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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam mempelajari bahasa Jepang, unsur paling awal yang harus 

dipelajari oleh siswa adalah huruf (moji). Dalam kegiatan belajar mengajar, 

pembelajar bahasa Jepang menggunakan tiga jenis huruf yang berbeda 

yaitu Hiragana, Katakana dan Kanji. Huruf tahapan pertama yang 

diajarkan kepada siswa adalah huruf Hiragana. Huruf Hiragana memiliki 

keistimewaan yang berbeda dengan huruf Jepang yang lain. Yang harus 

diperhatikan dan dicermati dalam menulis menggunakan huruf Hiragana 

terdapat konsonan rangkap vokal panjang dan tata cara penulisan 

Hiragana yang terletak pada coretan-coretan atau garis-garisnya. 

Siswa SMA yang pada umumnya baru mengenal huruf Hiragana, 

sulit untuk menghafal semua hurufnya yang cukup banyak. Kadang kala 

walaupun mereka bisa menghafal semua hurufnya, ketika diminta untuk 

menuliskannya, siswa kesulitan dalam urutan penulisan Hiragana yang 

benar.  

Ada beberapa model pembelajaran yang digunakan, salah satunya 

adalah model Gerlach dan Ely (1971). Gerlach (Vermon S. Gerlach)dan 

Ely (Donald P. Ely) mendesain sebuah model pembelajaran yang cocok 

digunakan untuk segala kalangan termasuk untuk pendidikan tingkat tinggi, 

karena didalamnya terdapat penentuan strategi yang cocok digunakan oleh 

peserta didik dalam menerima materi yang akan disampaikan. Di samping 

itu, model Gerlach dan Ely menetapkan pemakaian produk teknologi 

pendidikan sebagai media dalam menyampaikan materi. 

Model ini merupakan suatu upaya untuk menggambarkan secara 

grafis, suatu metode perencanaan pembelajaran yang sistematis. Model ini 

merupakan suatu garis pedoman atau suatu peta perjalanan dan hendaknya 
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digunakan sebagai checklist dalam membuat sebuah rencana untuk 

kegiatan pembelajaran. Dalam model ini diperlihatkan keseluruhan proses 

belajar-mengajar yang baik, sekalipun tidak menggambarkan perincian 

setiap komponen. Model ini memperlihatkan hubungan antara elemen 

yang satu dengan yang lainnya serta menyajikan suatu pola urutan yang 

dapat dikembangkan ke dalam suatu rencana untuk kegiatan pembelajaran. 

(Rusman, 2012 : 155–156) 

 

 

GAMBAR 1.1 Model Pembelajaran Gerlach dan Ely 

 

Selain menggunakan model yang tepat, alat bantu dan peraga juga 

penting digunakan untuk mengoptimalkan pengajaran huruf Hiragana. 

Siswa akan mengalami kesulitan dalam membaca ataupun menuliskan 

kosakata, pola kalimat manakala huruf Hiragana tidak diajarkan secara 

optimal. 

Dengan menggunakan bantuan multimedia inilah penulis rasa 

dapat dijadikan sebagai alternatif oleh pengajar bahasa Jepang untuk 

mengajarkan Hiragana pada siswa. Multimedia dapat didefinisikan 

sebagai berikut, multimedia adalah perwujudan sekumpulan atau berbagai 

media yang membawakan pesan sangat agresif dan pelontarnya untuk 
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disampaikan pada ramai (Indarsjah Tirtawidjadja, 2001). Selain itu 

multimedia adalah media yang melibatkan berbagai indera dalam sebuah 

proses pembelajaran. Termasuk dalam media ini adalah segala sesuatu 

yang memberikan pengalaman secara langsung bisa melalui komputer dan 

internet, bisa juga melalui pengalaman berbuat dan pengalaman terlibat. 

Termasuk dalam pengalaman berbuat adalah lingkungan nyata dan karya 

wisata, sedangkan yang termasuk kedalam pengalaman terlibat adalah 

permainan dan simulasi, bermain peran dan forum teater. (Munadi, 2008 : 

54 – 57). 

Berikut adalah gambaran umum penerapan Model Gerlach dan Ely 

dalam pembelajaran huruf Hiragana yang menggunakan Multimedia. Saat 

pertama kali memasuki kelas, pengajar harus mengikuti rancangan 

pembelajaran yang sudah dibuat sebelumnya. Pertama-tama pengajar 

memberikan pretest sebanyak 50 soal untuk menguji kemampuan awal 

siswa dalam penulisan Hiragana dengan waktu 60 menit. Kemudian 

pertemuan selanjutnya pengajar memberikan ekspositori selama 5 menit 

mengenai Hiragana. Lalu pengajar mendemonstrasikan tentang cara 

penulisan Hiragana dengan menggunakan multimedia selama 15 menit. 

Setelah semua siswa melihat bagaimana cara penulisan yang benar, maka 

siswa diminta untuk latihan menulis sendiri selama 20 menit. Pengajar pun 

harus memberikan bimbingan pada siswa selama latihan praktik tersebut. 

Dalam membimbing siswa, pengajar harus mengumpulkan data pribadi 

siswa, untuk mengelompokan siapa-siapa yang termasuk dalam fast leaner 

dan slow leaners. Dengan demikian, pengajar dapat menyesuaikan 

kecepatan mengajar sesuai dengan potensi mereka. Terakhir pengajar 

melakukan diskusi dan review selama 5 menit, untuk memecahkan 

kesulitan siswa dalam praktik dan memberikan soal evaluasi. 

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul “Model Gerlach dan Ely pada Penulisan 

Hiragana dalam Bentuk Kosakata yang Menggunakan Multimedia”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Pada penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan model Gerlach dan Ely pada penulisan 

Hiragana dalam bentuk kosakata ? 

2. Seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa dalam penulisan 

Hiragana dengan menggunakan model Gerlach dan Ely yang 

menggunakan multimedia ? 

3. Bagaimana respon siswa terhadap penggunaan model Gerlach dan 

Ely pada penulisan Hiragana dalam bentuk kosakata yang 

menggunakan multimedia ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah sebagai berikut: 

1. Penerapan model Gerlach dan Ely pada penulisan Hiragana dalam 

bentuk kosakata. 

2. Persentase peningkatan hasil belajar siswa dalam penulisan 

Hiragana dengan menggunakan model Gerlach dan Ely yang 

menggunakan multimedia. 

3. Penelitian ini hanya akan meneliti respon siswa terhadap model 

Gerlach dan Ely pada penulisan huruf Hiragana dalam bentuk 

kosakata yang menggunakan multimedia. 

 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Menurut Arikunto (1989 : 115) “Tujuan penelitian adalah rumusan 

kalimat yang menunjukan adanya suatu hal yang diperoleh setelah 

penelitian selesai.” Berdasarkan hal itu, maka tujuan penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan model Gerlach dan Ely pada 

penulisan Hiragana dalam bentuk kosakata. 
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2. Untuk mengetahui persentase peningkatan hasil belajar siswa 

dalam penulisan Hiragana dengan menggunakan model Gerlach 

dan Ely yang menggunakan multimedia ? 

3. Untuk mengetahui respon siswa terhadap model Gerlach dan Ely 

pada penulisan huruf Hiragana dalam bentuk kosakata yang 

menggunakan multimedia. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Siswa diharapkan dapat menikmati proses pembelajaran penulisan 

Hiragana dalam bentuk kosakata yang menggunakan model 

Gerlach dan Ely yang menggunakan multimedia. 

2. Guru bahasa jepang pun diharapkan dapat menciptakan suasana 

pembelajaran bahasa Jepang yang menyenangkan dan bermakna 

dalam pembelajaran Hiragana dalam bentuk kosakata dengan 

model Gerlach dan Ely yang menggunakan multimedia. 

3. Sekolah diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan siswa dalam 

pengaplikasian multimedia dalam penulisan Hiragana dalam 

bentuk kosakata dengan model Gerlach dan Ely. 

 

1.6 Definisi Operasional 

Model Gerlach dan Ely adalah suatu upaya untuk menggambarkan 

secara grafis, suatu metode perencanaan pembelajaran yang sistematis. 

dalam penelitian ini adalah suatu rencana untuk membentuk rencana 

pembelajaran, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing 

pembelajaran Hiragana dan kosakata di dalam kelas. 

Penulisan adalah proses menggunakan pena, potlot, bolpoint diatas 

kertas, kain, papan, dan sebagainya untuk menghasilkan huruf, kata atau 

kalimat (Badudu, 1994 : 1547). Dalam penelitian ini penulis memfokuskan 

pada tata cara penulisan Hiragana sesuai dengan aturan yang berlaku. 
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Hiragana adalah salah satu tiga cara penulisan bahasa Jepang. 

Hiragana adalah suatu cara penulisan bahasa jepang yang mewakili 

sebutan sukukata. Pada masa silam, ia juga dikenali sebagai onna de atau 

„tulisan wanita‟ karena biasa digunakan oleh kaum wanita. Kaum lelaki 

pada masa itu menulis menggunakan tulisan kanji dan katakana. 

Kosakata adalah kumpulan kata yang berhubungan dengan suatu 

bahasa atau dengan bidang tertentu dalam bahasa itu (Sudjianto, Ahmad 

Dahidi (2009:98)). Dalam penelitian ini kosakata yang digunakan adalah 

kosakata dasar yang hanya menggunakan beberapa dari kata sifat, benda 

dan penunjuk. 

Multimedia adalah perwujudan sekumpulan atau berbagai media yang 

membawakan pesan sangat agresif dan pelontarnya untuk disampaikan 

pada ramai (Indarsjah Tirtawidjadja, 2001). Dalam penelitian ini 

Multimedia digunakan untuk membantu guru dalam menerangkan bunyi 

dan cara menulis huruf Hiragana. 

 

1.7 Anggapan Dasar 

Anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah 

penelitian yang perlu di buktikan kebenarannya melalui proses penelitian 

yang merupakan pedoman kerja dalam memperoleh data, cara pengolahan 

data dan cara menarik kesimpulan (Danasasmita dan Sutedi, 1996 : 13) 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan anggapan dasar bahwa 

penggunaan model Gerlach dan Ely yang menggunakan multimedia pada 

penulisan Hiragana dalam bentuk kosakata dapat memberikan pengaruh 

yang positif terhadap hasil belajar siswa. 
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1.8 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan mencoba untuk 

membuktikan pengaruh positif model Gerlach dan Ely yang menggunakan 

multimedia pada penulisan Hiragana dalam bentuk kosakata. 

a. Hk : terdapat perbedaan hasil pembelajaran setelah 

menggunakan model Gerlach dan Ely yang menggunakan 

multimedia pada  pembelajaran Hiragana dalam bentuk kosakata.  

b. Ho : tidak terdapat perbedaan hasil pembelajaran setelah 

menggunakan model Gerlach dan Ely yang menggunakan 

multimedia pada  pembelajaran hiragana dalam bentuk kosakata. 

 

1.9 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuasi 

eksperimen yang dilaksanakan tanpa adanya kelas pembanding. Dengan 

demikian metode ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

keberhasilan penerapan model Gerlach dan Ely yang menggunakan 

multimedia dalam pembelajaran dan penulisan huruf Hiragana. 

 

1.10 Populasi dan Sample 

Populasi didefinisikan sebagai perangkat unit alat analisa yang 

lengkap yang sedang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah 

pembelajar umum Bahasa Jepang tingkat dasar. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan 

subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan 

oleh peneliti ubtuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 1977 : 57). 

Berdasarkan definisi tersebut, maka populasi penelitian ini adalah 

siswa SMA Negeri 22 Bandung kelas XI. Sample adalah sebagian atau 

populasi yang diteliti. Sampelnya adalah siswa SMA Negeri 22 Bandung 

kelas XI IPS 5 sebanyak 20 orang. Teknik penyampelan yang digunakan 
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dalam penelitian ini adalah teknik penyampelan secara purposive. Teknik 

purposive yaitu pengambilan sampel yang didasarkan atas pertimbangan 

peneliti itu sendiri dengan maksud dan tujuan tertentu yang bisa 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah, Sutedi dalam Rismayani (2006 : 

13). 

 

1.11 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah pendidikan Bahasa Jepang yang berhubungan 

dengan proses dan hasil belajar yang mencakup pendekatan dalam pembelajaran 

Bahasa Jepang khususnya pembelajaran huruf Hiragana. 


