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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Salah satu fungsi bahasa adalah sebagai media atau sarana untuk 

menyampaikan sesuatu ide, pikiran, hasrat, dan keinginan kepada orang lain. 

Memang bahasa terkadang digunakan bukan untuk menyampaikan sesuatu 

pada orang lain, tetapi hanya ditujukan pada diri sendiri seperti saat berbicara 

sendiri  baik yang dilisankan maupun hanya didalam hati (Sutedi, 2011:2). 

Akan tetapi yang paling penting dalam penggunaan bahasa itu sendiri adalah 

kosakata. Karena semakin banyak kosakata yang dapat dipahami atau 

dikuasai maka semakin mudah untuk menyampaikan informasi dengan baik, 

sebaliknya penguasaan kosakata yang terbatas maka akan semakin sulit dalam 

menyampaikan informasi. Sama halnya dalam mempelajari bahasa jepang. 

Menurut Asano Yuriko dalam Sudjianto dan Dahidi (2004, hlm. 97) 

menyebutkan bahwa tujuan akhir pengajaran bahasa Jepang adalah agar para 

pembelajar dapat mengkomunikasikan ide, atau gagasannya dengan 

menggunakan bahasa Jepang baik secara lisan maupun tulisan, salah satu 

faktor penunjangnya adalah penguasaan goi (kosakata) yang memadai. 

Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa jepang sangatlah tidak mudah,  

dengan kosakata yang sangat banyak, serta dalam hal pengucapan pun banyak 

kosakata yang sama namun memiliki arti yang berbeda, dan hal tersebut 

terkadang membuat para pembelajar bahasa jepang mengalami kesulitan. 

Selain itu, media  pembelajaran yang digunakan pun kurang variatif, inovatif 

dan terkesan konvensional yang dapat mempengaruhi motivasi siswa dalam 

mempelajari bahasa Jepang. Oleh Karena itu dibutuhkan metode atau teknik 

atau media untuk mengajarkan kosakata bahasa jepang dengan cara yang 

mudah, menyenangkan, terlebih mempunyai daya tarik agar tidak 

membosankan sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan 

pembelajaran yang efektif, seperti dengan teknik atau media permainan. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Hughes (2012: 466) bahwa : 
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Agar terciptanya pembelajaran yang menyenangkan, menarik, 

tidak membosankan tanpa menghilangkan tujuan pembelajaran 

tersebut, maka dibuatlah metode – metode pembelajaran sambil 

bermain. Metode semacam ini sering disebut sebagai “belajar dengan 

bermain”. Ini bukan berarti bahwa metode ini yang mengikuti hasrat 

anak – anak untuk bersenang – senang atau memungkinkan anak – 

anak untuk sekedar “bermain – main”. Metode belajar dengan bermain 

menggunakan dorongan atau impuls bermain, dan aktivitas yang 

dihasilkan bukanlah aktivitas yang remeh – temeh, tetapi serius, intens, 

dan spontan. 

Salah satu metode atau media permainan yang bisa digunakan dalam 

pembelajaran kosakata yaitu media permainan jigsaw puzzle. Karena pada 

umumnya puzzle mempunyai fungsi sisi edukasi (Kres, 2013) yaitu 

1. Melatih konsentrasi, ketelitian dan kesabaran. 

2. Melatih koordinasi mata dan tangan 

3. Melatih logika 

4. Memperkuat daya ingat 

5. Mengenalkan anak pada konsep hubungan 

6. Dengan memilih gambar/bentuk, dapat melatih berfikir 

matematis (menggunakan otak kiri). 

Berdasakan penelitian sebelumnya yang menggunakan media 

permainan jigsaw puzzle dalam pembelajaran Bahasa Jerman di SMAN 4 

Cimahi Bandung yang dilakukan Ghina Mardiyah (2015) dalam 

penelitiannya dengan judul  “Efektivitas penggunaan “jigsaw puzzle” dalam 

meningkatkan penguasaan  kosakata bahasa Jerman” menyatakan bahwa: 

Berdasarkan selisih hasil rata-rata pretest dan posttest diperoleh 

Gain sebesar 503 dan dari hasil perhitungan uji t diperoleh thitung 

sebesar 11,40 sedangkan ttabel dengan taraf nyata (α) = 0,05 dan dk = 

34 diperoleh nilai ttabel sebesar  1,69. Dengan demikian terdapat 

perbedaan rata-rata signifikan antara hasil pretest dan hasil posttest. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan media 

permainan jigsaw puzzle mampu meningkatkan penguasaan kosakata 

peserta didik. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai media pembelajaran kosakata bahasa Jepang 

dengan judul “EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA PERMAINAN 

JIGSAW PUZZLE DALAM MENINGKATKAN PENGUASAAN 

KOSAKATA BAHASA JEPANG”.  

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat 

adalah: 

1. Bagaimana penguasaan kosakata bahasa Jepang siswa kelas X SMAN 1 

Baleendah sebelum menggunakan media permainan jigsaw puzzle? 

2. Bagaimana penguasaan kosakata bahasa Jepang siswa kelas X SMAN 1 

Baleendah setelah menggunakan media permainan jigsaw puzzle? 

3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas yang 

menggunakan media permainan jigsaw puzzle dan yang tidak 

menggunakan media permainan jigsaw puzzle?  

4. Bagaimana tanggapan siswa mengenai media permainan jigsaw puzzle 

yang digunakan dalam pembelajaran kosakata bahasa Jepang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui kemampuan siswa kelas X SMAN 1 Baleendah 

terhadap penguasaan kosakata bahasa Jepang sebelum diterapkannya 

media permainan jigsaw puzzle dalam pengajaran kosakata bahasa 

Jepang. 

2. Untuk mengetahui kemampuan siswa kelas X SMAN 1 Baleendah 

terhadap penguasaan kosakata bahasa Jepang setelah diterapkannya 

media permainan jigsaw puzzle dalam pengajaran kosakata bahasa 

Jepang 
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3. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pada kemampuan penguasaan 

kosakata bahasa Jepang diantara siswa yang menggunakan media 

permainan puzzle dan yang tidak menggunakan permainan jigsaw puzzle. 

4. Untuk mengetahui tanggapan siswa kelas X SMAN 1 Baleendah 

mengenai media permainan jigsaw puzzle dalam proses pembelajaran 

kosakata bahasa Jepang. 

 

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 diharapkan dapat menambah 

wawasan atau pengetahuan tentang media pembelajaran yang dapat 

dijadikan sebagai alternatif pilihan media 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 

a. Bagi Peneliti 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternative 

media pembelajaran dalam meningkatkan penguasaan kosakata 

bahasa Jepang yang dapat digunakan secara langsung oleh peneliti 

yang sekaligus merupakan calon pendidik. 

b. Bagi Siswa 

 Penelitian ini diharapkan dapat mempermudah dan 

meningkatkan kemampuan siswa dalam penguasaan kosakata bahasa 

Jepang. 

c. Bagi Guru 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi media 

pembelajaran kosakata bagi guru mata pelajaran bahasa Jepang. 
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Melalui tehnik permainan puzzle ini diharapkan guru dapat 

menciptakan pembelajaran kosakata yang lebih menarik, kreatif serta 

inovatif sehingga dapat memunculkan semangat belajar para siswa. 

 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan 

sebagai kajian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan 

selanjutnya. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Laporan hasil penelitian akan disusun menggunakan sistematika 

penelitian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I adalah pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang; 

rumusan dan batasan masalah; tujuan dan manfaat penelitian; definisi 

operasional; metode penelitian yang meliputi: metode, anggapan dasar, 

hipotesis, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, populasi dan 

sampel penelitian; dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini membahas landasan-landasan teori atau kajian 

pustaka yang melandasi penelitian ini serta kajian teori terdahulu yang 

relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini memaparkan metode yang digunakan dalam 

penelitian, instrumen penelitian, populasi dan teknik penyampelan, teknik 

pengumpulan, pengolahan data, prosedur penelitian serta waktu dan tempat 

penelitian. 

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini, peneliti memaparkan kegiatan penelitian yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga akhir penelitian yang kemudian 

dianalisis sehingga memperoleh suatu kesimpulan. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dalam penelitian 

“Efektivitas Penggunaan Media Permainan Jigsaw Puzzle dalam 

Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Jepang”. 

 


