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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menulis adalah bagian dari pembelajaran bahasa dan termasuk salah satu 

keterampilan penting yang harus dikuasai. Tarigan (2008, hlm.3) 

mengemukakan bahwa “Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan 

ekspresif.” Kemampuan dalam menulis bermanfaat untuk menyampaikan 

pikiran, ide, dan gagasan melalui kata-kata yang tak dapat tersampaikan 

melalui lisan. Dengan menulis siswa dapat mengeksplor pengetahuan, ide, 

pesan, dan perasaan ke dalam bentuk tulisan sehingga pesan yang dimaksudkan 

tersampaikan kepada pembaca (Hyland, 2002, hlm.88 dalam Kusnawati, 2013, 

hlm. 10).  

Jenis keterampilan menulis yang harus dikuasai oleh siswa SMA salah 

satunya yaitu menulis kalimat sederhana. Dalam menulis kalimat tentu harus 

memenuhi aturan dan penulisannya harus sesuai dengan kaidah penulisan agar 

kalimat yang ditulis dapat dipahami oleh orang lain. 

Pada kenyataannya, menulis dengan baik dan benar itu tidak mudah 

terutama untuk bahasa asing. Selain perbedaan bahasa tentunya, struktur dari 

setiap bahasa juga berbeda-beda. Kebiasaan siswa menggunakan bahasa ibu 

dalam kesehariannya juga bisa mempengaruhi cara siswa belajar bahasa lain 

selain bahasa yang sering digunakannya. Oleh karena itu, untuk dapat 

menguasai suatu bahasa lain selain bahasa sehari-hari dirasa cukup sulit. 

Kemampuan menulis setiap individu berbeda-beda. Apalagi di dalam 

menulis terdapat banyak unsur-unsur yang membangun, meskipun untuk suatu 

kalimat sederhana sekalipun seperti tatabahasa, kosakata, bentuk kalimat, 

situasi, dan fungsi. Siswa diupayakan dapat menggunakan struktur kalimat 

yang baik dan benar sesuai konteks yang dimaksudkan supaya tidak terjadi 

kerancuan dan keambiguan makna yang ingin disampaikan. Saat menulis siswa 

juga harus memahami isi dari hasil tulisan yang ia sampaikan, ditujukan untuk 

apa dan siapa sehingga jelas maksudnya. Berdasarkan pengalaman penulis 

ketika melaksanalan PPL di SMA PGRI 1 Bandung, keterampilan menulis 
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bahasa Jepang tidaklah mudah bagi siswa. Banyak siswa yang mendapatkan 

kesulitan mengembangkan tulisan mereka karena banyak faktor, di antaranya 

keterbatasan kosakata, penguasaan tatabahasa yang tidak begitu baik, dan 

motivasi. 

Berdasarkan Permendikbud Tahun 2016 Nomor 024 siswa harus mencapai 

standar kompetensi dan kompetensi dasar sesuai yang tercantum pada 

kurikulum. Kompetensi dasar bahasa Jepang di SMA sesuai dengan apa yang 

tercantum dalam kurikulum 2013 salah satunya siswa diharapkan mampu 

mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. Di dalamnya siswa 

diharapkan mampu untuk membuat atau menulis wacana pendek dan sederhana 

berkaitan dengan topik-topik yang telah ditetapkan berdasarkan kompetensi 

dasar sesuai tingkatannya, baik kelas X, kelas XI, atau pun kelas XII. Di dalam 

kompetensi dasar bahasa Jepang yang tercantum dalam kurikulum 2013 untuk 

kelas X terdapat topik-topik pembelajaran berkenaan dengan  aisatsu, jiko 

shoukai, jikan, kazoku, dekiru koto, dan gakkou no seikatsu, di mana dalam 

kompetensi dasar tersebut siswa diharapkan mampu membuat wacana 

sederhana dari setiap topiknya. 

Pengajar atau guru dapat membuat proses belajar mengajar khususnya 

dalam keterampilan menulis menjadi lebih menyenangkan dengan 

menggunakan berbagai macam kegiatan, cara atau metode, pendekatan, teknik, 

maupun strategi. Meskipun di SMA PGRI 1 Bandung menggunakan kurikulum 

2013 sebagai acuan untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran khususnya 

bahasa Jepang, dimana yang menjadi pusat pembelajaran adalah siswa (student 

center), tetapi kenyataan di lapangan guru-lah yang tetap menjadi pusatnya. 

Dengan kata lain, pembelajaran dilaksanakan dengan cara teacher center. 

Berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan tersebut, ternyata hasilnya tidak 

cukup memuaskan. Sehingga hal tersebut mendorong penulis untuk 

menerapkan metode Task-Based Learning di kelas. 

Menurut Harmer (2002, hlm. 87 dalam Fajriah, 2014, hlm. 1). di dalam 

task-based learning, siswa belajar dengan cara melakukan. Fokus belajar yang 
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dimaksudkan di sini lebih pada tugas. Dengan kata lain, siswa diberikan 

serangkaian tugas untuk dikerjakan baik dikerjakan secara berkelompok 

ataupun berpasangan. Setelah itu guru membahas kebahasaan yang digunakan 

serta mengoreksi apabila terjadi kesalahan dan memberikan penilaian terhadap 

hasil pekerjaaan siswa. Guru juga meluruskan apabila terjadi kesalahpahaman 

dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fajriah (2014) 

tentang “Pengaruh Penerapan Metode Task Based Learning dalam 

Pembelajaran Menulis Kalimat Sederhana (Penelitian Pre-Eksperimen pada 

Pembelajaran Bahasa Inggris di kelas V SD Ciamis)” dan penelitian yang 

dilakukan oleh Ade Suryani Nasution dan Masitowarni Siregar tentang “The 

Effect of Task-based Learning Method on Students’ Achievement in Writing 

Procedure Text”, menunjukkan bahwa metode task-based learning berhasil 

untuk mengembangkan kemampuan menulis siswa. Berkenaan dengan hal 

tersebut, penulis bermaksud mengujicobakan keefektifan task-based learning 

dalam keterampilan menulis kalimat sederhana bahasa Jepang siswa kelas X 

SMA PGRI 1 BANDUNG. 

 

B. Rumusan dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dalam penelitian merumuskan 

masalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan menulis kalimat sederhana bahasa Jepang siswa 

kelas X IPS 2 sebagai kelas kontrol? 

2. Bagaimana kemampuan menulis kalimat sederhana bahasa Jepang siswa 

kelas X IPS 1 sebagai kelas eksperimen dengan menggunakan metode task 

based learning? 

3. Adakah perbedaan kemampaun siswa kelas X IPS 2 sebagai kelas kontrol 

dan siswa kelas X IPS 1 sebagai kelas eksperimen dalam pembelajaran 

menulis kalimat sederhana bahasa Jepang? 

4. Seberapa besar pengaruh penggunaan metode task-based learning dalam 

pembelajaran menulis kalimat sederhana pada pembelajaran bahasa Jepang 

siswa kelas X IPS 1 sebagai kelas eksperimen? 
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Berdasarkan rumusan masalah di atas, agar penjelasan dan penelitian lebih 

terarah, penulis membatasi permasalahan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penelitian ini mencari tahu kemampuan menulis siswa kelas X IPS 2 

sebagai kelas kontrol dalam menulis kalimat sederhana bahasa Jepang. 

2. Penelitian ini  mencari tahu kemampuan menulis kalimat sederhana 

bahasa Jepang  siswa kelas X IPS 1 sebagai kelas eksperimen setelah 

diterapkannya metode task-based learning. 

3. Penelitian ini hanya mencari tahu ada tidaknya perbedaan antara 

kemampuan menulis kalimat sederhana bahasa Jepang siswa kelas X IPS 

2 sebagai  kelas kontrol yang tidak menggunakan metode task-based 

learning dan siswa kelas X IPS 1 sebagai kelas eksperimen yang 

menggunakan metode task-based learning dalam pengajarannya di kelas. 

4. Penelitian ini mencari tahu seberapa besar pengaruh penggunaan metode 

task-based learning dalam pembelajaran menulis kalimat sederhana pada 

pembelajaran bahasa Jepang siswa kelas X IPS 1 sebagai kelas 

eksperimen. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah penelitian yang telah 

dijabarkan oleh penulis di atas, berikut tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini: 

1. Untuk mengetahui kemampuan menulis kalimat sederhana bahasa Jepang 

siswa kelas X IPS 2 sebagai kelas kontrol. 

2. Untuk mengetahui kemampuan menulis kalimat sederhana bahasa Jepang 

siswa kelas X IPS 1 sebagai kelas eksperimen setelah diterapkannya 

metode task-based learning. 

3. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara kemampuan menulis 

kalimat sederhana bahasa Jepang siswa kelas X IPS 2 sebagai kelas 

kontrol yang tidak menggunakan metode task-based learning dan siswa 

kelas X IPS 1 sebagai kelas eksperimen yang menggunakan metode task-

based learning. 
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4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan metode task-

based learning dalam pembelajaran menulis kalimat sederhana pada 

pembelajaran bahasa Jepang siswa kelas X IPS 1 sebagai kelas eksperimen.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis, di antaranya adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai sebuah pembuktian 

empiris metode task-based learning dalam pembelajaran menulis pada mata 

pelajaran bahasa Jepang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

salah satu alternatif dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran di sekolah terutama untuk mata pelajaran bahasa Jepang. 

b. Bagi tenaga pendidik, hasil penelitian ini dapat dijad ikan salah satu 

masukan dalam memilih solusi alternatif untuk pembelajaran menulis 

dalam mata pelajaran bahasa Jepang. 

c. Bagi siswa, hasil penelitian dapat meningkatkan keterampilan menulis 

dalam pembelajaran menggunakan metode task-based learning. 

d. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi salah satu pembelajaran 

yang berarti untuk mengetahui efektivitas penggunaan suatu metode 

pembelajaran dan dengan dilakukannya penelitian ini penulis 

menjadikannya suatu pengalaman berharga untuk terus melakukan 

penelitian-penelitian selanjutnya di masa depan. 

e. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah 

satu bahan referensi dan berbagi sehingga bisa saling melengkapi. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Secara garis besar uraian sistematika penulisan skripsi yang akan disusun 

oleh penulis adalah sebagai berikut: 
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Pada bab I pendahuluan ini penulis menjelaskan tentang latar belakang 

masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

serta struktur organisasi skripsi. Pada bab II penulis akan menuliskan landasan 

teoritis dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian. Pada bab III 

akan dijabarkan lebih rinci tentang metode dan teknik penelitian seperti 

populasi, sampel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data 

dan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian. Pada bab IV penulis 

akan menguraikan hasil dari penelitian, yaitu keefektifan metode task-based 

learning terhadap kemampuan menulis kalimat sederhana bahasa Jepang  siswa 

kelas X SMA PGRI 1 Bandung. Pada bab V penulis akan menuliskan 

kesimpulan dari keseluruhan penelitian serta rekomendasi untuk peneliti 

selanjutnya. 


