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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam proses pembelajaran, media pembelajaran memegang peranan 

penting dalam usaha untuk mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Karena 

sebagai sarana komunikasi, media pembelajaran tersebut diharapkan akan 

membantu proses pembelajaran.  

Gerlach dan Elly (dalam Danasasmita, 2009, hlm. 120) mengemukakan 

bahwa media yang ada dalam pembelajaran adalah termasuk grafik, foto grafik, 

elektronik, atau alat-alat mekanik yang digunakan untuk menyajikan, 

memproses dan menjelaskan informasi secara lisan atau indra pengelihatan. 

Namun selain itu, ada juga pendefinisian mengenai media yang lebih 

menekankan pada anggota atau organ tubuh yang terkena rangsangan. Anggota 

tubuh yang terkena rangsangan tersebut dapat berupa mata, telinga, yang 

dengan kata lain merupakan media visual dan media audio. Namun begitu, ada 

pula pendefinisian yang menekankan pada jenis rangsangan tertentu yang 

ditimbulkan oleh media tersebut. Misalnya apakah media itu merupakan media 

yang bergerak atau berupa rekaman.  

Penggunaan media pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran 

bahasa asing merupakan aspek yang penting. Karena dalam sebuah 

pembelajaran, penggunaan media yang tepat dapat mempengaruhi hasil 

pembelajaran.  

Danasasmita (2009, hlm.76) berpendapat setidaknya dalam mempelajari 

bahasa terdapat empat aspek keterampilan yang harus dikuasai, yaitu 

keterampilan menyimak atau mendengar, keterampilan berbicara, keterampilan 

membaca, dan keterampilan menulis. Kedua keterampilan seperti keterampilan 

menyimak dan kemampuan membaca disebut aspek reseptif atau pemahaman 

informasi yang diterima. Sedangkan dalam keterampilan yang lain, yaitu 
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keterampilan berbicara dan keterampilan menulis disebut aspek produktif atau 

aspek penggunaan.  

Taringan (1989, hlm. 11) mengungkapkan bahwa penguasaan kosakata 

sangat penting dalam berbahasa, karena semakin kaya kosakata yang dimiliki 

seseorang semakin besar pula kemampuan dan keterampilan seseorang dalam 

berbahasa. Berdasarkan dari pendapat tersebut dapat disimpulkan, bahwa tanpa 

mengetahui kosa kata, maka pembelajar akan mengalami kesulitan dalam 

mempelajari sebuah bahasa. 

Fahrudin dan Jamaris (2005, hlm. 12) mengemukakan bahwa 

kemampuan kosakata dibagi kedalam dua kelompok yaitu : Penguasaaan 

reseftif dan produktif. Dijelaskan dengan lebih detail oleh Danasasmita (2009, 

hlm. 76) bahwa kedua keterampilan seperti keterampilan menyimak dan 

kemampuan membaca disebut aspek reseptif atau pemahaman informasi yang 

diterima. Sedangkan dalam keterampilan yang lain, yaitu keterampilan 

berbicara dan keterampilan menulis disebut aspek produktif atau aspek 

penggunaan.  

Keterampilan yang hendak dicapai dalam pembelajaran yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kemampuan dari aspek produktif. Dimana siswa 

akan dibimbing untuk membuat sebuah kalimat yang mengandung kata kerja 

dengan menggunakan bantuan media. 

Adapun media yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil cut dari 

anime atau film animasi dalam bentuk video berdurasi pendek. Seperti pada 

penelitian sebelumnya tentang penggunaan media anime (film animasi) dalam 

pembelajaran sakubun yang ditulis oleh Ni Putu Ayu Widi Intari (2010) 

menyimpulkan bahwa sebelum pembelajaran menggunakan media anime 

diberikan, didapatkan hasil nilai pretest sejumlah 105. Setelah pembelajaran 

dengan menggunakan media anime dilakukan, hasil dari nilai mengalami 

kenaikan yaitu menjadi 128,5. Terdapat selisih sebanyak 23,5 poin antara hasil 

pretest dengan posttest. Sehingga peneliti mengambil kesimpulan bahwa media 

anime efektif dalam peningkatan pembelajaran sakubun. 
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Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Ni Putu Ayu Widi 

Lestari berfokus pada peningkatan kemampuan menulis secara menyeluruh, 

yaitu dalam aspek menulis sakubun. Sehingga dalam proses treatment yang 

dilakukan dalam penelitiannya, siswa dibimbing untuk mampu membuat 

sakubun secara utuh dengan cara melengkapi soal fill in the blank. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan peneliti berfokus kepada peningkatan kemampuan 

menulis dalam aspek menggunakan kata kerja, sehingga treatment yang 

dilakukanpun bertujuan untuk membantu sampel menemukan kata kerja apa 

saja yang terkandung dalam setiap video anime untuk kemudian dibuat menjadi 

kalimat yang menggambarkan isi dari video terebut dari sudur pandang sampel.  

Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti melakukan uji coba pra 

penelitian dengan memberikan uji coba tertanggal 05 Mei 2017 kepada 5 orang 

siswa semester 4 kelas 4 B Departemen Pendidikan Bahasa Jepang Fakultas 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia dengan 

kemampuan yang berbeda untuk mengetahui hasil yang mungkin ditimbulkan 

dari penerapan media anime dalam merangsang kemampuan menulis kalimat 

yang mengandung kata kerja. 

Uji coba dilakukan dengan cara memutarkan lima buah potongan video 

dari film animasi (anime), untuk kemudian meminta mahasiswa menulis 

kalimat yang mengandung kata kerja dari setiap potongan video yang 

ditayangkan tersebut sehingga menghasilkan satu kalimat untuk satu video, dan 

total kalimat yang dihasilkan adalah lima kalimat. Berikut ini adalah data dari 

hasil uji coba. 

Tabel 1.1 Hasil Uji Coba 

Sampel 1 

Video  1 

(Anime : 

Haikyuu) 

田中くんとにしのやくんは女性たちに人気があるよ

うです。そして、誰か女性の一人に「頑張って」と

言われました。 



 

4 
Sheryl Risyandi Rizki Utamie, 2017 
PENERAPAN PENGGUNAAN MEDIA ANIME TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS 
KALIMAT YANG MENGANDUNG KATA KERJA BAHASA JEPANG   
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Video 2 

(Anime : 

Handa-kun) 

はんだくんは男性に好きなことを選ばされて、困っ

たようです。友達は助けてみたんですが、どうやら

悪くなったようです。 

Video 3 

(Anime: 

Handa-kun) 

ある男が、もう一人の男と比べると、似ていないそ

うです。 

Video 4 

(Anime : 

Handa-kun) 

なぜはんだくんに似ている人がたくさんいるのでし

ょうか、それがはんだくんに似ていない男性のせい

です。この男性が他人をはんだくんによく似ている

ようにすることができるようです。 

Video 5 

(Anime : 

Haikyuu) 

バレーボールの試合のようです。あるチームのファ

ンが相手のチームにさわぎました。なんか強そうな

学校だと、相手のチームは言いました。 

Sampel 2 

Video  

(Anime : 

Haikyuu) 

にしのやくん、たなかくん、すてき！ にしのやく

ん、たなかくん、頑張って！ 

Video 2 

(Anime : 

Handa-kun) 

はんだくんはしょうどをやりたいですが、ほかの人

はべつのせんたくをふえます。 

Video 3 

(Anime : 

Handa-kun) 

どちらでもふにきがちがいます。 
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Video 4 

(Anime : 

Handa-kun) 

かれのメイクアップのぎじゅつのおかげで、はんだ

くんににているかおができる。 

Video 5 

(Anime : 

Haikyuu) 

コートですごいなおうえんがきこえる。 

Sampel 3 

Video 1 

(Anime: 

Haikyuu) 

田中さんはハゲですが、ハンサムです。 

Video 2 

(Anime: 

Handa-kun) 

はんだくんはやりたいことはもまたです。それで、

なやむのこともへんと思います。 

Video 3 

(Anime: 

Handa-kun) 

そのにらむの見るはきびしとかんじる。 

Video 4 

(Anime: 

Handa-kun) 

はんだくんはとてもいっぱいです。見れば見るほど

それははんだくんじゃない。 

Video 5 

(Anime: 

Haikyuu) 

しらとりざわのさわぐ人はとてもたくさんありまし

たから、もえるとかんじるとおもいます。 

 

Sampel 4 
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Video 1 

(Anime: 

Haikyuu) 

女の人はたなかくんが好きです。そして、女の人は

「がんばります」と言う。 

Video 2 

(Anime: 

Handa-kun) 

はんだくんはなやみがあるです。でもはんだくんの

友だちはすくいをくれました。その人は「Ｍａｉｄ 

ｃａｆｅ」を決めます。 

Video 3 

(Anime: 

Handa-kun) 

この人はみたい人じゃない、あぶない、こわい。 

Video 4 

(Anime: 

Handa-kun) 

はんだくんはたくさんなるように。そのことは変で

す。 

Video 5 

(Anime: 

Haikyuu) 

うんどう試合があります。 

Sampel 5 

Video 1 

(Anime: 

Haikyuu) 

にしのやくんと友達がバスケットボールをします。

女性たちは「がんばって」と言いました。 

Video 2 

(Anime: 

Handa-kun) 

教室ではんだくんがクラブさんかしなければなりま

せん。そのクラブは３つあります。メイドきっさて

んと書道教室とロミオとジュリエットミュジカル。

友だちが見ます。きらい友だちがミュジカルクラブ
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ですが、はんだくんはメイドきっさてん入ります。

はずかしいからトイレへ行きます。 

Video 3 

(Anime: 

Handa-kun) 

二人とても違います。 

Video 4 

(Anime: 

Handa-kun) 

はんだくんはたくさんいるようになります。 

Video 5 

(Anime: 

Haikyuu) 

しらとりざわの学校はチーリダの人が多くてすごい

です。 

 

Dari hasil yang didapat, rata-rata kalimat yang dituliskan oleh kelima 

orang mahasiswa tersebut mengandung kata kerja lebih dari satu. Jika ditotalkan, 

kalimat nomor satu dari semua sampel mengandung total kata kerja sebanyak 3 

buah kata kerja. Kalimat kedua mengandung total kata kerja sebanyak 10 kata 

kerja. Kalimat ketiga mengandung total kata kerja sebanyak 7 kata kerja. 

Kalimat nomor empat mengandung total kata kerja sebanyak 3 kata kerja. 

Kalimat nomor lima mengandung total kata kerja sebanyak 5 kata kerja.  

Terdapat perbedaan dalam jumlah total dari kata kerja yang terkandung 

dalam setiap kalimat yang dibuat dikarena perbedaan jumlah kata kerja yang 

digunakan oleh masing-masing mahasiswa  dalam setiap kalimatnya.  

Maka atas dasar latar belakang di atas penulis bermaksud untuk 

melakukan penelitian mengenai media yang dapat menjadi faktor penyokong 

dalam pembelajaran khususnya dalam peningkatan kemampuan menulis 

kalimat yang mengandung kata kerja dalam skripsi dengan judul 

“PENERAPAN PENGGUNAAN MEDIA ANIME TERHADAP 
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PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS KALIMAT YANG 

MENGANDUNG KATA KERJA BAHASA JEPANG (Studi kasus pada 

Mahasiswa Tingkat II Departemen Pendidikan Bahasa Jepang Universitas 

Pendidikan Indonesia Tahun Akademik 2016/2017)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Secara umum masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah 

penerapan media anime dan pengaruhnya terhadap peningkatan kemampuan 

menulis kalimat yang mengandung kata kerja bahasa jepang?”. 

Secara khusus masalah dapat diuraikan menjadi  beberapa poin sebagai 

berikut : 

a. Bagaimanakah penerapan media anime dan pengaruhnya 

terhadap peningkatan kemampuan menulis kalimat yang 

mengandung kata kerja bahasa jepang pada mahasiswa 

tingkat II Tahun Akademik 2016/2017? 

b. Bagaimanakah kemampuan menulis kalimat yang 

mengandung kata kerja mahasiswa tingkat II Tahun 

Akademik 2016/2017 dengan menggunakan media anime 

sebelum dan sesudah pembelajaran? 

c. Apakah hasil dan perbedaan yang didapat terhadap 

kemampuan menulis kalimat yang mengandung kata kerja 

pada mahasiswa tingkat II Tahun Akademik 2016/2017 

setelah menggunakan media anime signifikan? 

d. Bagaimana tanggapan mahasiswa tingkat II setelah 

mendapatkan treatment pembelajaran kemampuan menulis 

kalimat yang mengandung kata kerja dengan menggunakan 

media anime tersebut? 
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1.2.1 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, 

maka penelitian ini pun akan diberi batasan masalah agar tidak melebar dari 

yang seharusnya dengan point-point sebagai berikut : 

a. Peneliti hanya akan meneliti Bagaimanakah penerapan 

media anime dan pengaruhnya terhadap peningkatan 

kemampuan menulis kalimat yang mengandung kata kerja 

bahasa jepang pada mahasiswa tingkat II. 

b. Peneliti hanya akan meneliti penerapan media anime 

terhadap peningkatan kemampuan kemampuan menulis 

kalimat yang mengandung kata kerja bahasa jepang. Yaitu 

adakah perbedaan dari sebelumnya tidak menggunakan 

menjadi menggunakan kata kerja dalam menulis kalimat 

berdasarkan media anime. 

c. Peneliti hanya akan meneliti kemampuan mahasiswa dalam 

menulis kalimat yang mengandung kata kerja bahasa jepang. 

Yaitu seberapa banyak jumlah kata kerja yang terkandung 

dalam setiap kalimat 

d. Peneliti hanya akan meneliti tanggapan dari mahasiswa 

mengenai penerapan media anime terhadap peningkatan 

kemampuan kemampuan menulis kalimat yang mengandung 

kata kerja bahasa jepang yang akan diambil menggunakan 

angket setelah uji coba pembelajaran dengan menggunakan 

media anime telah selesai dilaksanakan. 

e. Penelitian mengenai Bagaimanakah penerapan media anime 

dan pengaruhnya terhadap peningkatan kemampuan menulis 

kalimat yang mengandung kata kerja bahasa jepang ini 

hanya akan dilakukan pada mahasiswa tingkat II departemen 

pendidikan bahasa jepang Tahun Akademik 2016/2017 
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1.3   Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui penerapan 

media anime terhadap peningkatan kemampuan kemampuan menulis kalimat 

yang mengandung kata kerja bahasa jepang.”. 

Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

a. Untuk mengetahui peninggkatan kemampuan menulis 

kalimat yang mengandung kata kerja mahasiswa tingkat II 

Tahun Akademik 2016/2017 setelah menggunakan media 

anime. 

b. Untuk mengetahui apakah hasil dan perbedaan yang didapat 

terhadap kemampuan menulis kalimat yang mengandung 

kata kerja pada mahasiswa tingkat II Tahun Akademik 

2016/2017 setelah menggunakan media anime signifikan? 

c. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan mahasiswa tingkat 

II Tahun Akademik 2016/2017 setelah belajar kemampuan 

menulis kalimat yang mengandung kata kerja dengan 

menggunakan media anime. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat umum dari penelitian ini adalah “Dapat mengetahui penerapan 

media anime dan pengaruhnya terhadap peningkatan kemampuan kemampuan 

menulis kalimat yang mengandung kata kerja bahasa jepang.”. 

Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

a. Dapat mengetahui Bagaimanakah penerapan media anime 

dan pengaruhnya terhadap peningkatan kemampuan menulis 

kalimat yang mengandung kata kerja bahasa jepang 
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b. Dapat mengetahui peninggkatan kemampuan menulis 

kalimat yang mengandung kata kerja pada mahasiswa 

tingkat II setelah menggunakan media anime 

c. Dapat mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan 

terhadap kemampuan menulis kalimat yang mengandung 

kata kerja mahasiswa tingkat II setelah menggunakan media 

anime 

d. Dapat mengetahui bagaimana tanggapan mahasiswa tingkat 

II setelah belajar kemampuan menulis kalimat yang 

mengandung kata kerja dengan menggunakan media anime 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 

a. Bab I : Pendahuluan  

Bagian pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.  

 

b. Bab II : Landasan Teori  

Bagian ini berisi tentang landasan teori, dikemukakan tentang teori- teori 

yang mendukung penelitian.  

 

c. Bab III : Metodologi Penelitian  

Bagian metode penelitian berisi tentang metode penentuan subjek penelitian, 

populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, 

serta metode analisis data.  

 

d. Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan.  

e. Bab V : Penutup meliputi simpulan dan saran-saran.  


