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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia di samping sebagai makhluk individu juga merupakan makhluk 

sosial yang harus berinteraksi satu sama lain. Interaksi tersebut akan dapat berjalan 

baik apabila menggunakan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi. Bahasa 

memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari karena dalam melakukan 

kegiatan sehari-hari manusia  dilakukan dengan menggunakan bahasa.  

Dalam mempelajari bahasa ada empat keterampilan dasar berbahasa yang 

harus dikuasai. Keempat keterampilan berbahasa tersebut yaitu: 

1) Keterampilan menyimak (listening skills) 

2) Keterampilan berbicara (speaking skills) 

3) Keterampilan membaca (reading skills) 

4) Keterampilan menulis (writing skills) 

(Nida; Harris; dalam Tarigan 2008:1)  

Salah satu dari keempat keterampilan bahasa yang penting untuk dimiliki 

setiap orang untuk berkomunikasi adalah keterampilan berbicara. Berbicara adalah 

kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk 

mengekspresikan, menyatakan, atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. 

Keterampilan berbicara pada dasarnya harus dimiliki oleh semua orang yang di 

dalamnya membutuhkan komunikasi, baik yang sifatnya satu arah maupun yang 

bersifat timbal balik ataupun keduanya.   
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Di era globalisasi ini, penting bagi kita untuk mempelajari bahasa asing 

dengan tujuan untuk dapat saling berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Ada 

banyak bahasa yang sering dianggap sebagai bahasa internasional, salah satunya 

adalah bahasa Jepang. Alasan pentingnya bahasa Jepang dikarenakan banyaknya 

industri terutama industri teknologi yang berasal dari negara Jepang. Selain itu 

banyaknya kerjasama antara Jepang dengan banyak negara, termasuk Indonesia, 

menyebabkan negara-negara tersebut menganggap penting bahasa Jepang supaya 

dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang Jepang. 

Untuk mempelajari bahasa Jepang, terdapat empat keterampilan berbahasa 

atau yang dikenal dengan 四技能 ”yonginou” atau empat keterampilan yang harus 

dimiliki pembelajar (Yoshio, Ogawa 1985:602 dalam Yulia 2010:1). Dari keempat 

keterampilan berbahasa tersebut, berdasarkan pengamatan penulis, keterampilan 

berbicara atau yang dikenal dengan 話す技能  “hanasuginou” (Speaking Skills), 

merupakan salah satu keterampilan yang tidak mudah bagi pembelajar bahasa Jepang. 

Pembelajar seringkali mengalami kesulitan dalam hal berbicara bahasa Jepang 

dikarenakan berbagai faktor. Hambatan-hambatan yang dialami oleh penulis sendiri 

dalam berbicara bahasa Jepang diantaranya: 

a. Hambatan dalam merangkai kalimat/kata dengan tepat 

b. Hambatan dalam perbendaharaan kalimat/kosakata 

c. Hambatan dalam mengucapkan ujaran-ujaran bahasa Jepang dengan tepat 

d. Hambatan dalam berbicara atau mengeluarkan pendapat dalam bahasa 

Jepang 

e. Hambatan dalam pengetahuan awal mengenai topik pembicaraan 
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Dalam pembelajaran keterampilan berbicara hal terpenting adalah keaktifan 

siswa dalam menggunakan bahasa tersebut ketika kegiatan belajar mengajar 

(Putraliawan 2010:2) Tetapi, selama ini metode yang digunakan dalam pembelajaran 

keterampilan berbicara dirasakan masih sederhana dan monoton. Pengajar bahasa 

Jepang umumnya masih menggunakan metode ceramah sehingga proses 

pembelajaran merupakan proses pembelajaran yang terpusat pada guru (teacher 

centered). Melihat kendala dalam proses pembelajaran keterampilan berbicara 

tersebut, tentu diperlukan inovasi pembelajaran yang lebih baik dengan proses 

pembelajaran yang terpusat pada siswa (student centered). Ada beberapa teknik yang 

dapat digunakan dalam rangka meningkatkan keterampilan berbicara siswa, 

diantaranya Teknik Round Robin dan Two Stay Two Stray. 

Siswa sering kali kurang memiliki sharing skills (keterampilan berbagi) yang 

berarti bahwa mereka mengalami kesulitan untuk berbagi waktu dan materi dan dapat 

berusaha mendominasi kelompok. Masalah ini dapat dikurangi dengan mengajarkan 

keterampilan berbagi, misalnya dengan menggunakan teknik Round Robin, dimana 

guru melontarkan sebuah pertanyaan dan mengintroduksikan sebuah ide yang 

memiliki banyak kemungkinan jawaban. Selama tanya jawab Round Robin siswa 

yang pertama diminta untuk memberikan jawaban, lalu meneruskan gilirannya 

kepada siswa berikutnya. Ini berjalan terus sampai seluruh siswa mendapatkan 

kesempatan untuk berkontribusi. Round Robin (Merespon secara bergiliran)  adalah 

teknik brainstorming di mana siswa mengajukan gagasan-gagasan namun tanpa 

mengelaborasi, menjelaskan, mengevaluasi, atau mempertanyakan gagasan tersebut, 

setiap anggota kelompok secara bergiliran merespons pertanyaan dengan sebuah kata, 

frase, atau pertanyaan singkat. Teknik ini efektif diterapkan terutama untuk 

memancing banyak gagasan karena mengharuskan semua siswa untuk berpartisipasi, 

dan karena tidak mendorong munculnya interupsi atau menghalangi alur gagasan. 

Round Robin juga menjamin partisipasi yang setara di antara semua anggota 
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kelompok. Gagasan-gagasan yang dimunculkan siswa dapat dikompilasikan dalam 

sebuah daftar sebagai dasar untuk tugas pada tahap selanjutnya (Barkley, 2012:162). 

Teknik Round Robin sendiri pernah diadakan penelitian oleh Sharon Lee pada tahun 

2009 tentang penggunaan Teknik Round Robin dalam proses penulisan karangan bagi 

mata pelajaran bahasa Cina. Dan penulis ingin mencoba menerapkannya pada 

pengajaran keterampilan berbicara bahasa Jepang di SMA. Tetapi Round Robin akan 

efektif terutama jika diterapkan dengan teknik lainnya. Karena itu penulis 

mengkolaborasikannya dengan teknik Two Stay Two Stray.  

Teknik Two Stay Two Stray (Dua Tinggal Dua Tamu) adalah salah satu teknik 

Cooperative Learning yang dikembangkan oleh Spencer Kagan (1992) dimana siswa 

bekerja sama dalam kelompok berempat, setelah selesai dua orang dari masing-

masing kelompok meninggalkan kelompoknya dan masing-masing bertamu ke dua 

kelompok lain. Dua orang yang tinggal bertugas membagikan hasil kerja dan 

informasi ke tamu mereka, kemudian tamu mohon diri dan kembali ke kelompok 

mereka sendiri, melaporkan hasil temuan mereka dari kelompok lain. Lalu kelompok 

mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka (Lie, 2007:61). Teknik Two 

Stay Two Stray ini merupakan sistem pembelajaran kelompok dengan tujuan agar 

siswa dapat saling bekerjasama, bertanggung jawab, saling membantu memecahkan 

masalah dan saling mendorong untuk berprestasi. Teknik ini bisa digunakan dalam 

semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia peserta didik. Dalam 

pembelajaran bahasa Jepang sendiri, teknik Two Stay Two Stray bukanlah teknik 

yang asing. Sudah ada yang meneliti tentang efektivitas teknik Two Stay Two Stray 

(Dua Tinggal Dua Tamu) ini dalam pembelajaran Dokkai, Penguasaan Kosakata dan 

Honyaku. Namun belum pernah diadakan penelitian berkenaan efektivitas teknik ini 

dalam pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Jepang. Dengan kolaborasi teknik 

pembelajaran ini penulis berharap semoga tindakan ini dapat memaksimalkan 

pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan berbicara siswa sekaligus memotivasi 
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siswa agar tidak malu dan ragu untuk berbicara dalam bahasa Jepang sehingga pada 

akhirnya penerapan kolaborasi teknik ini dapat meningkatkan keterampilan berbicara 

siswa SMA. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penggunaan Kolaborasi 

Teknik Round Robin Dan Two Stay Two Stray Dalam Meningkatkan 

Keterampilan Berbicara Bahasa Jepang Siswa Kelas XI SMA Negeri 15 

Bandung”.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan dari penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

1.      Bagaimanakah hasil pembelajaran keterampilan berbicara siswa yang 

menggunakan kolaborasi teknik Round Robin dan Two Stay Two Stray 

dan yang tidak menggunakan kolaborasi teknik Round Robin dan Two 

Stay Two Stray? 

2.    Adakah perbedaan antara hasil belajar siswa sebelum dan sesudah 

menggunakan kolaborasi teknik Round Robin dan Two Stay Two Stray 

dalam pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Jepang? 

3.     Apakah model pembelajaran kolaborasi teknik Round Robin dan Two 

Stay Two Stray efektif dalam pembelajaran keterampilan berbicara 

bahasa Jepang di SMA? 

4.      Bagaimanakah pendapat siswa tentang pembelajaran keterampilan 

berbicara bahasa Jepang dengan menggunakan kolaborasi teknik Round 

Robin dan Two Stay Two Stray? 
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1.3    Batasan Masalah 

  Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah penelitian ini hanya akan 

meneliti efektivitas penggunaan kolaborasi teknik Round Robin dan Two Stay Two 

Stray dalam meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Jepang pada siswa kelas 

XI SMA Negeri 15 Bandung.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas dari 

rumusan masalah di atas. Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti 

efektivitas penggunaan kolaborasi teknik Round Robin dan Two Stay Two Stray 

dalam meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Jepang siswa SMA. Secara 

khusus tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

        1.    Untuk mengetahui hasil belajar siswa yang menggunakan kolaborasi 

teknik Round Robin dan Two Stay Two Stray dan yang tidak 

menggunakan kolaborasi teknik Round Robin dan Two Stay Two Stray 

(metode ceramah) 

2.   Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara hasil belajar siswa 

sebelum dan  sesudah menggunakan kolaborasi teknik Round Robin 

dan Two Stay Two Stray. 

3.   Untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran kolaborasi teknik 

Round Robin dan Two Stay Two Stray dalam pembelajaran 

keterampilan berbicara bahasa Jepang di SMA. 

4. Untuk mendeskripsikan pendapat siswa tentang pembelajaran dengan 

menggunakan kolaborasi teknik Round Robin dan Two Stay Two Stray. 

1.5   Manfaat Penelitian 
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a.   Manfaat Teoritis 

      Manfaat teoritis adalah manfaat yang dapat membantu kita untuk lebih 

memahami suatu konsep atau teori dalam suatu disiplin ilmu. Penelitian ini 

diharapkan dapat membantu kita lebih memahami tentang kolaborasi teknik 

Round Robin dan Two Stay Two Stray dan penggunaannya dalam 

pembelajaran berbicara bahasa Jepang di SMA. 

b. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yakni manfaat yang bersifat terapan dan dapat segera 

digunakan untuk keperluan praktis. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:  

1. Melalui penelitian ini, penulis harapkan dapat digunakan pengajar 

sebagai bahan pengayaan dalam pengajaran bahasa Jepang di SMA  

dan sebagai alternatif teknik pengajaran baru yang mampu 

meningkatkan kualitas belajar siswa, khususnya dalam meningkatkan 

keterampilan berbicara bahasa Jepang.  

2. Bisa juga dimanfaatkan calon peneliti sebagai bahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan makna dari kata-kata 

atau istilah yang digunakan dalam penelitian ini, penulis mendefinisikan sebagai 

berikut: 

1. Efektif adalah ada efek, hasil atau pengaruh (Purwadinata, 1990:90). 

Efektivitas adalah keadaan yang menunjukkan sejauh mana pengaruh dari 

apa yang direncanakan atau dilaksanakan itu terhadap hasil belajar 

(Depdikbud, 1984:41). 
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2. Kolaborasi adalah “a purposive relationship” (Schrage, 1995:29). Tujuan 

kolaborasi adalah untuk memecahkan masalah, menciptakan sesuatu dan 

menemukan sesuatu dalam sejumlah hambatan. 

3. Teknik adalah cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran 

(Standar Nasional Silabus Bahasa Jepang, 2001 : 7). 

4. Round Robin (Merespon secara Bergiliran) adalah teknik brainstorming 

dimana mahasiswa mengajukan gagasan-gagasan namun tanpa 

mengelaborasi, menjelaskan mengevaluasi atau mempertanyakan gagasan 

tersebut. Setiap anggota secara bergiliran merespons pertanyaan dengan 

sebuah kata, frase, atau pernyataan singkat. Gagasan-gagasan yang 

dimunculkan siswa dapat dikompilasikan dalam sebuah daftar sebagai 

dasar untuk tugas pada tahap selanjutnya (Barkley, 2012:162). 

5.  Two Stay Two Stray (Dua Tinggal Dua Tamu) adalah salah satu model 

kooperatif dimana siswa saling bekerja sama dalam kelompok berempat. 

Kemudian setelah selesai dua orang dari masing-masing kelompok 

meninggalkan kelompoknya, masing-masing bertemu dua kelompok lain 

untuk saling bertukar informasi. Dua yang tinggal di dalam kelompok 

bertugas membagikan hasil kerja dan informasi ke tamu mereka. Lalu tamu 

mohon diri dan kembali ke kelompok masing-masing, melaporkan hasil 

temuan mereka dari kelompok lain. Lalu kelompok mencocokkan dan 

membahas hasil-hasil kerja mereka (Lie, 2007:61). 

6.  Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan pendapat atau 

pikiran dan perasaan kepada seseorang atau kelompok secara lisan, baik 

secara berhadapan maupun dengan jarak jauh. 

(http://aldonsamosir.wordpress.com/berbicara/) 

http://aldonsamosir.wordpress.com/berbicara/
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7.  Bahasa Jepang adalah bahasa yang digunakan oleh bangsa Jepang 

(Sudjianto dan Dahidi, 2004:4). 

 

 

1.7      Anggapan Dasar dan Hipotesis Penelitian 

     Anggapan dasar merupakan suatu teori baik yang sudah baku berupa 

rangkuman atau kesimpulan yang digunakan sebagai dasar untuk berpijak dimulainya 

kegiatan penelitian tersebut (Sutedi, 2005:32). Yang menjadi anggapan dasar dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Dalam pembelajaran keterampilan berbicara hal yang terpenting 

adalah keaktifan siswa menggunakan bahasa tersebut dalam proses 

pembelajaran. 

2. Dengan inovasi pengajaran yang lebih baik, dapat meningkatkan 

keterampilan berbicara siswa kelas XI. 

Hipotesis adalah alternatif dugaan jawaban yang dibuat oleh peneliti bagi 

problematika yang diajukan dalam penelitiannya, yang sifatnya sementara, yang akan 

diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian (Arikunto, 

2010:55). Dalam penelitian ini penulis merumuskan hipotesis alternatif yaitu 

mencoba untuk membuktikan keefektifan penerapan kolaborasi teknik Round Robin 

dan Two Stay Two Stray dalam meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Jepang 

dasar siswa SMA. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: Ada perbedaan antara 

tingkat keterampilan berbicara bahasa Jepang dasar bagi siswa yang menggunakan 

kolaborasi teknik Round Robin dan Two Stay Two Stray dengan tingkat keterampilan 
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berbicara bahasa Jepang dasar siswa yang tidak menggunakan kolaborasi teknik 

Round Robin dan Two Stay Two Stray. 

1.8      Metode Penelitian 

     Dalam kegiatan penelitian metode dapat diartikan sebagai cara atau prosedur 

yang harus ditempuh untuk menjawab masalah penelitian (Sutedi, 2009:53). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas suatu teknik pembelajaran 

dalam upaya meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Jepang. Oleh karena itu 

metode yang digunakan adalah metode penelitian eksperimen. Penelitian 

eksperimental atau penelitian uji coba merupakan salah satu metode yang sering 

digunakan dalam bidang pengajaran. Tujuan metode ini yaitu untuk menguji 

efektivitas dan efesiensi dari suatu pendekatan, metode, teknik, atau media 

pengajaran dan pembelajaran, sehingga hasilnya dapat diterapkan jika memang baik, 

atau tidak digunakan jika memang tidak baik, dalam pengajaran yang sebenarnya. 

(Sutedi, 2009:64). 

1.9       Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 15 Bandung Tahun 

Ajaran 2012/2013.  Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 

15 Bandung Tahun Ajaran 2012/2013. 

 Teknik pemilihan sampel yang akan digunakan adalah sampling acak 

(random sampling), yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti apabila 

populasi dari mana sampel diambil merupakan populasi homogen yang hanya 

mengandung satu ciri. Dengan demikian sampel yang dikehendaki dapat diambil 

secara sembarang (acak) saja. Di dalam menggunakan teknik sampling ini peneliti 

memberikan kesempatan yang sama kepada tiap-tiap subjek untuk terambil sebagai 

anggota sampel. Dengan kata lain tanpa subjek mempunyai peluang yang sama untuk 
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dipilih tanpa pandang bulu. (Arikunto, 2010:95). Sampel akan dibagi ke dalam dua 

kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

1.10   Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian yaitu alat yang digunakan untuk mengumpulkan atau 

menyediakan berbagai data yang diperlukan dalam kegiatan penelitian. (Sutedi, 

2009:155) Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa: 

 

a. Tes 

 Tes merupakan alat ukur yang biasanya digunakan untuk mengukur 

hasil belajar siswa setelah selesai satu satuan program pengajaran 

tertentu (Sutedi, 2009:157). Tes yang diberikan yaitu pre-test dan post-

test yang berupa role play, untuk mengetahui kemampuan berbicara 

bahasa Jepang siswa sebelum dan sesudah diberikan perlakuan pada 

kelas eksperimen dan setelah pembelajaran secara ceramah pada kelas 

kontrol. 

b. Angket 

 Angket merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain 

dengan maksud agar orang yang diberi tersebut bersedia memberikan 

respons sesuai dengan permintaan pengguna (Arikunto, 2010:102). 

Dalam penelitian ini akan digunakan angket tertutup. Angket ini 

digunakan untuk mengetahui apa pendapat siswa terhadap 

pembelajaran menggunakan kolaborasi teknik Round Robin dan Two 

Stay Two Stray dalam meningkatkan keterampilan  berbicara bahasa 

Jepang.  
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c. Lembar Penilaian Keterampilan Berbicara 

 Lembar penilaian siswa ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

siswa dalam keterampilan berbicara. 

d. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. 

 

e. Jurnal Siswa 

 Jurnal siswa ini berisi beberapa pertanyaan seputar kendala yang 

dialami siswa beserta tanggapan terhadap penggunaan kolaborasi 

teknik Round Robin dan Two Stay Two Stray. 

1.11   Teknik Pengolahan Data 

       Terdapat dua macam data dalam penelitian ini, yaitu data kualitatif dan data 

kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari angket, sedangkan data kuantitatif berupa 

hasil tes kemampuan siswa. Untuk data hasil tes (data kuantitatif) akan diolah dengan 

metode statistika.  

1.12  Sistematika Penulisan 

Pembahasan pada skripsi yang akan dilakukan yaitu dengan cara membagi ke 

dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah 

(rumusan dan batasan masalah), tujuan dan  manfaat penelitian, definisi operasional, 

anggapan dasar dan hipotesis, metodologi penelitian, populasi dan sampel, instrumen 
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penelitian, teknik pengolahan data, dan sistematika penulisan. Kemudian Bab II 

Kerangka Teoritis, berisi pembahasan secara teoritis yang berkaitan dengan 

pembelajaran bahasa, pengajaran bahasa, keterampilan berbicara, teknik Round Robin 

dan teknik Two Stay Two Stray, kolaborasi teknik Round Robin dan Two Stay Two 

Stray. Lalu dalam Bab III Metode Penelitian, membahas mengenai metode penelitian 

yang akan digunakan, populasi dan sampel penelitian, instrumen yang digunakan, 

variabel penelitian, teknik pengolahan data dan prosedur penelitian. Bab IV akan 

berisi tentang pembahasan mengenai pelaksanaan eksperimen dan analisis data. Dan 

Bab V berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian ini. 

 


