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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Analisis kesalahan merupakan bidang kajian yang termasuk dalam 

linguistik terapan. Analisis kesalahan ini bertujuan untuk memperbaiki proses 

belajar mengajar bahasa baik yang disebabkan oleh pengajar maupun pembelajar 

itu sendiri. Menurut Sakoda (2002: 7), pengajar itu menduga penyebab kesalahan 

dan situasi pembelajar sebenarnya, kemudian memikirkan cara pengobatan sampai 

pencegahan dan cara menghadapi kesalahan tersebut. Sehingga dapat diartikan 

bahwa, kesalahan itu dalam bidang pendidikan memiliki arti yang sangat penting. 

Kesalahan selalu terjadi ketika memperlajari suatu bahasa. Penyebab 

kesalahan tersebut salah satunya adalah karena kesulitan yang dialami pembelajar 

dalam mempelajari suatu bahasa. Dalam pembelajaran bahasa asing, salah satu 

penyebab kesulitan itu adalah adanya interferensi bahasa ibu. Pembelajaran 

bahasa Jepang di Indonesia biasanya dimulai pada tingkat Sekolah Menengah 

Atas dan Perguruan Tinggi. Jadi bisa dikatakan bahwa siswa saat pertama kali 

mempelajari bahasa Jepang sudah dalam usia dewasa. Karena sudah dewasa, 

tentunya dalam diri siswa sudah melekat sistem gramatika bahasa pertama mereka. 

Hal ini sesuai dengan yang dikemukan oleh Setyawati (2010:10) yang membagi 

faktor penyebab seseorang salah dalam berbahasa menjadi tiga yaitu: terpengaruh 

bahasa yang lebih dahulu dikuasainya, kekurangpahaman pemakai bahasa 

terhadap bahasa yang dipakainya, pengajaran bahasa yang kurang tepat atau 

kurang sempurna.  

Pendidikan bahasa Jepang yang dilakukan di luar negeri Jepang, umumnya 

dilakukan oleh pengajar setempat dengan menggunakan bahasa ibu sebagai 

bahasa perantaranya. Kelebihan dari penggunaan bahasa ibu antara lain dapat 

menghemat waktu ketika menjelaskan materi, tetapi ada kelemahannya yaitu 

pemahaman terhadap bahasa sasaran yang merupakan terjemahan dari bahasa ibu 

(Danasasmita, 2009: 25). Sedangkan antara bahasa ibu dan bahasa sasaran 

tentunya memiliki perbedaan tentang pemahaman konsep bahasa. Sementara itu, 
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tidak sedikit pengajar lokal yang kurang memahami tentang konsep perbedaan 

setiap materi yang akan diajarkan. 

Menurut Akihito (2008: 24) dalam pendidikan bahasa Jepang di luar 

negeri Jepang, pemahaman guru tentang konsep perbedaan antara bahasa sasaran 

yaitu bahasa Jepang dan bahasa ibu yaitu bahasa Indonesia ini perlu mendapat 

perhatian lebih. Sehingga pada saat mengajarkan suatu materi dapat mengurangi 

kesalahpahaman makna pada diri pembelajar. Struktur kalimat, partikel, 

perubahan kata kerja dan lain sebagainya yang dalam bahasa ibu dan bahasa 

sasaran berbeda, dapat menimbulkan masalah bagi pembelajar dalam memahami 

bahasa sasaran. Untuk itu, analisis kesalahan diperlukan dalam pendidikan bahasa 

Jepang. 

Sebagai pembelajar bahasa Jepang dimana bahasa Jepang merupakan 

bahasa kedua yang dipelajari, akan muncul berbagai macam kesalahan. Salah 

satunya adalah kesalahan penggunaan meishi shuushoku. Meishi shuushoku 

menurut Yamada dkk (2000: 182) adalah klausa yang diletakkan sebelum nomina 

(kata benda) yang bertujuan untuk memperjelas nomina tersebut. Menurut Sutedi 

(2003: 43) nomina atau meishi yaitu kata benda yang bisa berfungsi sebagai 

subjek atau objek dalam kalimat, bisa diawali dengan kata tunjuk dan bisa berdiri 

sendiri. Sedangkan shuushoku menurut kamus bahasa Jepang – Indonesia adalah 

modifikasi. Jadi dengan kata lain, meishi shuushoku adalah modifikasi kata benda 

dimana kata benda tersebut bisa berfungsi sebagai subjek, predikat ataupun objek 

dalam suatu kalimat. 

Perbedaan yang cukup mencolok dalam memodifikasi kata benda antara 

bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang membuat pembelajar mengalami 

kesulitan. Sebagai contoh ‘buku biru saya’ dalam bahasa Jepang menjadi watashi 

no aoi hon. Penerjemahan frase tersebut ke dalam bahasa Jepang memiliki 

struktur yang terbalik dengan bahasa Indonesia. Sehingga ini menyulitkan bagi 

pembelajar bahasa Jepang dengan bahasa ibu bahasa Indonesia. 

Pembelajaran meishi shuushoku terdapat pada tingkat dasar. Secara 

kompleks, pembelajaran meishi shuushoku terdapat dalam buku pelajaran Minna 

no Nihongo I pada bab 22. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang pernah 

dilakukan, pembelajar ketika mempelajari meishi shuushoku secara lengkap, 
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muncul beragam kesalahan. Kesalahan partikel, perubahan kata kerja, penempatan 

kata dan juga kesalahan menangkap makna kalimat. Sebagai contohnya: 

a. Kesalahan menangkap makna 

うたを うたう 人 ：（誤）カラオケ 

     （正）かしゅ  

Uta o utau hito: karaoke  

Jawaban seharusnya kashu (penyanyi) 

b. Kesalahan menerjemahkan 

Soal : Ada 5 buah buku yang harus saya baca 

Jawaban : （誤）私は５さつがある本を読まなければなりません。 

  Watashi wa gosatsu ga aru hon o yomanakereba narimasen. 

  （正） 私が読まなければならない本が５さつあります。 

        Watashi ga yomanakerebanaranai hon ga gosatsu arimasu.  

Soal : 父が 働いて いる 会社は ジャカルタに あります。 

     Chichi ga hataraite iru kaisha wa jakaruta ni arimasu. 

Jawaban : （誤）Ayah sedang bekerja di perusahaan yang ada di Jakarta. 

  （正）Perusahaan tempat ayah bekerja berada di Jakarta. 

c. Kesalahan menyusun kata  

Soal : うち  プール  ある 

       を 買いたいです。 

Jawaban :  （誤）ある うちの プールを 買いたいです。 

   （正） プールが ある うちを 買いたいです。 

Pada contoh (a), (b) dan (c) terlihat jelas kesalahan yang dilakukan oleh 

pembelajar. Pada contoh (a), pembelajar salah memahami makna inti dari frasa 

tersebut yaitu ‘orang’ bukan ‘tempat’. Kemudian pada contoh (b), kesalahan 

pembelajar ketika menerjemahkan suatu kalimat ke dalam bahasa Jepang ataupun 

sebaliknya. Kesalahan menerjemahkan tersebut berakibat pada perbedaan maksud 

dari kalimat tersebut. Sedangkan pada contoh (c), kesalahan penempatan kata 

yang berakibat kalimat tersebut menjadi rancu.  
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Berdasarkan hasil studi pendahuluan tersebut, kesalahan dalam 

penggunaan meishi shuushoku dapat berakibat kesalahan fatal dalam penyampaian 

makna inti dari suatu kalimat, sehingga ini menjadi kajian yang menarik untuk 

dilakukan penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas secara 

detail mengenai kesalahan penggunaan meishi shuushoku bagi pembelajar bahasa 

Jepang. Penelitian ini akan berupa penelitian studi kasus pada mahasiswa program 

EPA STIKes Cirebon. Alasan pemilihan penelitian studi kasus ini dilakukan pada 

mahasiswa program EPA STIKes Cirebon adalah karena mahasiswa tersebut 

mempelajari bahasa Jepang untuk persiapan bekerja di Jepang sebagai perawat. 

Dalam dunia kesehatan, istilah tentang penyakit, alat-alat medis dan lain 

sebagainya banyak dijelaskan dengan pola kalimat yang menggunakan meishi 

shuushoku. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk dapat memahami pola 

kalimat bahasa Jepang yang menggunakan meishi shuushoku di dalamnya.     

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Adakah kesalahan penggunaan meishi shuushoku pada pembelajar bahasa 

Jepang? 

2. Apa jenis kesalahan penggunaan meishi shuushoku pada pembelajar 

bahasa Jepang? 

3. Apa penyebab terjadinya kesalahan penggunaan meishi shuushoku pada 

pembelajar bahasa Jepang? 

4. Bagaimanakah solusi untuk menghindari atau mengurangi terjadinya 

kesalahan penggunaan meishi shuushoku pada pembelajar bahasa Jepang? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya akan membahas mengenai kesalahan dan penyebab 

kesalahan yang timbul dari penggunaan meishi shuushoku yang terdapat dalam 

kalimat bahasa Jepang. Kesalahan dan penyebab kesalahan tersebut dipersempit 

lagi hanya berupa kesalahan struktur penempatan kata, penerjemahan, makna dan 

membuat kalimat yang terdapat meishi shuushoku di dalamnya.  
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1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 

1. Mengetahui kesalahan penggunaan meishi shuushoku pada pembelajar 

bahasa Jepang.  

2. Mengetahui jenis kesalahan penggunaan meishi shuushoku pada 

pembelajar bahasa Jepang 

3. Mengetahui penyebab kesalahan penggunaan meishi shuushoku pada 

pembelajar bahasa Jepang. 

4. Mencari solusi yang tepat agar kesalahan penggunaan meishi shuushoku 

pada pembelajar bahasa Jepang dapat berkurang atau dicegah. 

 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoretis maupun 

praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Memberikan gambaran umum tentang kesalahan dan penyebab kesalahan 

penggunaan meishi shuushoku pada pembelajar bahasa Jepang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, dapat mengetahui kesalahan dan penyebab kesalahan 

penggunaan meishi shuushoku pada pembelajar bahasa Jepang. 

b. Bagi pembelajar, dapat menambah pengetahuan tentang penggunaan 

meishi shuushoku sehingga tidak melakukan kesalahan dalam 

pembelajaran bahasa Jepang. 

c. Bagi lembaga, dapat menjadi acuan tentang kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan pembelajar dalam menggunakan kalimat meishi shuushoku, 

sehingga tenaga pengajar di dalam lembaga dapat menemukan cara 

mengajar yang tepat untuk mengurangi terjadinya kesalahan-kesalahan 

tersebut. 
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1.6. Struktur Tesis 

Dalam penelitian ‘Analisis Kesalahan Penggunaan Meishi Shuushoku’ ini 

akan disajikan dalam 5 bab, yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Teori, Bab 

III Metode Penelitian, Bab IV Pembahasan dan Bab V Kesimpulan. 

Bab I berisi pendahuluan dari penelitian ini. Pada bab ini diawali dengan 

penjelasan mengenai latar belakang penelitian kemudian rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur tesis. 

Bab II berisi kajian teori. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu pembelajaran dan pemerolehan bahasa kedua, sintaksis dan meishi 

shuushoku. 

Bab III berisi tentang metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini. 

Populasi dan sampel yang akan digunakan, instrumen apa yang akan diberikan 

serta langkah-langkah dalam menganilisis hasil penelitian. 

Bab IV berisi pembahasan. Dalam bab ini akan dibahas secara mendetail 

mengenai hasil penelitian yang berupa hasil analisis kesalahan pembelajar dalam 

menggunakan meishi shuushoku. 

Bab V adalah penutup yang berisi simpulan dan saran. Dalam bab ini akan 

disimpulkan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga berisi saran 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 


