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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Untuk berkomunikasi dengan orang lain tentu kita menggunakan bahasa 

sebagai sarana dalam bertutur kata, menyampaikan suatu pendapat baik secara lisan 

maupun secara tulisan. Bahasa adalah alat penghubung, alat komunikasi anggota 

masyarakat yaitu individu- individu sebagai manusia yang berpikir, merasa, dan 

berkeinginan (Badudu, 1996, hlm. 3). Pada zaman sekarang selain bahasa nasional, 

manusia juga dituntut untuk menguasai bahasa asing. Hal ini diperlukan untuk 

mempermudah berkomunikasi dengan manusia di belahan dunia lainnya. Selain 

bahasa Inggris, salah satu bahasa asing yang dapat dipelajari di Indonesia adalah 

bahasa Jepang.  Pada dasarnya setiap pengajaran bahasa bertujuan agar para 

pembelajar atau para siswa mempunyai keterampilan berbahasa. Terampil 

berbahasa berarti terampil menyimak, terampil berbicara, terampil membaca, dan 

terampil menulis (Tarigan, 1991, hlm.41). 

Agar dapat terampil dalam berbahasa, empat keterampilan tersebut harus 

dikuasai, salah satu aspek yang memiliki peranan penting adalah aspek membaca. 

Definisi membaca dalam bahasa Jepang menurut Ogawa (1982, hlm. 637) 

yaitu ”yomukoto wa moji o toshite bun no naiyou o yomitori, rikai suru koto de 

aru..., [kegiatan membaca adalah membaca isi kalimat dan memahaminya melalui 

perantara huruf]”. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa dari kegiatan 

membaca kita dapat mengetahui isi dari suatu hal yang akan disampaikan, melalui 

media tulisan yang tersusun dari simbol/huruf-huruf. Manfaat dan tujuan dari 

membaca selain untuk mendapatkan informasi, menurut Abidin (2012, hlm. 7) 

dikatakan bahwa tujuan membaca ialah “ agar siswa memperoleh tingkat 

pemahaman yang cukup atas isi bacaan”. Selain membaca, terdapat kegiatan yang 

disebut dengan membaca pemahaman. Dalam bahasa Jepang kemampuan membaca 

pemahaman disebut dengan dokkai. Sejalan dengan pengertian yang disebutkan 

oleh Tadao (1995, hlm. 1553) bahwa ”dokkai wa bunshou no imi  naiyou o yomitori 

koto..., [dokkai adalah membaca pemahaman isi dan arti/maksud dari suatu 
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karangan]”. Dapat kita ketahui dari definisi tersebut bahwa membaca pemahaman 

tidak hanya kegiatan untuk mengetahui informasi yang ada, tetapi juga proses untuk 

memahami isi sekaligus maksud yang ingin disampaikan penulis dari suatu teks 

bacaan secara lebih mendalam. 

Bagi pembelajar bahasa Jepang pada tingkat mahasiswa, dokkai menjadi 

salah satu  mata kuliah yang harus diikuti, Juangsih (2012) dalam jurnal penelit ian 

dokkai mengatakan bahwa di dalam kurikulum Pendidikan Bahasa Jepang ada mata 

kuliah dokkai. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang berkesinambungan, ada 

dari semester satu sampai semester tujuh dan merupakan mata kuliah bersyarat dan 

berjenjang. Sehingga dapat dikatakan bahwa dokkai merupakan mata kuliah wajib, 

termasuk di  Departemen Pendidikan Bahasa Jepang FPBS UPI. Berdasarkan hasil 

angket yang penulis sebarkan pada mahasiswa tingkat I Departemen Pendidikan 

Bahasa Jepang pada tanggal 22 Februari 2017, semua responden mengatakan 

tertarik dengan pembelajaran dokkai. Setengah dari responden (16 orang) 

menyatakan bahwa mereka mampu membaca teks bahasa Jepang tapi tidak terlalu 

memahami isinya, juga mampu memahami setiap kata dalam teks namun kesulitan 

untuk memahami keseluruhan isi bacaan.  20 dari 30 responden menyatakan setuju 

bahwa pembelajaran dokkai sulit karena sering kali terdapat istilah baru yang 

kurang dipahami, lalu 11 orang menyatakan karena terdapat banyak kosakata, kanji, 

dan pola kalimat yang sulit dimengerti.  

Dengan demikian dari angket tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kemampuan membaca pemahaman (dokkai) adalah sebuah kemampuan yang tidak 

mudah untuk dipelajari bagi mahasiswa, pembelajar merasa kesulitan dalam 

memahami keseluruhan isi bacaan. Faktor penyebab dalam hal ini karena sulitnya 

menemukan ide pokok atau gagasan yang terdapat dalam bacaan, kurang menguasa i 

huruf jepang, kurangnya penguasaan pola kalimat, penguasaan kosakata yang 

terbatas, dan tingkat kesulitan dari wacana.  

Untuk mengatasi berbagai kesulitan yang ada, diperlukan sebuah cara atau 

metode belajar yang mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap teks 

dokkai, dimana metode tersebut dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran. 

Menurut Tampubolon (2014, hlm. 118) metode pembelajaran adalah suatu cara 

yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam 
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bentuk kegiatan nyata dan praktis demi mencapai tujuan pembelajaran. Metode 

pembelajaran diperlukan agar pembelajaran  menjadi lebih mudah, khususnya 

dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman dengan menentukan ide 

pokok atau gagasan pada sebuah teks. Salah satu metode yang akan peneliti lakukan 

pada pembelajaran dokkai adalah metode pembelajaran kooperatif,  tipe jigsaw. 

Metode Jigsaw adalah metode belajar berkelompok. Secara umum siswa 

dikelompokkan secara heterogen dalam kemampuan. Masing-masing anggota 

kelompok secara acak ditugaskan untuk menjadi ahli (expert) pada suatu aspek 

tertentu untuk mendiskusikan topik. Kemudian kembali ke kelompok semula untuk 

mengajarkan topik yang mereka kuasai (Al-Tabany, 2015, hlm. 124). Metode ini 

mendorong pembelajar untuk aktif, saling bertukar pendapat dan memudahkan 

dalam menguasai materi agar mencapai hasil yang diinginkan secara maksimal.  

Selain itu dapat memudahkan dalam mengukur tingkat pemahaman pembelajar 

secara langsung dan secara individu. 

Penelitian pembelajaran menggunakan metode jigsaw telah dilakukan 

sebelumnya oleh Rohimat (2011) pada pembelajaran honyaku mahasiswa tingkat 3 

JPBJ FPBS UPI, dari hasil penelitian tersebut dinyatakan bahwa metode tersebut 

dapat meningkatkan penguasaan kosakata, sehingga efektif untuk pembelajaran 

honyaku, serta dapat mempermudah dalam penerjemahan terhadap wacana 

berbahasa Jepang.  Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu penulis akan menguji 

cobakan metode jigsaw ini pada bidang studi yang berbeda yaitu terhadap 

pembelajaran dokkai pada mahasiswa tingkat I DPBJ UPI dengan judul penelit ian 

“PENGGUNAAN METODE JIGSAW DALAM MENINGKATKAN 

KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN BAHASA JEPANG”.  

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan 

sebelumnya, berikut beberapa rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis, 

yaitu: 

a. Bagaimana kemampuan mahasiswa dalam membaca pemahaman bahasa 

Jepang setelah menggunakan metode jigsaw? 
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b. Adakah perbedaan yang signifikan pada kemampuan membaca pemahaman  

bahasa Jepang antara mahasiswa kelas eksperimen yang menggunakan metode 

jigsaw  dengan kelas kontrol yang tidak menggunakan metode jigsaw?  

c. Bagaimana respon atau tanggapan mahasiswa kelas eksperimen terhadap 

penerapan metode jigsaw dalam meningkatkan kemampuan membaca 

pemahaman bahasa Jepang? 

 

1.3 Batasan Masalah Penelitian 

Agar tidak meluasnya pembahasan dalam penelitian ini, diperlukan beberapa 

batasan masalah yang akan menjadi fokus peneliti, yaitu sebagai berikut: 

a. Penelitian ini hanya akan meneliti tentang bagaimana kemampuan membaca 

pemahaman bahasa Jepang mahasiswa tingkat I Departemen Pendidikan 

Bahasa Jepang UPI Angkatan 2016 setelah menggunakan metode jigsaw. 

Khususnya mengenai penerapan kosakata dan ungkapan atau pola kalimat pada 

teks bacaan dalam memahami isi teks. 

b. Penelitian ini hanya akan meneliti tentang ada atau tidaknya perbedaan yang 

signifikan antara kemampuan membaca pemahaman bahasa Jepang dengan 

menggunakan metode jigsaw  di kelas eksperimen dan yang tidak 

menggunakan metode jigsaw di kelas kontrol. 

c. Penelitian ini hanya akan membahas mengenai respon atau tanggapan 

mahasiswa dalam penggunaan metode jigsaw pada kemampuan membaca 

pemahaman bahasa Jepang. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berikut beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan 

penelitian ini: 

a. Untuk mengetahui kemampuan pada mahasiswa dalam membaca pemahaman 

bahasa Jepang dengan menggunakan metode jigsaw. 

b. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan pada kemampuan membaca 

pemahaman bahasa jepang antara mahasiswa kelas eksperimen yang 

menggunakan metode jigsaw dan kelas kontrol yang tidak menggunakan 

metode jigsaw. 
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c. Untuk mengetahui bagaimana respon atau tanggapan mahasiswa kelas 

eksperimen terhadap penerapan metode jigsaw dalam belajar membaca 

pemahaman bahasa Jepang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yang akan 

berguna kelak apabila telah selesai dilakukan, manfaatnya sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi alternatif metode 

pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa secara maksimal, 

khususnya dalam memahami isi sebuah wacana berbahasa Jepang. Sehingga 

dapat membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Pembelajar 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi solusi untuk mengatasi kesulitan 

belajar mahasiswa pada kemampuan membaca pemahaman, agar dapat 

memahami sebuah teks berbahasa Jepang secara lebih mendalam, 

sehingga pembelajar merasa mudah untuk meningkatkan kemampuannya 

dan mencapai hasil yang diinginkan.  

2) Bagi Pengajar 

Dapat dijadikan sebuah metode pengajaran yang inovatif dan menarik 

dalam mendukung proses pembelajaran khususnya dalam membaca 

pemahaman teks berbahasa Jepang. 

3) Bagi Peneliti 

Semoga penelitian ini dapat menjadi acuan dan dasar bagi peneliti untuk 

lebih menambah pengalaman, pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, 

menambah semangat dalam diri agar menjadi seorang pengajar yang baik 

dan benar di masa mendatang. 

4) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya dan diharapkan 

dapat memperbaiki serta melengkapi kekurangan yang ada pada penelit ian 

ini.  
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1.6 Struktur Organisasi Skripsi 

Berikut ini adalah sistematika dari penulisan skripsi yang disertai dengan 

gambaran dari setiap bab: 

BAB I Pendahuluan  

Dalam bab I ini berisi tentang uraian pendahuluan dan merupakan awal dari 

skripsi. Pendahuluan berisi latar belakang penelitian, rumusan dan batasan masalah 

penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat atau signifikasi penelitian. 

BAB II Kajian Pustaka 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kajian pustaka/ landasan teori yang 

nantinya menjadi sebuah dasar dalam melakukan penelitian. Di dalamnya berisi 

konsep, teori, dalil-dalil, hukum-hukum, model, dan rumus dalam bidang yang akan 

dikaji. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang akan ditelit i 

masuk ke dalam bab ini. 

BAB III Metode Penelitian 

Bab ini memaparkan tentang metode penelitian yang akan digunakan saat 

mengkaji bidang yang diteliti, termasuk beberapa komponen seperti lokasi dan 

subjek populasi/sampel penelitian, instrumen penelitian, prosedur penelitian, teknik 

pengumpulan data, analisis data berupa laporan secara rinci serta teknik dalam 

menganalisis data penelitian. 

BAB IV Temuan dan Pembahasan 

Di dalam bab ini akan dijelaskan secara lebih rinci tentang temuan 

penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai 

kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelit ian. 

Serta pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang 

telah dirumuskan sebelumnya. 

BAB V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi 

Bab ini berisi simpulan, implikasi dan rekomendasi, yang menyajikan 

penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian yang 

telah dilakukan. Implikasi yang di dapat dari hasil penelitian. Juga  memaparkan 

hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian sebagai referensi bagi 

penelitian selanjutnya. 

 


