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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Penelitian 

Bahasa Jepang merupakan bahasa yang unik. Salah satu keunikannya 

terdapat pada huruf Jepang yang mempunyai 3 macam huruf, yaitu huruf 

kanji, kana (hiragana dan katakana) dan romaji. Menurut Iwabuchi Tadasu 

(Sudjianto dan Dahidi, 2007, hlm. 55) “Bahasa Jepang adalah bahasa yang 

dinyatakan dengan tulisan yang menggunakan huruf-huruf (kanji, hiragana, 

katakana, dan romaji)”. Maka dari itu, penguasaan huruf mempunyai peranan 

penting dalam mempelajari bahasa Jepang.  

Pada umumnya proses pembelajaran bahasa Jepang di lembaga 

pendidikan formal maupun nonformal dilakukan dengan metode 

konvensional, masih terpaku pada buku, ceramah, dan penggunaan 

multimedia dalam pembelajaran masih belum maksimal. Metode 

pembelajaran tersebut cenderung membuat proses pembelajaran menjadi 

membosankan dan menyebabkan pembelajar merasa cepat jenuh.  

Pada abad 21 ini perkembangan teknologi informasi sudah berkembang 

secara pesat, begitu juga dengan dunia pendidikan yang harus mempersiapkan 

peserta didik untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi tersebut, sehingga nantinya dapat menghasilkan peserta didik 

yang tidak gagap teknologi.  

Media belajar menggunakan internet atau electronic learning yang 

disingkat menjadi e-learning, banyak menampilkan cara belajar yang unik 

dan menarik. Karena banyak dilengkapi dengan menu yang menarik sehingga 

dapat menarik perhatian siswa untuk mempelajari materi lebih dalam lagi. 

Selain itu, siswa dapat menggunakan media belajar ini kapanpun dan 

dimanapun yang diinginkan siswa selain guru mengarahkan di kelas. 

Alternatif media belajar melalui e-learning dapat mengatasi kejenuhan siswa 

yang sebagian besar belajar menggunakan textbook. 
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Salah satu contoh e-learning yang saat ini sedang marak digunakan 

masyarakat adalah telepon pintar atau yang disingkat menjadi smartphone. 

Kemampuan smarthphone lebih dari sekedar fungsi panggilan dan SMS saja, 

melainkan bisa menjalankan aplikasi dan program-program yang menyerupai 

komputer. Saat ini, dengan kecanggihan yang dimiliki smartphone, dengan 

adanya smartphone serta kecanggihan berbagai fitur dan aplikasi yang ada 

didalamnya, smartphone dapat dijadikan alternatif sebagai media 

pembelajaran, terutama media pembelajaran bahasa Jepang, karena saat ini 

sudah banyak software dan aplikasi pada smartphone yang menyediakan 

pembelajaran bahasa Jepang, salah satunya adalah aplikasi belajar huruf 

katakana yang dikeluarkan oleh The Japan Foundation. 

Menurut hasil observasi yang penulis lakukan di SMA PGRI 1 

BANDUNG, dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan, yaitu siswa 

kesulitan untuk membaca huruf katakana karena ada sebagian huruf yang 

sama dengan huruf hiragana. Oleh karena itu, dalam pembelajaran membaca 

huruf katakana, diperlukan alat atau media yang menarik untuk membantu 

siswa dalam pembelajaran membaca huruf katakana. Media e-learning 

aplikasi “Katakana Memory Hint” merupakan salah satu alternatif belajar 

bahasa Jepang bagi siswa tingkat menengah atas untuk pembelajaran 

membaca huruf katakana.  

Berdasarkan persoalan diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul yaitu EFEKTIVITAS E-LEARNING 

APLIKASI “KATAKANA MEMORY HINT” DALAM 

PEMBELAJARAN MEMBACA HURUF KATAKANA (Penelitian pada 

Siswa Kelas X SMA PGRI 1 BANDUNG). 

B. Rumusan Dan Batasan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan siswa dalam pembelajaran membaca huruf 

katakana sebelum dilakukan eksperimen? 
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2. Bagaimana pembelajaran membaca huruf katakana siswa dengan 

menggunakan aplikasi “Katakana Memory Hint” (X1) dan yang tidak 

menggunakan aplikasi “Katakana Memory Hint” (X2)?  

3. Apakah ada perbedaan yang signifikan dalam pembelajaran membaca 

huruf katakana yang menggunakan metode konvensional pada kelas 

kontrol dengan pembelajaran e-learning aplikasi “Katakana Memory Hint” 

pada kelas eksperimen?  

4. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran pembelajaran e-learning 

aplikasi “Katakana Memory Hint” pada kelas eksperimen?  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka batasan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1.  Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 

pembelajaran membaca huruf katakana sebelum dilakukan eksperimen. 

2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pembelajaran membaca huruf 

katakana siswa dengan menggunakan aplikasi “Katakana Memory Hint” 

(X1) dan yang tidak menggunakan aplikasi “Katakana Memory Hint” (X2). 

3. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan 

dalam pembelajaran membaca huruf katakana yang menggunakan metode 

konvensional pada kelas kontrol dengan pembelajaran e-learning aplikasi 

“Katakana Memory Hint” pada kelas eksperimen. 

4. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui respon siswa terhadap 

pembelajaran pembelajaran e-learning aplikasi “Katakana Memory Hint” 

pada kelas eksperimen. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 

pembelajaran membaca huruf katakana sebelum dilakukan eksperimen. 

2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pembelajaran membaca huruf 

katakana siswa dengan menggunakan aplikasi “Katakana Memory Hint” 

(X1) dan yang tidak menggunakan aplikasi “Katakana Memory Hint” 

(X2). 
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3. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan 

dalam pembelajaran membaca huruf katakana yang menggunakan 

metode konvensional pada kelas kontrol dengan pembelajaran e-learning 

aplikasi “Katakana Memory Hint” pada kelas eksperimen. 

4. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui respon siswa terhadap 

pembelajaran pembelajaran e-learning aplikasi “Katakana Memory Hint” 

pada kelas eksperimen. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh berdasarkan tujuan penelitian ini dibagi  

menjadi dua, yaitu: 

a) Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran konseptual mengenai pembelajaran bahasa Jepang. Selain itu, 

dapat memberikan alternatif dalam penggunaan media pembelajaran 

membaca huruf katakana yaitu melalui media e-learning aplikasi 

“Katakana Memory Hint”. Sehingga pembelajaran akan mengalami 

proses inovasi dan tujuan pembelajaran pun akan mudah dicapai. 

b) Manfaat Praktis 

1) Manfaat bagi penulis 

 Dengan adanya penelitian ini, dapat menunjukkan kelayakan 

dari penggunaan e-learning aplikasi “Katakana Memory Hint” dalam 

pembelajaran membaca huruf katakana. 

2) Manfaat bagi siswa 

 Dengan adanya penelitian ini, akan bermanfaat bagi siswa dalam 

pemahaman pembelajaran membaca huruf katakana. Dengan 

menggunakan media e-learning aplikasi “Katakana Memory Hint”, 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan membaca huruf 

katakana. 

3) Manfaat bagi pengajar 

Dengan adanya penelitian ini, bermanfaat untuk meningkatkan 

kompetensi pengajar dalam memberikan materi pada anak didiknya, 
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dan memberi inovasi baru dalam sistem pengajaran serta 

mempermudah pengajar dalam menyampaikan materi ketika proses 

pembelajaran berlangsung. 

 

E. Struktur Organisasi 

BAB I PENDAHULUAN, Menguraikan mengenai latar belakang 

penelitian, rumusan dan batasan masalah penelitian, tujuan dan manfaat 

penelitian, dan struktur organisasi penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORITIS, Menguraikan teori-teori yang 

melandasi kegiatan penelitian ini, yaitu tentang teori belajar dan pembelajaran, 

media pembelajaran, e-learning, e-learning sebagai media pembelajaran, 

huruf Jepang, aplikasi “Katakana Memory Hint”, dan penelitian terdahulu. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, Menguraikan mengenai 

metode penelitian yang digunakan, objek penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data dan pengolahan data. 

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN, Menguraikan dan 

menganalisis data. 

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI, Pada bab 

ini penulis menguraikan kesimpulan dan implikasi dari hasil penelitian dan 

memberikan saran bagi pembelajar Bahasa Jepang dan peneliti selanjutnya. 

 

 


