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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keterampilan berbahasa terdiri atas empat keterampilan, yaitu 

keterampilan berbicara, menulis, membaca, dan menyimak. Dari empat 

keterampilan berbahasa tersebut, membaca merupakan salah satu keterampilan 

yang perlu dikuasai oleh pembelajar bahasa Jepang, namun juga dianggap 

sulit untuk dikuasai. Padahal membaca mempunyai peranan yang sangat 

penting, karena dengan membaca akan diperoleh banyak sekali informasi dari 

tulisan. 

Kemampuan membaca dimiliki setiap individu yang tahu baca tulis, 

termasuk siswa di sekolah. Namun, untuk menjadi terampil dalam membaca 

sangatlah sulit. 

Dalam pembelajaran membaca teks bahasa Jepang, siswa tidak 

hanya mempelajari cara membacanya saja, melainkan siswa juga dibimbing 

agar dapat memahami secara keseluruhan isi teks tersebut. Seringkali siswa 

kurang dapat memahami isi teks tersebut. Sehingga apabila siswa diminta 

untuk menceritakan kembali isi teksnya, informasi yang disampaikan menjadi 

tidak jelas. Dan ketika siswa diminta menjawab pertanyaan berdasarkan isi 

teks tersebut, jawabannya kurang tepat. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

faktor, antara lain dari segi kemampuan bahasanya, yaitu membaca huruf 

(hiragana, katakana, maupun kanji), menangkap arti kosakata, dan memahami 

pola kalimat. 

Kekurangmampuan membaca huruf (hiragana, katakana, maupun 

kanji) disebabkan karena siswa seringkali merasa kesulitan untuk mengingat 

bentuk huruf. Padahal huruf kana maupun kanji merupakan unsur terpenting 

untuk mengekspresikan bahasa Jepang melalui tulisan maupun lisan. Siswa 
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diharuskan memperbanyak pengetahuan dasar tentang huruf kana dan kanji 

sebelum dapat membaca suatu teks bahasa Jepang. 

Banyak siswa juga kurang mampu menangkap arti kosakata bahasa 

Jepang, karna kosakata bahasa asing, salah satunya bahasa Jepang jelas lebih 

sulit dicerna dan dihafalkan bila dibandingkan dengan kosakata bahasa 

Indonesia. Pada umumnya, saat kegiatan belajar mengajar di kelas, guru 

menuntut siswa untuk bisa menghafal ratusan kosakata bahasa Jepang tanpa 

menuntut siswa untuk dapat memahami suatu bacaan. Dampaknya siswa 

cenderung hanya dapat mengingat kosakata yang baru dalam ingatan jangka 

pendek saja. Belum lagi banyak kosakata bahasa Jepang yang mirip, sehingga 

membuat siswa merasa kesulitan dalam membedakannya. 

Dan juga pola kalimat bahasa Jepang yang dianggap sulit dipahami 

oleh siswa, karena pola kalimat bahasa Jepang sangatlah berbeda dengan pola 

kalimat bahasa Indonesia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Sebagian lainnya menyebutkan bahwa partikel dalam pola kalimat bahasa 

Jepang sangat banyak, sehingga membuat siswa merasa kesulitan dalam 

memahami pola kalimat tersebut. 

Selain faktor kekurangmampuan membaca huruf, menangkap arti 

kosakata, dan memahami pola kalimat, rendahnya minat baca yang dimiliki 

siswa pun menjadi salah satu faktor kurangnya pemahaman siswa terhadap isi 

teks. 

Menurut La Ode Adili (website, September: 2004), “rendahnya 

minat baca siswa disebabkan kurang menariknya pengajaran membaca”. 

Seringkali dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, siswa dianggap individu 

yang pasif dan guru adalah sumber informasi yang dianggap serba tahu. 

Namun seiring dengan kemajuan zaman serta kurikulum yang menuntut siswa 

untuk lebih aktif dalam pembelajaran, maka konsep tersebut sudah tidak 

sesuai lagi. Dari kenyataan tersebut, timbul permasalahan, bagaimana upaya 

pengajar untuk memperbaiki model pembelajaran dalam rangka meningkatkan 

kualitas belajar mengajar sehingga dapat meningkatakan minat, aktivitas, dan 
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motivasi siwa. Guru bisa mengatasinya dengan memilih cara mengajar yang 

mengaktifkan siswa. Tapi bukan berarti guru menghilangkan perannya sebagai 

pengajar. 

Maka dari itu, diperlukan suatu model pembelajaran yang tepat dan 

sesuai dengan kondisi siswa, agar proses belajar mengajar menjadi lebih 

menarik dan efektif. Salah satunya yaitu dengan menerapkan model 

pembelajaran koopertif (cooperative learning). Lie dalam Isjoni (2010 : 23) 

menyebut Cooperative Learning dengan istilah pembelajaran gotong royong, 

yaitu sistem pembelajaran yang memberi kesempatan pada peserta didik untuk 

bekerja sama dengan siswa lain dalam tugas-tugas yang terstruktur. Dalam 

model Cooperative Learning, aktivitas belajar terpusat pada siswa dalam 

bentuk diskusi, mengerjakan tugas bersama, saling membantu, dan saling 

mendukung dalam memecahkan masalah. Siswa yang lemah dibantu siswa 

yang pandai, dan setiap anggota bertanggung jawab atas keberhasilan 

kelompoknya. 

Terdapat bermacam-macam tipe dari model Cooperative Learning, 

salah satunya yaitu tipe The Power of Two. Menurut Silberman, “The Power 

of Two berarti menggabungkan kekuatan dua kepala. Menggabungkan dua 

kepala dalam hal ini adalah membentuk kelompok kecil, yaitu masing-masing 

siswa berpasangan”. Aktivitas pembelajaran ini digunakan untuk mendorong 

pembelajaran kooperatif, serta memperkuat arti penting dan manfaat sinergi 

dua orang. The Power of Two mempunyai prinsip bahwa berfikir berdua jauh 

lebih baik daripada berfikir sendiri, dan diskusi berdua lebih kondusif 

daripada terlalu banyak anggota. 

Belajar kelompok dengan beranggotakan dua orang siswa sudah 

sering dilakukan dalam proses pembelajaran. Tapi, belajar kelompok yang 

sering dilakukan tersebut belum tentu model Cooperative Learning tipe The 

Power of Two. Lie (2002 : 28) berpendapat bahwa model pembelajaran 

Cooperative Learning tidak sama dengan sekedar belajar dalam kelompok. 

Slavin dalam Etin (2009 : 4) juga mengungkapkan bahwa belajar dalam model 
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Cooperative Learning harus ada “struktur dorongan dan tugas yang kooperatif” 

sehingga memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka dan hubungan-

hubungan yang bersifat interdependesi yang efektif di antara anggota 

kelompok. 

Berdasar dari latar belakang tersebut, penulis mengadakan penelitian 

mengenai keefetivitasan pembelajaran membaca teks bahasa Jepang di SMA 

dengan menerapkan suatu model pembelajaran yaitu model Cooperative 

Learning tipe The Power of Two, dengan judul : “Efektivitas Penerapan 

Model Cooperative Learning Dalam Pembelajaran Membaca Teks Bahasa 

Jepang Siswa SMA”. 

 

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Bagaimana kemampuan siswa kelas eksperimen dalam pembelajaran 

membaca teks bahasa Jepang dengan menggunakan model Cooperative 

Learning tipe The Power of Two? 

b. Bagaimana kemampuan siswa kelas kontrol dalam pembelajaran membaca 

teks bahasa Jepang tanpa menggunakan model Cooperative Learning tipe 

The Power of Two (model pembelajaran konvensional)? 

c. Adakah perbedaan pada kemampuan membaca dan memahami isi teks 

bahasa Jepang siswa yang menggunakan model Cooperative Learning tipe 

The Power of Two dengan siswa yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional? 

d. Bagaimana tanggapan siswa kelas eksperimen terhadap penerapan model 

Cooperative Learning tipe The Power of Two dalam pembelajaran 

membaca teks bahasa Jepang? 

Penulis membatasi masalah hanya pada keefektifan penerapan model 

Cooperative Learning tipe The Power Of Two dalam pembelajaran membaca 
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teks bahasa Jepang pada siswa SMA, dan juga tanggapan siswa kelas 

eksperimen terhadap penerapan model Cooperative Learning tipe The Power 

Of Two dalam pembelajaran membaca teks bahasa Jepang pada siswa SMA 

tersebut saja. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan : 

a. Untuk mengetahui kemampuan siswa kelas eksperimen dalam 

pembelajaran membaca teks bahasa Jepang dengan menggunakan model 

Cooperative Learning tipe The Power of Two. 

b. Untuk mengetahui kemampuan siswa kelas kontrol dalam pembelajaran 

membaca teks bahasa Jepang tanpa menggunakan model Cooperative 

Learning tipe The Power of Two (model pembelajaran konvensional). 

c. Untuk mengetahui perbedaan pada kemampuan membaca dan memahami 

isi teks bahasa Jepang siswa yang menggunakan model Cooperative 

Learning tipe The Power of Two dengan siswa yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional. 

d. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan siswa kelas eksperimen terhadap 

penerapan model Cooperative Learning tipe The Power of Two dalam 

pembelajaran membaca teks bahasa Jepang. 

Setelah penelitian ini dilakukan, penulis berharap penelitian ini dapat 

bermanfaat antara lain : 

1. Bagi Penulis 

Melalui penelitian ini, didapatkan gambaran mengenai 

kemampuan pemahaman baca siswa dalam pembelajaran membaca teks 

bahasa Jepang setelah menggunakan model Cooperative Learning tipe The 

Power of Two. 

2. Bagi Guru 
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Melalui penelitian ini, diharapkan guru Bahasa Jepang dapat 

memanfaatkan penggunaan model Cooperative Learning tipe The Power 

of Two dalam kelas, sebagai alternatif model pembelajaran. 

3. Bagi Siswa 

Penggunaan model Cooperative Learning tipe The Power of Two 

dapat melatih siswa untuk menyumbangkan ide, bekerja sama dalam 

kelompok, dan berinteraksi dengan teman yang memiliki potensi yang 

berbeda. 

1.4 Definisi Operasional 

1. Cooperative Learning merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa 

sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda 

(Isjoni, 2010 : 14). Terdapat banyak sekali tipe dari model Cooperative 

Learning. Dalam penelitian ini penulis menggunakan model Cooperative 

Learning tipe The Power of Two. The Power of Two dalam penelitian ini 

adalah model pembelajaran yang digunakan sebagai treatment atau 

perlakuan untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan antara siswa yang 

menggunakan model pembelajaran ini dengan siswa yang menggunakan 

model pembelajaran konvensional dalam pembelajaran membaca teks 

bahasa Jepang siswa SMA. Siswa berfikir untuk memahami isi teks dan 

menjawab pertanyaan secara individual. Kemudian, setelah siswa berusaha 

secara individual, satu siswa dipasangkan dengan satu siswa lainnya untuk 

mendiskusikan isi teks dan jawaban yang telah mereka buat. Siswa juga 

berdiskusi untuk mendapatkan pemahaman dan jawaban yang lebih tepat. 

2. Membaca Teks Bahasa Jepang merupakan salah satu keterampilan yang 

harus dikuasai siswa dalam pembelajaran bahasa Jepang di SMA. 

Pelajaran membaca teks bahasa Jepang biasa disebut dengan istilah dokkai. 

Menurut Sudjianto (2010 : 129), dokkai mengacu pada aktifitas membaca 

suatu tulisan berupa rangkaian huruf-huruf sekaligus sekaligus memahami 

dengan benar isi tulisan tersebut. Dokkai bersifat menerima informasi dari 

suatu sumber tulisan dari kegiatan menulis.  
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1.5 Anggapan Dasar 

Dalam penelitian ini penulis mengemukakan anggapan dasar yaitu, 

kemampuan membaca teks bahasa Jepang pada siswa SMA dapat ditingkatkan 

dengan menggunakan model Cooperative Learning tipe The Power of Two, 

karena model Cooperative Learning tipe The Power of Two ini dirasa dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar dan kemampuan membaca teks bahasa Jepang 

siswa. 

1.6 Hipotesis 

Berdasarkan pada paparan permasalahan di atas, hipotesis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Hipotesis kerja (Hk) : Adanya perbedaan terhadap kemampuan membaca 

teks bahasa Jepang setelah diterapkan model 

Cooperative Learning tipe The Power of Two dalam 

pembelajaran membaca teks bahasa Jepang. 

b. Hipotesis Nol (Ho) : Tidak adanya perbedaan terhadap kemampuan  

membaca teks bahasa Jepang setelah diterapkan 

model Cooperative Learning tipe The Power of Two 

dalam pembelajaran membaca teks bahasa Jepang. 

 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara atau prosedur 

yang harus ditempuh untuk menjawab masalah penelitian (Dedi Sutedi, 

2009 : 53). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode eksperimental, yang bertujuan untuk menguji efetivitas 

suatu model pembelajaran, yang akan membagi sampel ke dalam dua 

kelompok yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas 

eksperimen diterapkan model Cooperative Learning tipe The Power of 
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Two. Sedangkan pada kelas kontrol tidak diterapkan model 

Cooperative Learning tipe The Power of Two (konvensional). 

1.7.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna 

memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian, maka penelitian 

membutuhkan sumber data. Sumber data yang dimaksud biasanya 

disebut populasi. Populasi adalah manusia yang dijadikan sebagai 

sumber data (Dedi Sutedi, 2009 : 179). Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas XI.IPA di SMA Negeri 1 Lembang tahun 

ajaran 2012/2013. 

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili 

untuk dijadikan sumber data (Dedi Sutedi, 2009 : 179). Sampel dalam 

penelitian ini diambil sebanyak 40 orang siswa dari dua kelas yang 

berbeda, yaitu 20 orang siswa kelas XI.IPA4 sebagai kelas eksperimen, 

dan 20 orang siswa kelas XI.IPA1 sebagai kelas kontrol. Pengambilan 

sample pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik 

purposif. 

1.7.3 Instrumen Penelitian 

Dalam pengumpulan data  perlu adanya instrument atau alat 

tertentu yang sejalan dengan masalah tentang metode penelitian. 

Instrumen penelitian yaitu alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

atau menyediakan berbagai data yang diperlukan dalam kegiatan 

penelitian (Dedi Sutedi, 2009 : 155). Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu dengan cara tes dan non tes. 

Tes merupakan instrument atau alat yang digunakan untuk 

mengetahui atau mengukur keadaan dalam suatu hal, dengan aturan-

aturan yang sudah ditentukan (Arikunto, 2001 : 53). Tes yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa tes tulisan yang bertujuan untuk 

mengetahui berapa besar pengaruh penerapan model Cooperative 
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Learning tipe The Power of Two pada pembelajaran membaca teks 

bahasa Jepang di SMA. 

Sedangkan non tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

angket. Angket yang digunakan bertujuan untuk mengetahui tanggapan 

siswa kelas eksperimen terhadap penerapan model Cooperative 

Learning tipe The Power of Two dalam pembelajaran membaca teks 

bahasa Jepang di SMA tersebut. 

1.7.4 Teknik Pengolahan Data 

Dalam pengolahan data penelitian, penulis menggunakan 

teknik pengolahan data statistik komparansional untuk mengolah data 

tes, dan teknik pengolahan data angket untuk mengolah data non tes 

berupa angket. 

Menurut Dedi Sutedi (2009 : 228), statistik komparasional 

digunakan untuk menguji hipotesis yang menyatakan ada-tidaknya 

perbedaan antara dua variable (atau lebih) yang sedang diteliti. Disini 

penulis menggunakan teknik pengolahan data statistik komparansional 

untuk mengetahui ada-tidaknya perbedaan hasil evaluasi antara 

pembelajaran membaca teks bahasa Jepang dengan model Cooperative 

Learning tipe The Power of Two dan pembelajaran membaca teks 

bahasa Jepang dengan model pembelajaran konvensional, dan berapa 

besar pengaruh penerapan model Cooperative Learning tipe The 

Power of Two terhadap pembelajaran membaca teks bahasa Jepang. 

Sedangkan teknik pengolahan data angket digunakan untuk 

mengetahui tanggapan siswa kelas eksperimen terhadap penerapan 

model Cooperative Learning tipe The Power of Two dalam 

pembelajaran membaca teks bahasa Jepang. 

 

1.8 Sistematika Pembahasan 

BAB I : PENDAHULUAN 
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Dalam bab ini, membahas mengenai latar belakang masalah, 

rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

definisi operasional, anggapan dasar, hipotesis, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

BAB II : LANDASAN TEORITIS 

Dalam bab ini, membahas mengenai teori-teori yang berkenaan 

dengan penerapan model Cooperative Learning tipe The Power 

of Two dalam pembelajaran membaca teks bahasa Jepang Siswa 

SMA. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini, diuraikan mengenai metode penelitian yang 

digunakan, bagaimana teknik pengumpulan dan pengolahan 

datanya, populasi dan sampel penelitian, dan instrumen 

penelitian. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini, dibahas mengenai pelaksanaan dan hasil 

penelitian, serta pembahasan mengenai penerapan model 

Cooperative Learning tipe The Power of Two dalam 

pembelajaran membaca teks bahasa Jepang Siswa SMA. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini, membahas mengenai kesimpulan dari semua hasil 

penelitian yang diperoleh, jawaban terhadap masalah yang diteliti, 

saran-saran yang dianggap perlu, dan masalah yang belum 

terjawab. 


