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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, bahasa Jepang telah menarik animo masyakarakat 

yang cukup tinggi. Karena berkembangnya media anime, game, dan 

film-film Jepang, semakin menarik banyak peminat. Sehingga semakin 

banyak orang yang tertarik dengan Kebudayaan Jepang. Dalam hal ini, 

selain Kebudayaan Jepang yang menarik banyak peminat, Bahasa 

Jepang pun mendapat imbas dari kemajuan tersebut. Seperti yang 

dilansir website EF Indonesia yang dikutip penulis melalui situs 

anakui.com (2015), bahasa Jepang merupakan bahasa ketiga terbanyak 

yang dipelajari oleh orang Indonesia setelah bahasa Inggris dan bahasa 

Arab, kemudian diikuti oleh Bahasa Korea dan Bahasa Cina. 

Banyak pembelajar yang tidak mendapat pembelajaran bahasa 

Jepang melalui pendidikan formal, melainkan lebih memilih belajar 

melalui media lain seperti anime, dorama, film Jepang, lagu, atau bahkan 

game. Sehingga banyak dari mereka yang sudah bisa mengucapkan 

percakapan sederhana dalam kehidupan sehari-hari karena sering 

mendengar dari anime atau dorama. Namun, bagi sebagian pembelajar 

bahasa Jepang pemula, masih agak sulit menguasai huruf Jepang. 

Sementara seperti yang dikatakan oleh Uning Kuraesin dalam 

penelitiannya, “huruf merupakan hal yang mutlak dipelajari untuk 

setiap pembelajar bahasa Jepang.” Dan pada kenyataannya, saat ini 
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masih sering ditemukan kesalahan mengenali hiragana yang mirip terjadi 

kepada pembelajar pemula.  

Kuraesin (2010, hlm. 1) menambahkan, “bagaimana supaya 

pembelajar cepat mengingat huruf untuk dapat membaca dan menulis, 

merupakan tantangan bagi seorang pengajar.” Pada jenjang pendidikan 

SMA saat ini, khususnya di Cianjur, sudah merupakan hal yang lumrah 

bagi siswa yang baru mempelajari bahasa Jepang, diajarkan dahulu 

pembelajaran tentang membaca dan menulis hiragana pada awal 

semester baru. Hal ini diwujudkan untuk membimbing pembelajar 

bahasa Jepang untuk lebih mengenal huruf dasar bahasa Jepang; 

hiragana ataupun katakana. Karena penguasaan huruf hiragana 

merupakan salah satu aspek penting yang harus dimiliki oleh pembelajar 

bahasa Jepang, terutama bagi pembelajar tingkat dasar. Namun pada 

kenyataannya, masih banyak siswa yang merasa kesulitan dalam 

mempelajari huruf hiragana. Hal ini disebabkan karena durasi kegiatan 

belajar-mengajar di kelas terbatas, serta penggunaan media 

pembelajaran yang kurang tepat, mengakibatkan kurang maksimalnya 

kemampuan siswa dalam hal penguasaan huruf hiragana, khususnya 

dalam hal membaca. Oleh karena itu, dibutuhkan media yang tepat untuk 

menghapal hiragana secara efektif, efisien dan mumpuni untuk belajar 

mandiri di mana pun dan kapan pun, seperti media Memory Hint 

Hiragana.  

Dan oleh sebab itu, setelah melihat fenomena yang ada, penulis 

ingin meneliti sebuah aplikasi pada smartphone yang berbasis hiragana 

yang dapat bermanfaat bagi siswa, sebagai alat bantu untuk 
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meningkatkan kemampuan membaca huruf hiragana secara efektif, 

efisien dan menyenangkan. Maka, penulis tertarik untuk menjadikan 

“Penerapan Media Memory Hint Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Huruf Hiragana” sebagai judul dari penelitian ini. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah pada pokok 

permasalahan yang akan dikaji, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan membaca huruf hiragana siswa 

kelas X SMAN 1 Mande Cianjur Tahun Akademik 

2017/2018 sebelum dan sesudah menggunakan media 

Memory Hint? 

2. Apakah penerapan media Memory Hint efektif untuk 

meningkatkan kemampuan membaca huruf hiragana siswa 

kelas X SMAN 1 Mande Cianjur Tahun Akademik 

2017/2018? 

3. Apa kelebihan dan kekurangan yang ditemukan dalam 

penggunaan media Memory Hint untuk meningkatkan 

kemampuan membaca huruf hiragana siswa kelas X 

SMAN 1 Mande Cianjur Tahun Akademik 2017/2018? 

4. Bagaimana respon atau tanggapan siswa kelas X SMAN 1 

Mande Cianjur Tahun Akademik 2017/2018 tentang 
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penggunaan media Memory Hint  untuk meningkatkan 

kemampuan membaca huruf hiragana? 

 

1.2.2. Batasan Masalah 

Agar tidak keluar dari permasalahan, maka penulis 

membatasi masalah yang akan ditelitinya pada: 

1. Penelitian ini akan meneliti kemampuan membaca huruf 

hiragana siswa sebelum dan sesudah menggunakan media 

Memory Hint. 

2. Penelitian ini hanya akan meneliti penerapan media Memory 

Hint untuk meningkatkan kemampuan membaca huruf 

hiragana siswa kelas X SMAN 1 Mande Cianjur Tahun 

Akademik 2017/2018. 

3. Penelitian ini hanya akan meneliti kelebihan dan 

kekurangan yang ditemukan dalam penggunaan media 

Memory Hint untuk meningkatkan kemampuan membaca 

huruf hiragana. 

4. Penelitian ini hanya akan meneliti respon atau tanggapan 

siswa kelas X SMAN 1 Mande Cianjur Tahun Akademik 

2017/2018 tentang penggunaan media Memory Hint  untuk 

meningkatkan kemampuan membaca huruf hiragana. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kemampuan membaca huruf hiragana 

siswa sebelum dan sesudah menggunakan media Memory 

Hint. 

2. Untuk mengetahui penerapan media Memory Hint untuk 

meningkatkan kemampuan membaca huruf hiragana siswa 

kelas X SMAN 1 Mande Cianjur Tahun Akademik 

2017/2018. 

3. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang 

ditemukan dalam penggunaan media Memory Hint untuk 

meningkatkan kemampuan membaca huruf hiragana. 

4. Untuk mengetahui respon atau tanggapan siswa kelas X 

SMAN 1 Mande Cianjur Tahun Akademik 2017/2018  

tentang penggunaan media Memory Hint  untuk 

meningkatkan kemampuan membaca huruf hiragana. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah untuk 

memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan dalam bidang pembelajaran bahasa asing pada 

umumnya, dan khususnya dalam meningkatkan keterampilan 

Bahasa Jepang peserta didik. 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai 

penambah wawasan dan pengetahuan tentang media 

yang bisa digunakan dalam meningkatkan 

kemampuan membaca huruf hiragana. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai media 

informasi mengenai metode pembelajaran bahasa 

Jepang menggunakan media game. 

 

c. Bagi Siswa  

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai media 

mempelajari bahasa Jepang dengan metode yang lebih 

menarik minat belajar.  

d. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi 

untuk memperbaiki kekurangan dalam penelitian ini. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental karena 

merupakan uji coba suatu media pembelajaran yang tujuannya untuk 

lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses dan hasil dari 

suatu kegiatan belajar mengajar (Sutedi, 2011, hlm. 22).  
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  Oleh karena itu, penulis akan menggunakan metode 

penelitian eksperimental dalam penelitian ini karena penelitian ini 

akan menguji coba suatu media berbasis hiragana untuk 

meningkatkan kemampuan membaca huruf hiragana siswa. 

 

1.5 Populasi dan Sampel Penelitian 

1.5.1 Populasi Penelitian 

Menurut Sutedi (2011, hlm. 179), manusia yang dijadikan 

sebagai sumber data disebut dengan populasi penelitian. Populasi 

dalam penelitian ini adalah pembelajar Bahasa Jepang tingkat dasar. 
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1.5.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap 

mewakili untuk dijadikan sumber data (Sutedi, 2011, hlm. 179). 

Sampel penelitian ini adalah siswa kelas X SMAN 1 Mande Cianjur 

Tahun Akademik 2017/2018 sebanyak 20 orang sebagai kelas 

eksperimen. 

 

1.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan 

untuk mengukur variabel penelitian (Sugiyono, 2011, hlm. 148). 

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1.6.1 Tes 

Tes merupakan alat ukur yang biasanya digunakan untuk 

mengukur hasil belajar siswa setelah selesai satu satuan program 

pengajaran tertentu. (Sutedi, 2011, hlm. 157). Tes dalam penelitian 

ini berupa pre-test dan post-test. Yaitu tes yang diberikan sebelum 

dan setelah sampel mendapatkan treatment. Tes dalam penelitian ini 

berbentuk tes lisan yang terdiri dari beberapa pertanyaan, yaitu 

berupa 50 butir soal yang berisi tentang pengenalan hiragana 

(kosakata, kalimat, dan wacana). Tes tersebut dimaksudkan untuk 

memperoleh data kuantitatif mengenai kemampuan pembelajar 

dalam pembelajaran hiragana. Tes dilakukan di setiap akhir 
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pertemuan/sebelum memulai materi baru, yaitu sebanyak 1 kali pre-

test dan 1 kali post-test untuk mengetahui hasil belajar setelah 

dilakukan treatment. 

 

1.6.2 Angket 

Instrumen lainnya dalam penelitian ini adalah angket. 

Angket merupakan daftar pernyataan tertulis yang disebarkan untuk 

mendapatkan informasi atau keterangan dari responden (Sutedi, 

2008, hlm. 133). Penulis akan memberikan angket kepada sampel 

dengan tujuan untuk mengetahui informasi mengenai pengalaman 

belajar bahasa Jepang siswa, hasil pembelajaran menggunakan 

media Memory Hint, serta tanggapan siswa terhadap penggunaan 

media Memory Hint dalam pembelajaran hiragana. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Hasil penelitian ini akan dilaporkan dalam bentuk karya 

tulis, pada Bab I Pendahuluan akan memuat latar belakang 

penelitian, identifikasi masalah penelitian, batasan masalah 

penelitian dan rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat 

penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. Pada Bab II Landasan Teoritis memuat teori-teori 

yang menjadi fondasi penelitian, hasil penelitian terdahulu beserta 

kekurangan dan kelebihannya, serta kaitannya dengan penelitian 

pribadi. Bab III Metode Penelitian. Bagian ini mendeskripsikan 

tentang metode penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen dan 
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sampel penelitian, serta teknik pengolahan data. Pada Bab IV 

menjelaskan tentag hasil penelitian dan pembahasan yang 

didalamnya terdapat pemaparan data dan pembahasan data hasil 

penelitian. Serta pada Bab V terdapat Kesimpulan dan Saran. Pada 

bagian ini memaparkan mengenai penyimpulan hasil penelitian 

serta rekomendasi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti 

objek kajian yang sama. 


