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pengajar, dapat menjadi salah satu alternatif bagi pembelajaran 

bahasa Jepang dalam upaya meningkatkan penguasaan siswa pada 

keterampilan menulis. 

b. Bagi pembelajar, dapat mempermudah pembelajar dalam kegiatan 

menulis dan memberikan suasana baru pada pembelajaran bahasa 

Jepang dengan menggunakan metode Pairs Check yang 

menyenangkan dan dapat mengevaluasi dirinya sendiri sejauh mana 

ia dapat menguasai bahasa Jepang, sampai level mana ,dengan  

menggunakan Can-Do. 

c. Bagi peneliti, dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang 

muncul dalam kegiatan pembelajaran pada keterampilan menulis.  

E. Sistematika Penulisan 

Hasil dari penelitian ini akan dilaporkan dalam bentuk karya tulis, pada 

Bab I Pendahuluan akan berisi latar belakang penelitian, rumusan dan batasan 

masalah penelitian, dan tujuan serta manfaat penelitian. Pada Bab II Tinjauan 

Pustakaakan dijelaskan mengenai istilah – istilah dan teori – teori yang 

digunakan pada penelitian ini. Pada Bab III Metode Penelitian akan dijelaskan 

mengenai metode, objek, populasi dan sampel,teknik, dan instrumen 

penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Pada Bab IV Analisis Data 

akan dijelaskan hasil penganalisisan data yang terkumpul serta pengujian 

hipotesis. Pada Bab V Simpulan dan Saran akan dijelaskan tentang jawaban – 

jawaban atas rumusan masalah yang ada. Selain itu, juga akan berisikan saran 

bagi penelitian selanjutnya.  
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