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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Bahasa merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia, yaitu 

sebagai alat komunikasi berupa kata-kata yang disusun dan diungkapkan kembali 

kepada orang lain. Di Indonesia  tidak hanya diajarkan bahasa Indonesia saja, tetapi 

juga diajarkan bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggris,  bahasa Jerman dan 

sebagainya. Bahasa tersebut memang berkedudukan sebagai bahasa asing di 

Indonesia. Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, bahasa-bahasa tersebut 

menjadi suatu syarat yang penting demi kelancaran berkomunikasi dengan dunia 

Internasional. 

Demikian pula dengan bahasa Jepang yang merupakan bahasa asing kedua yang 

dipelajari penulis. Bahasa Jepang sudah lama berkembang di Indonesia. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia kini 

menjadikan bahasa Jepang sebagai syarat untuk dapat bekerja di tempatnya, 

menjamurnya kursus-kursus bahasa Jepang, dibukanya program studi bahasa ataupun 

sastra Jepang di berbagai universitas di Indonesia, dan bahkan hampir di berbagai 

sekolah menengah atas di Indonesia pun sudah diperkenalkan bahasa Jepang. 
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Secara garis besar, tujuan utama pembelajaran bahasa Jepang di SMA adalah 

agar siswa mengenal dan mampu mengaplikasikan bahasa Jepang dalam kehidupan 

sehari-hari. Dalam tahapan ini siswa tidak dibiarkan untuk menganalisis lebih lanjut 

ataupun mengaplikasikan tata bahasa Jepang secara lebih mendalam. 

Materi awal yang diajarkan kepada pembelajar bahasa Jepang tingkat dasar 

seperti pelajar SMA diantaranya adalah penggunaan pola kalimat dasar yang di 

dalamnya ada partikel-partikel bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang dan bahasa 

Indonesia ada partikel dalam kebahasaannya. Tetapi, partikel dalam bahasa Jepang 

jumlahnya lebih banyak dan lebih spesifik dibandingkan dengan partikel bahasa 

Indonesia.  

Menurut Sudjianto (2000:1) istilah partikel (joshi) ditulis dengan dua buah 

kanji; kanji pertama dibaca Jo  dapat dibaca juga tasukeru yang berarti bantu, 

membantu, atau menolong, sedangkan kanji kedua dibaca shi memiliki makna yang 

sama dengan istilah kotoba yang berarti kata, perkataan, atau bahasa. Partikel (joshi) 

adalah jenis kata yang tidak mengalami perubahan, dan tidak dapat berdiri sendiri 

yang memiliki fungsi membantu, dan menentukan; arti, hubungan, penekanan, 

pertanyaan, keraguan, dan lainnya dalam suatu kalimat bahasa Jepang yang baik 

dalam ragam lisan maupun tulisan. Partikel (joshi) dalam Bahasa Jepang memiliki 

fungsi untuk menghubungkan antara satu kata dengan kata lain di dalam sebuah 

kalimat, serta untuk menambah arti kata tersebut agar menjadi lebih jelas lagi 

(Sudjianto, 2004: 181). 



 

Rizsca Artnesa Fitry, 2013 
Pembelajaran Partikel Dasar Bahasa Jepang Menggunakan Multimedia (Studi SMKN 24 Bandung) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

3 

Dari penjelasan diatas, partikel dalam bahasa Jepang dianggap salah satu 

materi yang sulit dipahami oleh pembelajar bahasa Jepang tingkat dasar karena 

memiliki fungsi yang berbeda-beda tergantung konteks kalimatnya. Sebagai suatu 

kesatuan yang berdiri sendiri, partikel tidak memiliki arti. Sebuah partikel mungkin 

dapat didefinisikan sebagai bagian yang tak dapat ditafsirkan dalam sebuah 

percakapan, memiliki kemutlakan arti tersendiri yang bebas ikatan, melengkapi 

dirinya sendiri dalam bagian-bagian pembicaraan, yang dengan demikian ia 

menempatkan dirinya dalam sebuah konteks. Oleh karena itu, suatu kata yang hanya 

terdiri atas partikel saja, mungkin tidak berarti apa-apa. Tetapi, dengan menambahkan 

kata lain, akan membawa suatu perbedaan besar. Sebagai contoh, sebuah frasa seperti 

Tokyo ni (di  Tokyo) mungkin sudah dapat memenuhi fungsi komunikatif, tetapi kata 

ni tersebut kalau berdiri sendiri, tidak dapat memberikan arti apa-apa. Kaidah bahasa 

yang disepakati dalam Bahasa Jepang mungkin sekali bahwa partikelnya 

sesungguhnya tidak mempunyai arti, kecuali arti yang berhubungan dengan 

konteksnya. Selain itu, dalam mata pelajaran bahasa Jepang di tingkat SMA sendiri 

tidak ada materi yang khusus membahas mengenai partikel bahasa Jepang, sehingga 

pembelajar bahasa Jepang di SMA kurang begitu memahami fungsi dan perbedaan 

masing-masing partikel. 

Sebelum ilmu teknologi berkembang pesat seperti sekarang, proses belajar 

mengajar yang biasa dilakukan baik itu di sekolah maupun tempat bimbingan belajar 

sampai perguruan tinggi tidak lepas dari buku dan papan tulis. Hal ini membuat 

proses belajar mengajar menjadi membosankan. Banyak pembelajar yang menjadi 
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kurang semangat atau kurang memberikan perhatian terhadap materi yang 

disampaikan oleh pengajar saat di kelas dikarenakan proses belajar yang monoton. 

Disamping itu, karena sulitnya pembelajaran partikel-partikel dasar pada siswa 

tingkat sekolah menengah atas, diperlukan adanya kreatifitas pengajar dalam 

memberdayakan media dalam pembelajaran partikel agar lebih mudah dipahami oleh 

siswa. Kesulitan siswa dalam proses pembelajaran akan dapat diatasi dengan 

penggunaan media yang sesuai dengan materi bahasan.  

Multimedia sekiranya dapat dijadikan salah satu upaya yang tepat dan menjadi 

alternatif bagi pengajar bahasa Jepang untuk mengajarkan partikel-partikel dasar 

kepada siswa SMA. Pada saat ini kehadiran teknologi multimedia, bukan lagi 

menjadi barang mewah, karena harganya bisa dijangkau oleh segenap lapisan 

masyarakat untuk memiliki dan menikmatinya sebagai media pembelajaran yang 

menarik, interaktif, dan mampu mengembangkan kecakapan personal secara optimal, 

baik kecakapan kognitif, afektif, psikomotorik, emosional  dan spiritual. Hal ini amat 

memungkinkan ketika ruang belajar di luar gedung sekolah telah menghasilkan 

berbagai produk audiovisual yang bernilai edukatif, mulai dari mata pelajaran yang 

disajikan dalam bentuk kuis, ataupun dalam bentuk penceritaan dan berbagai 

permainan yang memukau. 

“Multimedia adalah presentasi materi dengan menggunakan kata-kata sekaligus 

gambar-gambar. Multimedia merujuk pada teknologi untuk menyajikan materi dalam 

bentuk verbal dan visual.” (Mayer, 2009 :3) 
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Sedangkan menurut Indarsjah Tirtawidjadja, “ Multimedia adalah perwujudan 

sekumpulan atau berbagai media yang membawakan pesan sangat agresif dari 

pelontarnya untuk disampaikan pada khalayak ramai. “ (Indarsjah Tirtawidjaja, 2001) 

Multimedia memungkinkan kita untuk mendapatkan tampilan dalam bentuk 

yang jauh lebih kaya daripada media tabel dan grafik konvensional. Pemakai dapat 

melihat gambar tiga dimensi, foto, video bergerak atau animasi dan mendengar suara 

stereo, perekaman suara atau alat musik..  

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

yang berjudul “Pembelajaran Partikel Dasar Bahasa Jepang dengan Menggunakan 

Multimedia“ 

 

1.2 RUMUSAN DAN BATASAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis utarakan di atas, secara umum 

masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : 

1) Bagaimana hasil pembelajaran partikel dasar bahasa Jepang pada siswa dengan 

menggunakan multimedia? 

2) Bagaimana respon siswa dalam pembelajaran partikel dasar bahasa Jepang 

dengan menggunakan multimedia? 

Untuk menghindari pembiasan masalah yang telah ditetapkan di atas, penulis 

menetapkan batasan-batasan masalah sebagai berikut : 
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1) Yang dimaksud hasil belajar  adalah kemampuan siswa sesudah menggunakan 

multimedia dalam pembelajaran partikel dasar bahasa Jepang dalam bentuk tes 

khusus dan kuis yang ada dalam multimedia. 

2) Penelitian ini hanya akan meneliti respon siswa terhadap media yang disajikan 

dalam pembelajaran partikel-partikel dasar bahasa Jepang tingkat SMA melalui 

angket. 

 

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab seluruh pertanyaan yang telah 

dirumuskan. Berdasarkan hal itu, maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut : 

1) Untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam pembelajaran partikel dasar bahasa 

Jepang dengan menggunakan multimedia. 

2) Untuk mengetahui respon siswa dalam mempelajari partikel-partikel dasar bahasa 

Jepang dengan menggunakan multimedia. 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Bagi siswa, diharapkan dapat memudahkan proses belajar partikel dasar bahasa 

Jepang dengan menggunakan multimedia, guna meningkatkan kemampuan siswa 

dalam memahami partikel dasar bahasa Jepang. 
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2) Bagi guru bidang studi, diharapkan dapat memudahkan pembelajaran dan 

menciptakan suasana pembelajaran bahasa Jepang yang menyenangkan dan 

mudah dipahami khususnya dalam pembelajaran partikel dasar dengan 

menggunakan multimedia. 

3) Bagi pemerhati pendidikan dan dunia pendidikan pada umumnya, dapat menjadi 

salah satu media dan pendekatan yang variatif dalam pembelajaran bahasa Jepang 

dan menjadi kajian penelitian berikutnya. 

 

1.4 ANGGAPAN DASAR 

“Anggapan dasar adalah suatu teori yang dijadikan sebagai kerangka berpikir 

oleh peneliti yang telah diyakini kebenarannya.” (Danasasmita dan Sutedi, 1996: 13) 

Dalam penelitian ini  penulis menggunakan anggapan dasar bahwa multimedia 

memiliki tingkat efektifitas yang tinggi dalam pembelajaran. Karena multimedia 

mampu menyajikan tampilan audio visual yang utuh sehingga memungkinkan 

pemakainya melakukan navigasi, interaksi, berkreasi dan berkomunikasi. Sehingga 

selain bernilai efektif multimedia juga memiliki efisiensi yang baik. 

 

1.5  DEFINISI OPERASIONAL 

1) Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang 

diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, 

penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada 
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peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu 

peserta didik agar belajar dengan baik. 

2) Media Pembelajaran adalah segala alat yang digunakan oleh guru dan pembelajar 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Subyakto, 1993: 206) 

3) Partikel Dasar, (Joshi) adalah jenis kata yang tidak mengalami perubahan, dan 

tidak bisa berdiri sendiri yang memiliki fungsi membantu, dan menentukan arti, 

hubungan, penekanan, pertanyaan, keraguan dan lainnya dalam suatu kalimat 

bahasa Jepang baik dalam ragam lisan maupun ragam tulisan. (Sugihartono, 2001: 

viii) 

4) Multimedia adalah penggunaan computer untuk menyajikan dan menggabungkan 

teks, suara, gambar, animasi dan video dengan alat bantu (tool) dan koneksi (link) 

sehingga pengguna dapat ber-navigasi, berinteraksi, berkarya dan berkomunikasi. 

(Fred T. Hofstetter, Multimedia Literacy, 2001: 3) 

5) Hasil pembelajaran yang dimaksud adalah hasil tes khusus yang di buat dan 

diselenggarakan dalam rangka penelitian ini. 

 

1.6 METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yakni penelitian yang 

dilakukan untuk menggambarkan, manjabarkan suatu fenomena yang terjadi saat 

ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara actual 

(Sutedi, (2009:58)). Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini untuk 
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menggambarkan perencanaan, pelaksanaan, hasil belajar dan tanggapan siswa 

menggunakan multimedia dalam pembelajaran partikel dasar bahasa Jepang. 

jenis penelitian deskriptif yang digunakan dalam metode ini yakni studi kasus. 

Studi kasus menurut Bigdan dan Biklen dalam Syamsudin dan Damaianti 

(2007:175) “merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar ( a detailed 

examination of one setting) atau satu orang subjek (one single subjek) atau satu 

tempat penyimpanan dokumen (one single depository of documents) atau satu 

peristiwa tertentu (one particular event)”. 

 

1.7 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

1) Populasi 

a) Objek yang dijadikan responden yaitu siswa kelas XII di SMAN 24  Bandung. 

b) Kemampuan yang akan dianalisis yaitu penguasaan siswa dalam pembelajaran 

partikel-partikel dasar bahasa Jepang. 

2) Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah  30 orang siswa SMAN 24 Bandung 

Kelas XII tahun ajaran 2011/2012 yang dipilih secara purposif, di mana pemilihan 

sampel dilakukan atas pertimbangan peneliti sendiri, dengan maksud atau tujuan 

yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sutedi, 2009: 181). Penulis 
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mengambil teknik purposif berdasarkan pertimbangan kesesuaian objek penelitian 

dengan tingkat kemampuan siswa kelas XII.   

 

1.8 INSTRUMEN PENELITIAN 

Instrumen yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah instrument non-

tes dan tes. Instrumen non-tes yang terdiri dari angket, sedangkan instrumen berupa 

tes adalah soal post test. Yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

1) Tes 

Post test dilakukan oleh sekelompok siswa yang menjadi sampel penelitian. 

Tes ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana penguasaan siswa dalam 

pembelajaran partikel-partikel dasar dalam bahasa Jepang setelah menggunakan 

multimedia. 

2) Angket 

Diberikan kepada siswa dengan tujuan mendapatkan informasi tentang 

tanggapan, kesulitan-kesulitan dan minat siswa terhadap multimedia yang 

digunakan. 

3) Studi Pustaka  

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan informasi melalui beberapa 

sumber referensi baik berupa buku maupun website yang mendukung kelancaran 

proses penelitian. 


