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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini, penulis akan menguraikan beberapa hal mengenai latar belakang 

penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan struktur 

organisasi penulisan skripsi. Pemaparannya adalah sebagai berikut: 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam mempelajari bahasa Jepang, semua aspek keterampilan berbahasa harus 

dipelajari, sebagaimana dikemukakan oleh Danasasmita (dalam Sapitri, 2010, hlm. 1), 

bahwa : 

Sasaran pembelajaran bahasa Jepang , terutama ditujukan pada penguasaan 

empat aspek keterampilan berbahasa meliputi, keterampilan menyimak, 

keterampilan berbicara, keterampilan membaca, keterampilan menulis. 

Sehingga keempat aspek tersebut perlu dikuasai oleh pembelajarnya, karena 

dalam kegiatan berkomunikasi tidak bisa lepas dari aspek-aspek tersebut. 

Menurut Ogawa ( 1995, hlm  637) mengungkapkan pengertian membaca dalam 

Nihongo Kyouiku Jiten adalah sebagai berikut :” Membaca adalah membaca isi kalimat 

dengan perantara  huruf. Hal ini pertama-tama dengan mempertemukan huruf dan bunyi, 

mempelajari arti dan cara bahasa yang tersusun dan artinya berdasarkan huruf, 

termasuk mempelajari isi dan arti, serta cara baca dalam frase, kata, kalimat dan bacaan 

“. Sedangkan menurut  Hermawan “ Membaca adalah kemampuan mengenali dan 

memahami isi sesuatu yang tertulis ( lambang-lambang ) dengan melafalkan atau 

mencernanya di dalam hati” ( 2011, hlm. 143 ). 

Membaca yang baik adalah membaca yang disertai dengan pemahaman 

terhadap bacaan. Dalam pembelajaran bahasa Jepang sendiri ada istilah yang disebut 

dengan membaca pemahaman (dokkai). Dalam pembelajaran membaca pemahaman 

bahasa Jepang tersebut, tidak sedikit pembelajar yang mengalami kesulitan. 

Seperti pada hasil angket yang telah disebarkan, yaitu pada minggu awal 

Februari 2016 kepada pembelajar bahasa Jepang tepatnya pada 25 mahasiswa 

Departemen Pendidikan Bahasa Jepang tingkat II tahun ajaran 2016/2017, 91% 

mahasiswa mengalami kesulitan. 

Hasil angket menyebutkan kesulitan yang dialami mahasiswa dalam 

pembelajaran membaca pemahaman bahasa Jepang yaitu memahami isi / makna bacaan, 
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memahami kanji, memahami arti kosakata,  dan memahami bunpou. Berdasarkan hasil 

angket tersebut, penulis memfokuskan untuk melakukan penelitian untuk 

meningkatkan kemampuan membaca pemahaman bahasa Jepang.  

Oleh karena itu, banyak cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan 

keterampilan membaca pemahaman bahasa Jepang diantaranya, minat baca bahasa 

Jepang mahasiswa itu sendiri, lingkungan, materi ajar, dan metode pembelajaran yang 

diterapkan. Salah satu upaya yang akan penulis berikan adalah penggunaan metode 

pembelajaran Extending Concept Through Language Activities sebagai solusi pada 

kegiatan membaca pemahaman bahasa Jepang. Metode Extending Concept Through 

Language Activities dalam skripsi ini akan disingkat / disebut dengan ECOLA. 

Menurut Abidin (2012, hlm. 82 ) menyatakan dalam bukunya bahwa metode 

ECOLA pertama kali dikembangkan  oleh Smith Burke dalam bukunya yang berjudul 

Reader Meets Author / Bridging The Gap dengan tujuan untuk  memfokuskan 

mahasiswa dalam membangun pola membaca secara alamiah dan kebutuhan untuk 

memonitor interpretasi yang dihasilkannya. Menurut Burke ( Burke dan Langer, 1982, 

hlm. 170 ) pembelajaran dengan menggunakan metode ECOLA harus benar- benar 

memperhatikan beberapa pengalaman belajar antara lain membaca dengan tujuan yang 

jelas, menulis respon atau isi bacaan, mendiskusikan ide utama bacaan, dan mengontrol 

diri melalui pengakuan secara jujur mengenai kesulitan yang dialami selama 

pembelajaran, komitmen dalam membuat interpretasi bacaan, dan mendiskusikan 

mengenai metode yang tepat untuk meningkatkan pemahaman tentang isi bacaan.  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai Penggunaan Metode ECOLA dalam Meningkatkan Keterampilan Membaca 

Pemahaman Bahasa Jepang ( Penelitian Kuasi Eksperimen  Terhadap Mahasiswa 

Tingkat II Departemen Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Pendidikan Indonesia 

Tahun Ajaran 2016 /2017). 

 B.   Rumusan Masalah Penelitian 

1. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka rumusan masalah 

penelitian dapat dirinci sebagai berikut : 

a. Bagaimana kemampuan membaca pemahaman bahasa Jepang mahasiswa 

tingkat II Departemen Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Pendidikan  

Indonesia tahun ajaran 2016 / 2017 setelah digunakannya metode ECOLA ？ 
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b. Adakah perbedaan yang signifikan antara kemampuan membaca pemahaman 

bahasa Jepang mahasiswa dengan digunakannya metode ECOLA dan tanpa 

digunakan metode ECOLA？ 

c. Bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap metode ECOLA dalam 

meningkatkan kemampuan membaca pemahaman bahasa Jepang？ 

 

 

C.  Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan 

metode ECOLA dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman bahasa 

Jepang. 

 

2. Tujuan Khusus 

Secara khusus tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu : 

 

a. Untuk mengetahui kemampuan mahasiswa setelah diterapkan metode ECOLA 

dalam pembelajaran membaca pemahaman bahasa Jepang. 

b. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan pada hasil membaca pemahaman 

bahasa Jepang dengan menggunakan metode ECOLA dalam pembelajaran 

membaca pemahaman bahasa Jepang. 

c. Untuk mengetahui tanggapan pembelajar mengenai metode ECOLA dalam 

pembelajaran membaca pemahaman bahasa Jepang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, diantaranya 

melalui penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk menambah wawasan mengenai 

metode pembelajaran serta sebagai referensi untuk penerapan metode pembelajaran 

dokkai di perguruan tinggi. 

2. Manfaat Praktis 
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Adapun secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

 

a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu baru yang berguna 

untuk penulis  dan diharapkan juga kegiatan penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

banyak pihak. 

b. Bagi pengajar, penelitian ini dapat digunakan untuk menciptakan suasana 

belajar yang menarik tetapi mahasiswa dapat tetap fokus, sehingga dapat 

meningkatkan keterampilan membaca pemahaman bahasa Jepang mahasiswa. 

c. Bagi pembelajar, diharapkan dapat dijadikan sebagai proses pembelajaran.  

d. Bagi peneliti, peneliti diharapkan dapat menambah wawasan tentang metode 

pembelajaran, khususnya pembelajaran keterampilan membaca pemahaman 

bahasa Jepang dan menambah pengalaman peneliti tentang penulisan karya 

ilmiah. 

 

E.  Struktur Organisasi Skripsi 

Pada Bab I Pendahuluan membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan 

masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Pada Bab 

II membahas tentang tinjauan pustaka yang menyangkut teori, hasil penelitian 

terdahulu dan kerangka berpikir. Pada Bab III membahas tentang metode penelitian 

secara sistematis, desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, instrumen 

penelitian, prosedur penelitian dan analisis data. Pada Bab IV membahas mengenai 

pengumpulan data dari hasil tes dan angket yang membahas tentang kesulitan dan 

respon belajar mahasiswa tingkat 2 dalam pembelajaran membaca pemahaman bahasa 

Jepang. Pada Bab V membahas tentang simpulan, implikasi dan rekomendasi yang 

menguraikan kesimpulan-kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan oleh penulis, 

serta implikasi dan rekomendasi mengenai tema selanjutnya. 
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