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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Dimasa globalisasi sekarang ini masyakarat dituntut untuk dapat 

berkomunikasi dengan baik. Komunikasi merupakan aspek utama yang 

sangat penting bagi kehidupan manusia sebab, tanpa komunikasi manusia 

tentunya akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupannya. 

Menurut Hovland Janis&Kelley, komunikasi adalah suatu proses melalui 

mana seseorang(komunikator) menyampaikan stimulus(biasanya dalam 

bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk prilaku orang-

orang lainnya. Di dalam era gobalisasi ini komunikasi tentunya sangat 

dibutuhkan dalam bidang pekerjaan dan juga pertukaran ilmu pengetahuan 

dengan bangsa lain, untuk hal itu tentu saja kita dituntut untuk menguasai 

beberapa bahasa asing yang cukup berpengaruh di dunia. Kebanyakan 

orang menganggap bahwa menguasai satu bahasa asing saja sudah cukup, 

namun didalam dunia persaingan kerja yang cukup ketat saat ini, hal itu 

belum memadai. Seseorang akan diberikan nilai plus jika menguasai dua 

atau tiga bahasa asing sekaligus. Bahasa Inggris tentunya merupakan 

bahasa yang paling banyak peminatnya, namun sekarang bahasa-bahasa 

lain seperti bahasa Mandarin, Prancis, Jepang pun mulai menarik minat 

para pelajar untuk mempelajarinya lebih lanjut. Khusus nya bagi bahasa 

Jepang. 

Berdasarkan hasil survei The Japan Foundation pada tahun 2009 

terhadap lembaga pendidikan bahasa Jepang, pembelajar bahasa Jepang 

dari 125 negara di dunia yang berhasil didata berjumlah 3,651,761 orang. 

Dari jumlah tersebut, pembelajar bahasa Jepang di Indonesia menduduki 

peringkat ke tiga setelah Korea dan Cina, yaitu sebanyak 716,353 orang. 

Peringkat ini mengalami peningkatan dibanding hasil survei tahun 2006, di 

mana pembelajar bahasa Jepang di Indonesia dikala itu menduduki posisi 

keempat.  

Berdasarkan data tersebut tentunya semakin banyak sekolah-

sekolah di Indonesia yang menjadikan bahasa Jepang sebagai mata 
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pelajaran wajib. Berdasarkan pengalaman penulis ketika duduk di bangku 

SMA sering kali para pembelajar merasa kurang tertarik terhadap mata 

pelajaran bahasa Jepang yang di anggap sulit, ditambah lagi guru yang 

kurang menggunakan teknik pembelajaran yang mampu membuat siswa 

aktif dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga tujuan akhir dari 

pembelajaran pun tidak dicapai secara maksimal. 

Dalam kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Bahasa Jepang untuk 

Sekolah Menegah Atas didalam salah satu kompetensi dasarnya dikatakan 

bahwa siswa dapat menggunakan unsur-unsur kebahasaan dengan baik dan 

benar dalam berkomunikasi dengan memperhatikan waktu, tempat dan 

juga lawan bicara yang meliputi intonasi, ejaan, pelafalan, dan juga 

kosakata. Oleh karena itu menurut penulis demi mencapai tujuan 

pendidikan bahasa Jepang tersebut guru seharusnya tidak hanya 

memberikan materi yang berdasarkan pada metode pembelajaran 

konvensional dimana metode ini merupakan metode tradisonal yang 

disebut juga sebagai metode ceramah dimana proses pembelajaran hanya 

berupa aktivitas pemberian informasi yang harus siswa ingat dan hafal . 

berdasarkan hal tersebut pengajar seharusnya tidak hanya menngajar 

dengan metode konvensional ini tetapi demi pembelajaran yang menarik 

minat siswa pengajar harus menyisipkan suatu metode ataupun teknik 

pembelajaran yang mampu membuat siswa aktif didalamnya. 

Dalam proses belajar mengajar, untuk membuat siswa aktif dalam 

pembelajaran, diperlukan analisis terlebih dahulu mengapa siswa tidak 

akrif dalam kegiatan belajar mengajar. Lalu pengajar perlu mencari 

metode-metode pembelajaran yang mampu mebuat siswa aktif 

didalamnya, sehingga proses belajar menjadi menyenangkan dan tujuan 

pembelajaranpun tercapai. 

Proses belajar dibedakan kedalam 3 fase, yaitu Informasi, 

Transformasi dan Evaluasi (S.Nasution, 2009:4). Informasi adalah berupa 

hal yang kita dapatkan yang berupa ilmu pengetahuan yang dapat 

menambah ilmu yang kita miliki, transformasi adalah berupa informasi 

yang telah diterima lalu diubah kedalam hal yang lebih abstrak atau 

konseptual agar dapar digunakan untuk hal-hal yang lebih luas, sedangkan 
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evaluasi adalah berupa nilai dimana pengetahuan yang sudah kita peroleh 

dan kita transformasikan ini dapat dimanfaatkan (S.Nasution, 2009:4). 

Oleh karena itu guru berperan sangat penting bagi ketiga fase proses 

belajar tersebut, guru harus mampu memberikan informasi yang akurat 

kepada siswa dan juga guru harus mampu membuat siswa dapat 

mentransformasikan informasi yang siswa terima kedalam hal-hal yang 

lebih baik serta dalam evaluasi siswa harus bisa mampu merasakan 

manfaat informasi dan transformasi yang telah ia terima, agar ketiga 

proses belajar itu berhasil diperlukan juga motivasi murid untuk belajar, 

minat serta keinginan untuk mengetahui ilmu pengetahuan yang baru dan 

tentu saja guru harus berperan kreatif agar siswa tertarik dengan mata 

pelajaran yang guru ajarkan. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dewasa ini sudah 

banyak sekolah-sekolah menengah atas yang memiliki mata pelajaran 

bahasa Jepang. ketika mempelajari suatu bahasa asing, terdapat empat 

aspek yang harus dikuasi oleh siswa yaitu menyimak, menulis, membaca 

dan berbicara. Dalam pembelajaran bahasa Jepang bagi murid SMA 

penulis berfikir bahwa kemampuan berbicara siswa adalah aspek perlu 

diperhatikan sebab, pada frase pembelajaran bagi murid SMA diharapkan 

siswa dapat mampu menggunakan bahasa Jepang dalam kehidupan sehari-

hari tentunya dalam kegiatan berkomunikasi, sehingga siswa dapat lebih 

merasakan manfaat dari belajar bahasa Jepang. Namun, permasalahannya 

adalah bagi sebagian besar siswa yang sedang mempelajari suatu bahasa 

asing adalah malu untuk berbicara, mereka mungkin menguasai tata 

bahasa serta perbendaharaan kosakata yang cukup namun siswa tidak 

mempunyai keberanian dalam mengemukakannya serta menggunakannya 

ketika berada didalam kelas.  

Oleh karena itu penulis mempunyai suatu gagasan agar siswa 

menggunakan sebagaian waktu belajar bahasa Jepangnya dikelas dengan 

berbicara bahasa Jepang, namun karena siswa yang kebanyakan takut 

untuk berbicara dalam bahasa Jepang, penulis bermaksud untuk 

memberikan suasana belajar yang menyenangkan dan seru yaitu dengan 

menggunakan suatu tenik permainan yang bernama Jenga. Penulis merasa 
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tertarik melakukan penelitian mengenai permainan Jenga ini karena 

penulis pernah mengalami sendiri bagaimana permainan ini diterapkan 

dalam pembelajaran conversation saat mengikuti kursus bahasa Inggris di 

BBC(Built Better Comunication) yang berlokasi di Cilegon-Banten. 

Jenga adalah permainan yang diciptakan oleh Leslie Scott yang 

dilahirkan di Afrika Timur yang merupakan pendiri dari Oxford Games 

LTD, Scott memasarkan sebuah permainan yang ia beri nama Jenga 

pertama kali pada bulan Januari pada tahun 1983 di London Toy Fair. 

Jenga berasal dari Bahasa Swahili yang berarti “untuk membangun”. Jenga 

merupakan permainan membangun bangunan yang terdiri atas 45 blok, 

pada awal permainan blok-blok tersebut dibangun dengan rapih pada 

formasi tower,di dalam satu tingkat diletakan tiga buah blok, tingkat satu 

dan tingkat dua disusun dengan berlawanan arah begitupun seterusnya.  

Teknik permainan Jenga ini penulis anggap dapat mampu menarik 

minat siswa serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk berbicara 

secara spontan dan juga memberikan tantangan pada saat menarik blok-

blok jenga tersebut, siswa akan dihadapkan oleh dua tantangan yaitu pada 

saat menarik blok-blok jenga serta pada saat siswa diharuskan untuk 

melalukan situasi percakapan. Esensinya adalah jika siswa me rasa tenang 

kerika menarik tiap-tiap blok jenga pastinya bangunan jenga pun akan 

selamat dari keruntuhan, begitu juga pada saat melalukan percakapan 

dalam bahasa Jepang jika siswa merasa percaya diri dan merasa tenang 

tentu saja siswa akan lebih berani mengungkapkan percakapan tersebut 

dalam bahasa Jepang. Seperti yang disebukan oleh Maidar dan Mukti 

salah satu faktor non kebahasaan yang menjadi penunjang keefektifan 

berbicara adalah sikap wajar,tenang dan tidak kaku (Arsjad dan 

Mukti,1998:20).  Melalui pemikiran itulah penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai efektivitas permainan jenga dalam 

meningkatkan kemampuan siswa dalam Kaiwa dengan judul “Efektivitas 

Teknik Permainan Jenga Terhadap  Kemampuan Berbicara Bahasa 

Jepang Tingkat Dasar” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dikemukaan diatas, 

maka secara umum masalah yang akan diteliti adalah “bagaimanakah 

efektivitas penggunaan teknik permainan Jenga dalam pembelajaran 

berbicara bahasa Jepang tingkat dasar pada siswa ekstrakurikuler JGuild di 

SMA Negeri 8 Bandung?”  

Secara lebih khusus masalah penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah hasil belajar siswa yang berhubungan dengan 

kemampuan berbicara bahasa Jepang tingkat dasar siswa sebelum 

menggunakan teknik permainan Jenga? 

2. Bagaimanakah efektifitas penggunaan teknik permainan Jenga dalam 

kelangsungan belajar mengajar di dalam kelas? 

3. Seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa terhadap kemampuan 

berbicara bahasa Jepang tingkat dasar siswa setelah menggunakan 

teknik permainan Jenga? 

4. Bagaimanakah tanggapan siswa terhadap kemampuan berbicara bahasa 

Jepang tingkat dasar yang mereka peroleh setelah belajar dengan 

menggunakan teknik permainan Jenga? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah sebagi berikut: 

1. Penelitian hanya meneliti hasil belajar siswa yang menggunakan teknik 

permainan Jenga terhadap kemampuan berbicara bahasa Jepang 

tingkat dasar. 

2. Penelitian hanya meneliti tentang efektivitas penggunaan teknik 

permainan Jenga dalam  kelangsungan proses belajar mengajar di 

dalam kelas. 

3. Penelitian hanya meneliti peningkatan kemampuan berbicara bahasa 

Jepang tingkat dasar siswa dengan mengunakan teknik permainan 

Jenga. 

4. Tanggapan siswa mengenai pembelajaran berbicara bahasa Jepang 

dengan menggunakan teknik permainan Jenga. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memiliki dua tujuan yaitu tujuan 

umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk mengetahui 

apakah  teknik permainan Jenga ini mampu menghasilkan kegiatan belajar 

mengajar yang efektif, lebih menarik atau tidak.  

Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan, yaitu adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui hasil kemampuan berbicara bahasa Jepang tingkat 

dasar siswa dalam proses belajar mengajar sebelum menggunakan 

teknik permainan Jenga . 

2. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan teknik permainan Jenga 

dalam  kelangsungan proses balajar mengajar di dalam kelas. 

3. Untuk mengetahui presentase peningkatan kemampuan berbicara 

bahasa Jepang tingkat dasar siswa dengan mengunakan teknik 

permainan Jenga . 

4. Untuk mengetahui tanggapan siswa mengenai pembelajaran berbicara 

bahasa Jepang tingkat dasar dengan menggunakan teknik permainan 

Jenga . 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ataupun 

manfaat terhadap perkembangan peningkatan kualitas pengajaran kaiwa. 

 

1.5.2 Manfaat Secara Praktis 

1. Untuk meningkatkan keberanian siswa untuk berbicara dalam bahasa 

Jepang. 

2. Sebagai salah satu teknik permainan yang dapat memberikan 

rangsangan dalam diri siswa agar berusaha untuk belajar. 

3. Sebagai salah satu teknik permainan yang dapat menciptakan suasana 

kelas yang menyenangkan serta tidak menegangkan. 
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4. Sebagai bahan kajian bagi peneliti lebih lanjut yang diharapkan 

dijadikan bahan masukan dan referensi bagi para peneliti selanjutnya 

 

1.6 Anggapan Dasar 

Asumsi-asumsi yang menjadi landasan dasar melakukan penelitian 

ini adalah bahwa siswa menengah keatas yang sedang mempelajari bahasa 

Jepang kurang berani berbicara dalam bahasa Jepang selama kegiatan 

belajar mengajar berlangsung, sehingga diperlukan teknik yang tepat 

untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya adalah dengan teknik 

permainan. Dengan menggunakan teknik permainan Jenga ini diharapkan 

kelas ekstrakurikuler bahasa Jepang akan menjadi lebih aktif dan siswa 

bisa langsung menerapkan teori yang mereka terima kedalam komunikasi 

langsung.  

 

1.7 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono 2011:64). 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Hk : terdapat perbedaan hasil pembelajaran setelah menggunakan 

teknik permainan Jenga pada  kemampuan berbicara bahasa Jepang 

tingkat dasar. 

Ho : tidak terdapat perbedaan hasil pembelajaran setelah menggunakan 

teknik permainan Jenga pada  kemampuan berbicara bahasa Jepang 

tingkat dasar. 

 

1.8 Definisi Operasional 

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahan penafsiran dalam 

penelitian ini, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini 

dijelaskan kedalam definisi operasional. 
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1. Efektivitas 

Efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat 

yang ditimbulkan, majur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan 

dari suatu usaha atau tindakan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990:129)  

2. Teknik permainan 

Teknik permainan adalah teknik yang dipergunakan untuk 

meyampaikan berita atau informasi kepada peserta dengan 

mempergunakan simbol-simbol atau alat komunikasi lainya. 

3. Permainan Jenga 

Jenga adalah Sebuah permainan menara bangunan. Jenga 

dimainkan dengan 45 block, setiap blok panjang nya adalah tiga kali 

lebarnya, dan sedikit lebih kecil tingginya dibandingkan dengan lebar. 

Blok-blok ditumpuk dalam pembentukan menara, lalu cara bermainnya 

adalah dengan mengambil tiap-tiap blok jenga secara hati-hati agar tidak 

rubuh (Lessie scott:1983). Permainan ini pernah dilakukan pada kursus 

bahasa inggris BBC dengan memodifikasi jenga,dengan menempelkan 

nomor ditiap-tiap blok Jenga lalu nomor itu terhubung dengan question 

board yang didalamnya terdapat perintah untuk melakukan percakapan. 

4. Kemampuan kaiwa pada siswa SMA 

Seperti yang tertulisa pada standar kompetensi bahasa jepang tahun 

2003, bahwa kemampuan kaiwa dasar pada siswa SMA yaitu: 

Siswa mampu berkomunikasi lisan dan tertulis dengan 

menggunakan ragam bahasa serta pola kalimat yang tepat dan sesuai 

konteks dalam wacana interaksional dan atau monolog yang interaktif 

yang berbentuk naratif,deskriptif dan laporan sederhana. 

 

1.9 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

Quasi eksperimen. Dimana pada penelitian ini hanya disertakan satu kelas 

eksperimen saja dengan tanpa kelas kontrol. Dengan demikian metode ini 

bertujuan untuk menghetahui tentang efektivitas dari penggunaan teknik 

permainan Jenga terhadap kemampuan berbicara bahasa Jepang tingkat 

dasar. 
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            1.10 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian dibutuhkan untuk keperluan mengumpulkan 

data yang selanjutnya akan diolah sehingga hasilnya dapat menjadi tolak 

ukur bahwa sejauh mana permainan Jenga ini berhasil dalam 

meningkatkan  kemampuan berbicara bahasa Jepang tingkat dasar. Dalam 

penelitian ini instrumen yang digunakan adalah: 

 

1.10.1 Tes  

Tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pre-test dan post-

test. Pre-test dilakukan untuk mengetahui apakah siswa sudah cukup bisa 

menjawab soal yang berbentuk soal percakapan sebelum diterapkannya 

teknik permainan Jenga, post-test dilakukan untuk mengetahui apakah 

terdapat perbedaan antara sebelum diterapkannya teknik permainan Jenga 

dengan sesudah diterapkannya teknik permainan Jenga. Hasil kedua test 

ini digunakan untuk mengetahui perbandingan peningakatan kemampuan 

siswa dalam meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Jepang tingkat 

dasar siswa. 

 

1.10.2 Angket 

Angket digunakan untuk mengetahui pendapat sampel bagaimana 

pengaruh teknik permainan Jenga dalam pembelajaran bahasa Jepang. 

Khususnya untuk mengetahui kemampuan berbicara bahasa Jepang tingkat 

dasar siswa (sampel) meningkatkan ataupun tidak. Selain itu penyebaran 

angket dimaksudkan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang 

menghambat siswa (sample) dalam meningkatkan serta mengasah 

kemampuan berbicara bahasa Jepang tingkat dasar mereka. 

 

 

 

 

 

 


