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BAB I   

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

 Tarigan (2009, hlm.192) menyatakan ada empat keterampilan berbahasa 

yaitu, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Artinya, dalam mempelajari 

bahasa, ada empat aspek yang harus dipelajari yaitu, kemampuan mendengar, 

kemampuan berbicara, kemampuan membaca, dan kemampuan menulis. 

 Kemampuan berbicara adalah kemampuan mengucapkan kalimat-kalimat 

untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan 

perasaan (Arsjad dan Mukti U. S, 1998, hlm. 23). Tanpa berbicara kita tidak akan 

bisa menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain.  

 Dalam dunia yang sekarang mengalami globalisasi, penting untuk 

menguasai bukan hanya bahasa ibu namun juga bahasa asing. Hal ini untuk 

memudahkan komunikasi untuk bertukar informasi maupun kerjasama dengan 

orang dari negara lain.  

 Kemampuan berbicara bahasa Jepang adalah implementasi dari 

pengetahuan siswa terhadap kosakata bahasa Jepang dan pola kalimat yang telah 

dipelajari (Diyanthi dkk, 2016, hlm.3). Dalam silabus kurikulum 2013 bahasa 

Jepang SMA, tujuan berbicara adalah mengomunikasikan yaitu berinteraksi sesuai 

kondisi dengan lawan bicara menggunakan kalimat bahasa Jepang sederhana. Itu 

berarti siswa SMA kelas X dituntut untuk dapat berbicara dalam bahasa Jepang 

untuk berinteraksi sesuai dengan kondisi lawan bicaranya dengan kalimat 

sederhana yang dipelajari di kelas. 

 Namun berbicara dalam bahasa Jepang itu tidak mudah bagi siswa. Seperti 

diungkapkan dalam buku Japan Foundation (Matsumoto & Nakashima, 2013 

hlm.8) mengenai masalah bahasa 言語能力の問題には、発音が悪くて伝わら

ない、語彙力が不足している、適当な表現がわからなくて話せないなどの

問題が含まれます  (Gengo noryoku no mondai wa, hatsuon ga warukute 

tsutawaranai, goiryoku ga fusoku shiteiru, tekitouna hyougen ga wakaranakute, 

hanasenai nado no mondai ga fukumaremasu). Masalah pembelajaran bahasa 

diantaranya adalah pengucapan yang buruk sehingga maksudnya tidak sampai,   
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kekurangan kosakata, tidk bisa berbicara karena tidak mengerti ekspresi yang tepat, 

dan masalah-masalah lain. Ini berarti masalah mengenai bahasa khususnya 

berbicara itu bervariasi. Termasuk dalam hal percaya diri, Matsumoto & 

Nakashima (2013, hlm.10) menyatakan bahwa 人前で話すことを恥ずかしがる

のは、「間違い＝恥ずかしいこと」と考えて怖がってしまうことに原因が

あるようです (hito mae de hanasu koto o hazukashigaru nowa, ‘machigai = 

hazukashii koto’to kangaete kowagatte shimau koto ni genin ga aruyoudesu). 

Alasan seseorang malu untuk berbicara di depan orang lain adalah karena takut 

salah dan salah itu menurut mereka adalah hal yang memalukan.  

 Selaras dengan hasil pengamatan penulis yang dilakukan di SMA Al- 

Musyawarah di kelas X, diketahui bahwa  siswa kesulitan dalam berbicara bahasa 

Jepang yang disebabkan kurangnya kepercayaan diri serta kurangnya penguasaan 

kosakata dan tata bahasa. Ini disebabkan karena siswa sering lupa kosakata dan tata 

bahasa yang telah dipelajari. Di sisi lain, mereka menyebutkan bahwa pembelajaran 

bahasa Jepang selama ini khususnya berbicara terlalu membosankan. Dengan 

demikian, peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran berbicara bahasa Jepang 

kurang menarik dan mereka kurang percaya diri untuk berbicara bahasa Jepang. 

 Berangkat dari permasalahan itu, media pembelajaran inovatif, kreatif, 

edukatif dibutuhkan dalam pembelajaran bahasa Jepang. Media memiliki kontribusi 

yang sangat penting terhadap proses pembelajaran di dalam kelas. Kontribusi 

tersebut antara lain yaitu, penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar, 

pembelajaran dapat lebih menarik, pembelajaran menjadi lebih interaktif, proses 

pembelajaran dapat ditingkatkan, serta peran guru berubah ke arah yang positif, 

artinya guru tidak menempatkan satu-satunya sumber pembelajaran (Kemp and 

Dayton dalam Wina 2008, hlm. 210). 

 Dengan menggunakan media, pembelajaran akan terasa lebih 

menyenangkan dan merangsang minat belajar siswa.  Apalagi jika media tersebut 

dikemas dengan permainan inovatif yang menyenangkan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Buttner (2013, hlm. 2). Playing make the game worth trying for 

someone normally less confident. Keuntungan bermain adalah dapat meningkatkan 

kepercayaan diri yang rendah pada siswa. Keuntungan lain dari bermain games 

adalah games menyediakan pengulangan. Seperti yang diungkapkan Buttner (2013, 
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hlm. 2). The other pshychological benefit that games provide repeatability. Artinya, 

dalam hal ini, media dan permainan adalah dua hal yang dapat melatih 

perkembangan siswa dalam belajar khususnya belajar berbicara bahasa Jepang. 

 Salah satu media permainan yang menarik perhatian penulis adalah 

permainan darts dengan menggunakan dart board. Darts adalah permainan 

mengumpulkan poin dari hasil memanah menggunakan panah yang disediakan 

pada papan yang telah terdapat poin tertulis di atasnya. Permainan darts ini dirasa 

sangat cocok untuk meningkatkan rasa percaya diri serta sebagai media untuk 

pengulangan berbicara bahasa Jepang. 

 Pada penelitian sebelumnya mengenai permainan darts yaitu ‘Penggunaan 

Teknik Permainan Darts Menggunakan Media Dart Board dalam Pembelajaran 

Berbicara Bahasa Perancis’ oleh Nurul Zahrah Annisa, diperoleh hasil bahwa 

penggunaan teknik permainan darts dengan media dart board baik digunakan 

dalam pembelajaran berbicara bahasa Prancis. Dalam  penelitian  tersebut,  media  

dart  board dimodifikasi  sehingga  menjadi  permainan yang  inovatif  dan  edukatif  

sehingga  dapat  merangsang  aspek  kognitif, afektif dan psikomotor siswa.  

 Berdasarkan latar belakang  tersebut,  peneliti  bermaksud  untuk melakukan 

sebuah penelitian yang  berjudul  “Penggunaan Media Permainan Dart board untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berbicara Bahasa Jepang (Penelitian Eksperimen 

Murni terhadap Siswa Kelas X SMA Al Musyawarah Lembang).” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah yang berkaitan dengan tema penelitian ini 

berdasarkan latar belakang di atas, sebagai berikut: 

a. Bagaimana kemampuan berbicara siswa dalam bahasa Jepang, setelah 

menggunakan media permainan dart board? 

b.  Bagaimana kemampuan berbicara siswa dalam bahasa Jepang di kelas yang tidak 

menggunakan media permainan dart board? 

c. Adakah perbedaan yang signifikan antara kelas (kelas eksperimen) yang 

menggunakan media permainan dart board dengan kelas (kelas kontrol) yang 

tidak menggunakan media pembelajaran tersebut? 

d.  Bagaimana respon siswa tentang menggunakan media permainan dart board? 
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1.3 Batasan Masalah 

 Supaya Penelitian lebih terarah dan tidak terlalu menyimpang, peneliti 

membatasi masalah yang akan diteliti. Batasan masalah itu antara lain: 

a.  Penelitian ini akan meneliti tentang kemampuan berbicara dalam bahasa Jepang 

dengan kalimat sederhana yang digunakan sehari-hari serta sesuai dengan buku 

pembelajaran di kelas. 

b. Peneliti akan meneliti perbedaan apakah ada perbedaan antara (kelas eksperimen) 

yang menggunakan media permainan dart board dengan kelas (kelas kontrol) 

yang tidak menggunakan media pembelajaran tersebut. 

c. Penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan berbicara dengan batasan 

penilaian kemampuan memahami perintah, membuat kalimat sederhana, dan 

menjawab pertanyaan yang diajukan. 

d.  Penelitian  ini  akan  meneliti  tanggapan  dan  respon  dari  siswa  mengenai 

penggunaan menggunakan media permainan dart board. 

 

1.4 Tujuan 

 Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a.  Mengetahui bagaimana kemampuan berbicara siswa dalam bahasa Jepang, 

setelah menggunakan media permainan dart board. 

b.  Mengetahui bagaimana kemampuan kemampuan berbicara dalam bahasa Jepang 

di kelas yang tidak menggunakan media permainan dart board. 

c.  Mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kemampuan berbicara bahasa Jepang 

yang signifikan terhadap kelas yang menggunakan media permainan dart board, 

dengan kelas yang tidak menggunakan media pembelajaran tersebut. 

d.  Mengetahui respon siswa tentang  penerapan menggunakan media permainan 

dart board. 

 

1.5 Manfaat 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
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a. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini bermanfaat untuk siswa guna membantu siswa dalam 

mempelajari dan meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Jepang. Dengan 

peningkatan kemampuan berbicara bahasa Jepang, maka siswa akan meningkatkan 

rasa percaya diri siswa serta keinginan belajar bahasa Jepang di kelas.  

 

b. Manfaat Praktis 

1.  Bagi siswa 

   Penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa dalam mengatasi 

kesulitan dalam pembelajaran berbicara bahasa jepang, dengan cara belajar 

yang lebih menyenangkan. 

2.  Bagi guru 

   Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  sumber  pencerahan  bagi 

guru  dan  juga  menjadikan  guru  yang  lebih  kreatif  dalam menciptakan  

media  pembelajaran  permainan yang menyenangkan. 

3.  Bagi peneliti  

   Dapat memberikan gambaran dari hasil penggunaan media 

permainan dart board yang nantinya dapat sebagai referensi media 

pembelajaran. 

4.  Bagi peneliti lain 

   Hasil penelitian ini dijadikan referensi untuk peneliti lain supaya 

mempunyai gagasan untuk membuat media pembelajaran lain yang menarik. 

 

1.6 Struktur Organisasi 

 Dalam laporan hasil penelitian ini, akan ditulis dalam lima bab , yaitu bab 

pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode penelitian, bab temuan dan 

pembahasan, serta bab simpulan, implikasi, dan rekomendasi. 

 Dalam bab pendahuluan, menguraikan latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur 

organisasi penelitian. 

 Bab kajian pustaka berisi tentang uraian teori-teori yang mendukung tujuan 

dilakukannya penelitan, teori tentang media pembelajaran yang meliputi pengertian 



   6 
 

Asti Eka Putri A, 2017 
PENGGUNAAN MEDIA PERMAINAN DART BOARD UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
BERBICARA BAHASA JEPANG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

media pembelajaran, fungsi dan manfaat media pembelajaran, macam-macam 

media pembelajaran. Teori tentang permainan dalam pembelajaran di kelas yang 

meliputi definisi bermain dan permainan, permainan dalam pembelajaran bahasa 

asing, media permainan dart board dalam pembelajaran bahasa. Selanjutnya ada 

teori berbicara yang meliputi pengertian berbicara, tujuan berbicara, berbicara 

bahasa Jepang di SMA, serta penilaian kemampuan berbicara. 

 Selanjutnya, dalam bab metode penelitian menguraikan desain penelitian 

yang digunakan, partisipan yang terlibat dalam penelitian ini, populasi dan sampel, 

instrumen penelitian, penjabaran prosedur penelitian secara kronologis, analisis 

data penelitian ini. 

 Lalu pada bab temuan dan pembahasan, menjabarkan profil penelitian, 

menguraikan pengolahan data pretest dan posttest, pengolahan data angket, serta 

pembahasan. Serta adapun bab simpulan, implikasi dan rekomendasi menguraikan 

kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi mengenai penelitian ini. 

 


