
Sri Fatmariana, 2019 
PENGUATAN KEMAMPUAN KONJUGASI VERBA BENTUK ~TE MENGGUNAKAN 

APLIKASI HENKADO (STUDI EKSPERIME 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang dan 
rumusan masalah, tujuan, batasan, dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan tesis. 

1.1 Latar Belakang Masalah 
Materi konjugasi verba ~te merupakan salah satu materi yang 

diajarkan dalam pembelajaran bahasa Jepang di SMA. Pembelajaran ini 

merupakan fondasi dasar yang penting dalam menanamkan prinsip 

perubahan verba ~masu menjadi verba bentuk ~te. Fungsi utama verba 

bentuk ~te adalah untuk menggabungkan dua kalimat atau lebih. Verba 
~te akan membentuk berbagai pola kalimat dengan makna beragam jika 

digabungkan dengan verba bantu. Beberapa di antaranya membentuk pola 

kalimat dasar dalam berkomunikasi bahasa Jepang, antara lain ~te 

kudasai untuk mempersilakan atau menyatakan permohonan dengan 

sopan kepada lawan bicara, ~te mo ii untuk memohon izin, dan ~te wa 

ikemasen untuk melarang.  

Kemampuan materi konjugasi verba bentuk ~te merupakan hal yang 

mendasar, namun fakta di lapangan menunjukkan siswa kesulitan dalam 

memahami materi tersebut.  Berdasarkan tes yang dilakukan terhadap 

siswa kelas XII MIA SMA Pasundan 3 Bandung tahun ajaran 2017/2018, 

tingkat kemampuan materi konjugasi verba bentuk ~te menempati nilai 
yang rendah, yaitu 28%. Penelitian terdahulu mengenai kesulitan siswa 

dalam  memahami konjugasi verba bahasa Jepang juga dilakukan oleh 

Widiawati (2014). Dalam tesisnya, Widiawati melakukan pre-test 

terhadap kemampuan perubahan verba bahasa Jepang. Responden dalam 

penelitiannya menghasilkan nilai rata-rata kelas 41,72 dari skor maksimal 

100 poin.  

Kesulitan siswa dimungkinkan karena adanya perbedaan antara kata 

kerja (verba) dalam bahasa Indonesia dengan verba dalam bahasa Jepang 

(Muneo, 1988:7). Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang termasuk 

tipe bahasa aglutinatif, yaitu tipe bahasa yang tidak mengenal perubahan 

bentuk verba (Lubis, I. 2004: 101; Tobing, 2003: 327; Subiyati, M. 1995: 

22). Dalam buku Language Typology: Cross-Linguistik Studies in Syntax 
yang ditulis oleh Mallinson dan Blake tahun 1981, hubungan gramatikal 
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dan struktur kata dari bahasa tipe aglutinatif dinyatakan dengan 
kombinasi unsur-unsur bahasa secara bebas. Pembentukan kata dapat 

dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu afiksasi, komposisi, dan reduplikasi. 

Afiksasi adalah pembentukan kata melalui pengimbuhan, komposisi 

merupakan pembentukan kata melalui pemajemukan, sedangkan 

reduplikasi ialah pembentukan kata melalui pengulangan (Surbakti,2012: 

57).  

Di sisi lain bahasa Jepang merupakan tipe bahasa dengan perubahan 

verba sebagai salah satu ciri bahasanya. Perubahan verba berkaitan 

dengan unsur aspek dan kala dalam bahasa Jepang. Dengan kata lain 

perubahan verba akan mempengaruhi makna dari suatu kalimat. Verba 

berubah maka makna juga akan berubah. Sebagai contoh verba iku yang 

berarti pergi, jika diubah bentuknya menjadi itta maka maknanya akan 
berubah menjadi telah pergi meskipun tanpa disertai dengan keterangan 

waktu dalam kalimat. Kemudian cara mengubah bentuk verba tersebut 

pun berbeda-beda tergantung dari kelompok verbanya. Dalam buku 

Penuntun Tata Bahasa Jepang (Nihongo Bunpou Handobukku) yang 

ditulis oleh Iori, Takanashi, Nakanishi, dan Yamada (2000: 341), terdapat 

3 (tiga) kelompok verba dalam bahasa Jepang, yaitu kelompok I (godan 

doushi), kelompok II (ichidan doushi), dan kelompok III (fukisoku 

doushi). Pengelompokkan didasarkan pada perubahannya dari bentuk 

kamus. Ada 5 (lima) bentuk perubahan dalam verba kelompok I, 1 (satu) 

bentuk dalam verba kelompok II, dan perubahan yang tidak beraturan 

dalam verba kelompok III. Misalnya perubahan verba kelompok I tsukuru 
ketika diubah ke bentuk ~te akan menjadi tsukutte, sedangkan verba yomu 

akan berubah menjadi yonde, verba oyogu menjadi oyoide, verba kaku 

menjadi kaite dan verba hanasu menjadi hanashite. Kelima verba tersebut 

memiliki aturan perubahan yang berbeda-beda meski semuanya berasal 

dari kelompok yang sama. 

Kemampuan konjugasi verba bentuk ~te merupakan salah satu 

keterampilan yang perlu dikuasai dengan baik oleh siswa. Dengan 

menguasai konjugasi verba, siswa dapat menggunakan pola kalimat 

sesuai aturan tata bahasa yang baik dan benar sehingga kesalahan dapat 

diminimalisir dan menghindari kesalahpahaman dalam berkomunikasi. 

Kemampuan keterampilan dapat diperoleh dengan sering mengasahnya 

melalui pengulangan. Dalam pembelajaran, pengulangan dilakukan 
dengan memperbanyak porsi latihan konjugasi verba bentuk ~te. Menurut 

teori belajar behavioristik pengulangan merupakan stimulus yang 
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berkaitan erat dengan perilaku manusia sebagai bentuk respon dari 
stimulus tersebut. Makin sering diulang, hubungan stimulus dan respon 

akan semakin kuat (Hegenhahn, 2010:65 dalam Susilana, 2014: 191). 

Sedangkan menurut teori belajar kognitif, pengulangan dalam bentuk 

latihan dapat memberikan penguatan kognitif sehingga informasi dapat 

bertahan lebih lama dalam sistem memori (Solso, 1995 dalam Bhinnety, 

2008 : 74).    

Terdapat dua konsep dari istilah penguatan dalam pembelajaran. 

Konsep yang pertama adalah penguatan yang merupakan penguatan 

struktur kognitif, yaitu tersimpannya informasi dengan kuat dalam sistem 

memori mengenai materi yang diberikan. Indikator keberhasilan 

penguatan struktur kognitif ini dapat dilihat dari peningkatan kemampuan 

siswa melalui tes hasil belajar (Hakim dan Harahap, 2013 : 41). Konsep 
yang kedua adalah penguatan afektif, yaitu dengan memberikan 

penguatan positif berupa hadiah (reward) atau penguatan negatif berupa 

hukuman (punishment) kepada peserta didik yang telah berhasil 

melakukan atau belum berhasil melakukan tugas yang diberikan (Allen, 

2007: 27). Konsep penguatan yang dimaksud dalam judul penelitian ini 

adalah makna penguatan yang pertama, yaitu penguatan struktur kognitif.  

Latihan konvensional di atas kertas jika dilakukan berulang-ulang 

cenderung monoton dan membuat siswa menjadi bosan (Singhal, 1997: 

107). Menurut Prof. Dr. H. Djaali dalam bukunya Psikologi Pendidikan, 

hal ini terjadi karena proses belajar hanya menekankan pada latihan-

latihan, atau ulangan-ulangan yang berlangsung terus-menerus atau 
berlangsung secara mekanistis (2011: 92-93). Untuk mengatasinya, 

latihan dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan media sebagai 

salah satu komponen pembelajaran.  

Media pembelajaran dapat membantu menghilangkan kejenuhan 

siswa dalam belajar, tanpa menghilangkan fungsinya sebagai penguat 

materi yang diajarkan di samping fungsi-fungsi lainnya (Winkel dalam 

Mahnun, 2012: 29). Salah satu media yang dapat digunakan adalah 

aplikasi henkado. Aplikasi henkado merupakan aplikasi yang 

menggunakan perangkat mobile dalam penggunaannya sebagai media 

latihan pembelajaran bahasa Jepang. Hal ini dikenal dengan istilah Mobile 

Assisted Language Learning (MALL). MALL secara umum dapat 

didefinisikan sebagai pembelajaran bahasa dengan bantuan perangkat 
seluler. Merupakan bagian dari Computer Assisted Language Learning 

(CALL) dan Mobile Learning (M-Learning) yang saat ini sedang 

mengalami perkembangan pesat seiring dengan perkembangan teknologi 

komunikasi (Jaesok, 2013: 19). Media ini tidak memerlukan instalasi 

yang rumit, cukup menggunakan bluetooth atau aplikasi transfer data, 
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sudah dapat langsung terpasang di handphone siswa. Dengan perangkat 
handphone yang memiliki mobilitas, media ini dapat diakses dengan 

mudah dan tidak memerlukan koneksi internet. Terdapat fitur pengacakan 

soal, batas waktu, dan sistem skor. Fitur pengacakan soal dan batas waktu 

diharapkan dapat membuat siswa fokus pada soal latihan, sistem skor 

yang bisa dilihat langsung segera setelah latihan dapat digunakan sebagai 

bentuk evaluasi secara mandiri.  

Meskipun demikian efektivitas media ini dalam pembelajaran 

konjugasi verba bentu ~te di SMA masih belum diketahui. Untuk itu, 

berdasarkan pemaparan sebelumnya, peneliti bermaksud melakukan 

penelitian dengan judul “Penguatan Kemampuan Konjugasi Verba 

Bentuk ~te Menggunakan Aplikasi Henkado”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan dalam bagian sebelum 

ini, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian dalam beberapa 

poin sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penguatan kemampuan materi konjugasi verba 

bentuk ~te siswa setelah berlatih menggunakan media latihan 

henkado ?  

2. Bagaimanakah penguatan kemampuan materi konjugasi verba 

bentuk ~te siswa setelah berlatih menggunakan media latihan soal 

di atas kertas ? 

3. Bagaimanakah perbedaan siswa yang berlatih dengan media latihan 
henkado dibandingkan dengan siswa yang berlatih menggunakan 

media latihan soal di atas kertas dalam penguatan kemampuan 

materi konjugasi verba bentuk ~te ? 

4. Bagaimanakah tanggapan siswa terhadap aplikasi henkado sebagai 

media latihan penguat materi konjugasi verba bentuk ~te ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian   

Untuk menjawab pertanyaan yang telah penulis kemukakan di atas, 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan : 

1. Penguatan kemampuan materi konjugasi verba bentuk ~te siswa 

setelah berlatih menggunakan media latihan henkado ?  

2. Penguatan kemampuan materi konjugasi verba bentuk ~te siswa 
setelah berlatih menggunakan media latihan soal di atas kertas ? 
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3. Perbedaan siswa yang berlatih dengan media latihan henkado 
dibandingkan dengan siswa yang berlatih menggunakan media 

latihan soal di atas kertas dalam penguatan kemampuan materi 

konjugasi verba bentuk ~te ? 

4. Tanggapan siswa terhadap aplikasi henkado sebagai media latihan 

penguat materi konjugasi verba bentuk ~te ? 

 

 

 

1.4 Batasan Masalah  

Supaya lebih terarah, maka penulis membatasi masalah penelitian 

sebagai berikut : 

1. Penelitian ini menitikberatkan pada kemampuan konjugasi verba 
bentuk ~te level dasar (shokyuu). 

2. Penelitian ini akan dilaksanakan terhadap siswa-siswi kelas XII 

MIA SMA Pasundan 3 Bandung tahun ajaran 2018/2019. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam 

pengembangan penelitian pendidikan bahasa Jepang, khususnya 

dalam menemukan alternatif strategi latihan yang efektif, variatif, 

dan inovatif sebagai penguatan kemampuan materi konjugasi verba 

bentuk ~te.  
 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, jika hipotesis terbukti benar, maka media latihan 

materi konjugasi verba bentuk ~te henkado dapat digunakan 

sebagai latihan penguatan yang mempermudah dalam 

mempelajari konjugasi verba bahasa Jepang level shokyuu. 

b. Bagi guru, jika hipotesis terbukti benar, maka media latihan 

materi konjugasi verba bentuk ~te hasil pengembangan dapat 

digunakan sebagai alternatif strategi pengajaran sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien.   

 

1.6 Sistematika Penulisan Tesis  

Secara garis besar, sistematika penulisan tesis yang akan dibuat 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Bab I Pendahuluan. Pada bab ini penulis membahas tentang latar 
belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tesis.  

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini penulis membahas tentang kajian 

teoritis yang relevan dengan masalah dan metode yang digunakan serta 

hasil penelitian terdahulu terkait dengan konjugasi verba bentuk ~te 

bahasa Jepang . 

Bab III Metodologi Penelitian. Pada bab ini penulis menjabarkan 

mengenai metode penelitian, instrumen dan sumber data, teknik 

pengumpulan dan teknik pengolahan data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini.  

Bab IV Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini penulis menguraikan data 

yang telah dikumpulkan, menganalisisnya, dan menjabarkannya dengan 
mengaitkan hasil analisis data tersebut dengan kajian teoritis yang sudah 

dijabarkan sebelumnya dalam bab II.   

Bab V Simpulan, Implikasi, dan Saran. Pada bab ini dijelaskan 

mengenai simpulan dari hasil analisis data yang telah dihimpun, 

rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, serta implikasinya dalam 

pembelajaran konjugasi verba bentuk ~te bahasa Jepang. 

 

 


