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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan salah satu sarana komunikasi yang paling penting 

dalam kehidupan manusia karena lewat bahasa kita dapat menyampaikan 

informasi satu sama lain. Menurut Felicia (2001:1), Bahasa merupakan 

alat yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari, baik bahasa lisan 

maupun bahasa tulis. Maka dari itu, mengingat sangat pentingnya peran 

bahasa dalam kehidupan sehari-hari, maka pembelajaran dalam bidang 

kebahasaan pun sangat dibutuhkan guna menunjang keterampilan 

berbahasa di jaman modern seperti sekarang ini.  

Pembelajaran dalam bidang kebahasaan merupakan salah satu 

pembelajaran yang wajib dipelajari dari tingkat dasar hingga tingkat 

perguruan tinggi. Pembelajaran kebahasaan pun tidak hanya meliputi 

pembelajaran bahasa ibu atau bahasa Indonesia saja, melainkan 

pembelajaran bahasa asing pun menjadi wajib kita pelajari guna 

menunjang keterampilan berbahasa asing di jaman modern ini. Salah satu 

bahasa asing yang dipelajari di SMA Pasundan 8 Bandung adalah bahasa 

Jepang. SMA Pasundan 8 Bandung merupakan salah satu SMA yang 

menerapkan bahasa Jepang sebagai salah satu mata pelajaran muatan lokal 

yang harus ditempuh oleh siswa kelas X hingga kelas XII. Dalam 

pembelajaran bahasa Jepang, Danasasmita (2009, hlm.4) menyatakan 

bahwa sasaran pembelajaran bahasa Jepang, terutama ditujukan ditujukan 

pada penguasaan empat aspek keterampilan bahasa atau dalam bahasa 

Jepang disebut yonginou ( 四技能 ), meliputi menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis yang dalam bahasa Jepang masing-masing disebut 

kiku nouryoku (聞く能力), hanasu nouryoku (話す能力), yomu nouryoku 

(読む能力), dan kaku nouryoku (書く能力). Keempat aspek kebahasaan 

tersebut harus saling berkesinambungan agar dapat menunjang 

keterampilan berbahasa Jepang yang baik dan benar.
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Salah satu keterampilan bahasa Jepang yang wajib dikuasai oleh siswa 

adalah keterampilan berbicara (話す能力). Pada keterampilan ini, siswa/i 

dituntut untuk mampu mengemukakan pendapat secara lisan dengan 

menggunakan bahasa Jepang. Mengingat pentingnya berbicara sebagai 

salah satu sarana komunikasi, Sugihartono, dkk (2008, hlm.37) 

menyatakan bahwa tujuan utama berbicara adalah berkomunikasi dan agar 

dapat menyampaikan pikiran secara efektif maka sang pembicara harus 

memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Oleh 

karena itu, seorang siswa/i harus dapat menguasai keterampilan berbicara 

agar dapat menyampaikan gagasan, informasi dan pendapat atau mampu 

berkomunikasi menggunakan bahasa Jepang dengan baik dan benar. 

Namun, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dalam setiap prosesnya terdapat 

berbagai masalah yang timbul. 

Setelah melakukan wawancara pada tanggal 28 Agustus 2017 dengan 

guru pamong SMA Pasundan 8 Bandung, tujuan akhir dari pembelajaran 

bahasa Jepang di SMA Pasundan 8 Bandung adalah mampu berbicara 

dalam bahasa Jepang meskipun hanya sekedar tanya-jawab. Namun, 

meskipun sudah mempelajari bahasa Jepang dari kelas X, siswa/i SMA 

Pasundan 8 Bandung masih mengalami kesulitan ketika dituntut berbicara 

dalam bahasa Jepang. Penyebabnya antara lain minimnya kosakata dan 

pola kalimat yang masih sangat kurang diterima oleh siswa/i SMA 

Pasundan 8 Bandung. Faktor lainnya adalah waktu pembelajaran bahasa 

Jepang yang disediakan oleh sekolah hanya 45 menit sehingga membuat 

siswa/i pun merasa kurang percaya diri ketika dituntut untuk berbicara 

dalam bahasa Jepang karena kurangnya latihan, kosakata dan pola kalimat 

yang mereka terima dalam pembelajaran bahasa Jepang. Hal ini sejalan 

dengan apa yang diungkapkan oleh Toyoko (2013) dalam skripsi yang 

ditulis oleh Dewi mengatakan bahwa ada beberapa permasalahan yang 

kerap ditemukan pada siswa dalam pembelajaran keterampilan berbicara 

di dalam kelas, diantaranya: ada keinginan untuk berbicara namun tidak 

seimbang dengan kemampuan bahasa Jepang, ingin menciptakan 



Altesha Cinderafiary, 2018 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TIME TOKEN ARENDS UNTUK 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBICARA SISWA KELAS XI SMA PASUNDAN 8 BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

percakapan yang baik namun tidak tahu apa yang harus dikatakan, tidak 

percaya diri untuk melakukan percakapan dengan baik, dan tidak mengerti 

apa yang dikatakan lawan bicara. Untuk itu, praktik berbicara merupakan 

cara paling efektif agar siswa terlatih menggunakan bahasa Jepang dengan 

baik dan benar. 

Untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa/i dalam berbicara bahasa 

Jepang yang baik dan benar, dibutuhkan sebuah model pembelajaran yang 

dapat mendorong siswa untuk mampu berbicara bahasa Jepang dengan 

baik dan benar. Seperti yang dikatakan oleh Slavin (2010) model 

pembelajaran adalah suatu acuan kepada suatu pendekatan pembelajaran 

termasuk tujuannya, sintaksnya, lingkungannya, dan sistem 

pengelolaannya.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Busro Muhib 

mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Perancis Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul “Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Time Token Arends Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Berbicara Siswa Kelas XI SMAN 1 Mertoyudan Magelang” . 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif tipe time token arends dalam meningkatkan 

keterampilan berbicara  bahasa Perancis siswa kelas XI SMA N 1 

Mertoyudan, Magelang. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas XI 

SMA N 1 Mertoyudan. Rancangan penelitian ini adalah PTK yang 

dilakukan dalam beberapa siklus satu dilakukan dua kali tatap muka dalam 

pembelajaran dan siklus dua dilakukan dua kali tatap muka dalam 

pembelajaran. Jika kedua siklus ini belum cukup untuk mendapatkan 

kenaikan dalam keterampilan berbicara bahasa Perancis, dilanjut dengan 

siklus tiga hingga diketahui adanya peningkatan keterampilan berbicara 

bahasa Perancis siswa. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi dan tes. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang 

signifikan dalam kategori sikap, motivasi dan kedisiplinan siswa. 
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Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, peneliti merasa perlu 

melakukan penelitian mengenai keefektifan penerapan model tersebut 

dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Time Token Arends Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Berbicara Bahasa Jepang Siswa Kelas XI SMA 

Pasundan 8 Bandung”. 

 

B. Rumusan dan Batasan Masalah 

1. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari latar belakang yang telah dikemukakan 

adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana tingkat keterampilan berbicara bahasa Jepang pada kelas 

yang diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Time Token 

Arends ? 

b.Bagaimana tingkat keterampilan berbicara bahasa Jepang pada kelas 

yang tidak diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Time 

Token Arends ? 

c. Adakah perbedaan yang sigifikan antara kelas yang diterapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Time Token Arends dan kelas yang 

tidak diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Time Token 

Arends ? 

d.Bagaimana tanggapan siswa terhadap pembelajaran berbicara bahasa 

Jepangdengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe 

Time Token Arends ? 

2. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti hanya pada hal-hal berikut : 

a. Penulis hanya akan meneliti tingkat keterampilan berbicara bahasa 

Jepang pada kelas yang diterapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe Time Token Arends. 
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b.Penulis hanya akan meneliti tingkat keterampilan berbicara bahasa 

Jepang pada kelas yang tidak diterapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Time Token Arends. 

c. Penulis hanya akan meneliti perbedaan tingkat keterampilan 

berbicara bahasa Jepang antara kelas yang diterapkan metode 

pembelajaran kooperatif tipe Time Token Arends dan kelas yang 

tidak diterapkan metode pembelajaran kooperatif tipe Time Token 

Arends . 

d. Penulis hanya akan meneliti tanggapan siswa terhadap pembelajaran 

berbicara bahasa Jepang dengan diterapkannya model pembelajaran 

kooperatif tipe Time Token Arends. 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1) Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

a. Mengetahui keterampilan dalam berbicara bahasa Jepang pada 

kelas yang diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Time 

Token Arends. 

b. Mengetahui keterampilan dalam berbicara bahasa Jepang pada 

kelas yang tidak diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Time Token Arends. 

c. Mengetahui tingkat perbedaan antara kelas yang diterapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe Time Token Arends dan 

kelas yang tidak diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Time Token Arends. 

d. Mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran berbicara 

bahasa Jepang dengan diterapkannya model pembelajaran 

kooperatif tipe Time Token Arends. 

2) Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain : 

a. Manfaat Teoritis 
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Model ini digunakan untuk melatih dan mengembangkan 

keterampilan sosial agar siswa tidak mendominasi pembicaraan 

atau diam sama sekali. Huda (2013:329). 

 

b. Manfaat Praktis 

Menjadi model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk 

meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Jepang terhadap 

pembelajaran bahasa Jepang. 

 

D. Sistematika Penulisan 

  Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

  BAB I PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi latar belakang, rumusan dan batasan masalah, serta 

  tujuan dan manfaat penelitian. 

  BAB II  LANDASAN TEORITIS 

  Pada bab ini berisi teori mengenai pengertian model pembelajaran, 

  penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Time Token Arends, 

  serta kosakata. 

  BAB III METODE PENELITIAN 

  Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan, desain  

  penelitian, populasi dan sampel penelitian, instrumen pengumpulan 

  data, juga teknik pengumpulan dan pengolahan data. 

  BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini membahas tentang analisis data dan pembahasan dari hasil  

  penelitian yang telah dilakukan. 

  BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI  

  Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah  

  dilakukan dan  rekomendasi dari penulis untuk penelitian   

  selanjutnya. 

 


