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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Berbicara  adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau 

kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, 

gagasan, dan perasaan (Tarigan, 2008, hlm. 16). Dalam Nihongo Kyouiku Jiten 

pengertian berbicara adalah: 

話すということは人と人の間で意思を伝えるあう、いわゆるコミ ュ

ニケーションであり、その形には１人たい１人、１人対多数、多数

対１人などがある。（Ogawa, 1984, hlm. 636） 

 “Berbicara merupakan suatu komunikasi, yaitu antara manusia dan 

manusia yang saling menyampaikan maksudnya satu sama lain, yang 

bentuknya bisa antara satu orang ke satu orang lainnya, satu orang kepada 

orang banyak, ataupun sebaliknya.” (Ogawa, 1984, hlm. 636).  

Menurut Nurgiyantoro (2001, hlm. 276), berbicara adalah aktivitas 

berbahasa kedua dilakukan manusia dalam kehidupan berbahasa yaitu setelah 

aktivitas mendengarkan. Berdasarkan bunyi-bunyi bahasa yang didengarkan 

itulah kemudian manusia belajar mengucapkan dan akhirnya mampu untuk 

berbicara.  

Dapat disimpulkan bahwa dengan berbicara, kita dapat menyampaikan apa 

yang ingin kita sampaikan ataupun menanggapi ucapan atau pendapat dari 

orang lain. Dengan demikian, komunikasi pun akan berjalan dengan baik. 

Tetapi, bagi siswa SMA, yang termasuk dalam kategori pembelajar 

pemula bahasa Jepang, banyak kendala yang ditemui saat berbicara dalam 

bahasa Jepang. Berdasarkan observasi peneliti ketika melaksanaan Praktek 

Kerja Lapangan di SMA Pasundan 2 Bandung pada tanggal 12 Maret 2014 

sampai 19 Maret 2014, kendala yang ditemui oleh siswa saat berbicara dalam 

bahasa Jepang adalah kurangnya pemahaman terhadap pola kalimat bahasa 
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Jepang, kurangnya kosakata bahasa Jepang yang dikuasai, kurangnya 

kepercayaan diri untuk berbicara dalam bahasa Jepang, serta kurangnya 

kesempatan siswa untuk berbicara bahasa Jepang ketika waktu pelajaran 

bahasa Jepang. Padahal siswa saat ini diharapkan dapat berkomunikasi dengan 

bahasa Jepang terhadap masyarakat global. Kemampuan berbicara adalah 

implementasi dari pengetahuan siswa terhadap kosakata bahasa Jepang dan 

pola kalimat yang telah dipelajari. Kurangnya pemahaman siswa terhadap 

pembelajaran bahasa Jepang dan minat siswa dalam bahasa Jepang, menuntut 

guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam kegiatan belajar mengajar. Salah 

satunya adalah dengan menggunakan metode yang berbeda dari metode 

pembelajaran pada umumnya. Dengan metode tersebut, diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman dan minat siswa dalam pembelajaran bahasa Jepang. 

Untuk meningkatkan minat siswa dan menuntut siswa untuk belajar aktif, 

peneliti memilih metode cooperative learning tipe inside-outside circle untuk 

pembelajaran bahasa Jepang dalam kemampuan berbicara bahasa Jepang. 

Kemampuan berbicara bahasa Jepang yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah siswa mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 

oleh peneliti dan siswa mampu untuk mengungkapkan suatu situasi dan 

menanyakan kepada lawan bicara sesuai dengan topik yang diberikan oleh 

peneliti. Metode cooperative learning atau pembelajaran kooperatif adalah 

strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang 

tingkat kemampuannya berbeda (Isjoni, 2011, hlm. 12). Pada pembelajaran 

kooperatif tipe inside-outside circle atau lingkaran dalam-lingkaran luar, siswa 

membentuk dua lingkaran konsentris atau dua barisan di mana siswa saling 

berhadapan satu sama lain (Lie, 2002, hlm. 64). Dalam penelitian ini, 

cooperative learning tipe inside-outside circle yang diterapkan adalah siswa 

akan membentuk kelompok kecil yang beranggotakan empat orang tiap 

kelompoknya. Kemudian peneliti akan memberikan topik pembicaraan yang 

berbeda-beda pada tiap kelompok dan melakukan diskusi. Setelah selesai, 

semua siswa akan membaur dan membuat dua buah lingkaran besar yaitu 

lingkaran dalam dan lingkaran luar dengan jumlah sama banyak. Siswa yang 

menjadi lingkaran dalam harus menghadap keluar sehingga berhadap-hadapan 
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dengan siswa lingkaran luar. Setelah itu mereka akan berbincang-bincang 

sesuai dengn topik yang sebelumnya mereka telah dapatkan. Setelah sesi 

pertama selesai, siswa dari lingkaran luar akan bergerak sesuai arah jarah jarum 

jam sehingga setiap siswa akan mendapatkan lawan bicara yang berbeda. Sesi 

ini dilakukan selama empat kali setiap satu kali treatment. 

Metode cooperative learning tipe inside-outside circle dinilai inovatif 

untuk pembelajaran bahasa Jepang di kelas. Mengutip pendapat Zakaria (dalam 

Isjoni, 2009, hlm. 21) menjelaskan, “pembelajaran kooperatif dirancang bagi 

tujuan melibatkan pelajar secara aktif dalam proses pembelajaran menerusi 

perbincangan dengan rekan-rekannya dalam kelompok kecil”. Dengan 

dibentuknya kelompok-kelompok kecil, siswa menjadi belajar bersama teman-

temannya dan mencoba untuk memecahkan masalah bersama-sama. Metode ini 

diharapkan dapat meningkatkan cara belajar siswa menuju belajar yang lebih 

baik, sikap tolong-menolong dalam beberapa perilaku sosial, meningkatkan 

minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran bahasa Jepang terutama dalam 

pembelajaran berbicara bahasa Jepang.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana 

pengaruh metode cooperative learning tipe inside-outside circle terhadap 

kemampuan siswa dalam berbicara bahasa Jepang. Dengan demikian, peneliti 

mengangkat penelitian yang berjudul “Efektivitas Metode Cooperative 

Learning Tipe Inside-Outside Circle dalam Meningkatkan Kemampuan 

Berbicara Bahasa Jepang (Penelitian Eksperimen Kuasi Terhadap Siswa Kelas 

XII IPA 2 SMA Pasundan 2 Bandung)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang diuraikan di atas, 

peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan berbicara bahasa Jepang siswa sebelum 

menggunakan metode cooperative learning tipe inside-outside 

circle dalam pembelajaran bahasa Jepang? 
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2. Bagaimana kemampuan berbicara bahasa Jepang siswa setelah 

menggunakan metode cooperative learning tipe inside-outside 

circle dalam pembelajaran bahasa Jepang? 

3. Bagaimana efektivitas metode cooperative learning tipe inside-

outside circle pada kemampuan siswa dalam berbicara dengan 

bahasa Jepang? 

4. Bagaimana tanggapan siswa terhadap pembelajaran bahasa Jepang 

dengan menggunakan metode cooperative learning tipe inside-

outside circle terutama dalam meningkatkan kemampuan berbicara 

bahasa Jepang? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian dapat lebih terarah dan fokus pada kajian yang diteliti, 

maka penulis membatasi masalah pada hal-hal sebagai berikut. 

1. Penelitian ini hanya meneliti proses pembelajaran bahasa Jepang 

dalam aspek berbicara dengan menggunakan metode cooperative 

learning tipe inside-outside circle di kelas XII IPA 2 SMA 

Pasundan 2 Bandung. 

2. Penelitian ini hanya meneliti mengenai kemampuan berbicara 

bahasa Jepang siswa kelas XII IPA 2 SMA Pasundan 2 Bandung. 

sebelum dan setelah menggunakan metode cooperative learning 

tipe inside-outside circle  

3. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh penggunaan metode 

cooperative learning tipe inside-outside circle dalam meningkatkan 

kemampuan berbicara bahasa Jepang siswa kelas XII IPA 2 SMA 

Pasundan 2 Bandung dan melihat sejauh mana respon siswa saat 

menggunakan metode tersebut dalam pembelajaran bahasa Jepang 

terutama dalam aspek berbicara 

. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kemampuan berbicara bahasa Jepang siswa sebelum 

menggunakan metode cooperative learning tipe inside-outside circle 

dalam pembelajaran bahasa Jepang. 

2. Mengetahui kemampuan berbicara bahasa Jepang siswa setelah 

menggunakan metode cooperative learning tipe inside-outside circle 

dalam pembelajaran bahasa Jepang. 

3. Mengetahui efektivitas metode cooperative learning tipe inside-outside 

circle pada kemampuan siswa dalam berbicara dengan bahasa Jepang. 

4. Mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran bahasa Jepang 

dengan menggunakan metode cooperative learning tipe inside-outside 

circle terutama dalam meningkatkan kemampuan berbicara bahasa 

Jepang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pembelajaran bahasa Jepang khususnya dalam meningkatkan kemampuan 

berbicara dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas dengan 

menggunakan metode cooperative learning tipe inside-outside circle. 

b. Manfaat praktis 

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan baru mengenai efektivitas metode cooperative learning 

tipe inside-outside circle terhadap pembelajaran berbicara bahasa 

Jepang. Selain itu, diharapkan dapat dijadikan bahan referensi 

untuk bahan penelitian selanjutnya. 

2. Bagi pembelajar, penelitian ini diharapkan dapat menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan dan membantu siswa dalam 

meningkatkan kemampuan berbicara dengan bahasa Jepang. 
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3. Bagi pengajar, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan dan 

dikembangkan oleh pengajar dalam pembelajaran berbicara bahasa 

Jepang. 

4. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi baru serta memperkaya model pembelajaran berbicara 

bahasa Jepang. 

1.6 Struktur Organisasi Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini peneliti memaparkan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisi kajian pustaka yang memuat teori-teori tentang metode 

cooperative learning tipe inside-outside circle untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara dalam bahasa Jepang, dan keadaan kemampuan 

siswa SMA dalam berbicara dengan bahasa Jepang. 

 

BAB III METODE PENELITIAN  

Pada bab ini memuat penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan, 

populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan 

teknik pengolahan data. 

 

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, peneliti menguraikan tentang temuan yang didapatkan dari 

hasil eksperimen, analisis data tes, analisis data angket, serta pembahasan 

hasil penelitian. 
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BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini peneliti menyimpulkan hasil penelitian dan analisis data, 

mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian, 

serta memberikan rekomendasi dari hasil penelitian ini untuk penelitian 

selanjutnya.  

 


