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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini perkembangan IPTEK begitu pesat, profesionalitas guru tidak 

cukup hanya dengan kemampuan membelajarkan siswa, tetapi harus mampu 

mengelola informasi dan lingkungan untuk memfasilitasi kegiatan belajar siswa 

(Ibrahim, et.al., 2001). Dampak perkembangan IPTEK dalam proses 

pembelajaran adalah semakin beragamnya sumber pembelajaran serta media 

pembelajaran, seperti modul, buku teks, film, televisi, slide, web, video dan lain 

sebagainya. Tetapi tidak hanya media, dalam pembelajaran masih terdapat banyak 

komponen-komponen penting untuk menunjang proses pembelajaran, yaitu 

pengajar, pembelajar, metode, materi/bahan ajar, media, evaluasi dll. Komponen-

komponen pembelajaran tersebut jika tidak dikelola dengan baik akan berdampak 

buruk terhadap hasil belajar. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fauziah (2018) yang berjudul 

“Korelasi antara Persepsi Pembelajar Terhadap Group Project Work dan Hasil 

Belajar dalam Mata Kuliah Chujokyu Dokkai” didapatkan hasil positif dari 

persepsi mahasiswa terhadap metode Group Project Work, begitu juga hasil 

belajar yang diperoleh berada pada tingkat yang istimewa. Tetapi perlu diketahui 

juga bahwa pembelajaran tidak terlepas dari metode saja tapi juga dari 

materi/bahan ajar dan media. 
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Bahan ajar mempunyai  kedudukan  yang sangat  penting  dalam  proses  

pembelajaran, seperti pada penelitian belief yang dilakukan oleh Horwitz (1987), 

yaitu belief pembelajar terhadap pembelajaran bahasa secara umum yang terbagi 

dalam lima kategori, salah satunya kategori strategi komunikasi dan 

pembelajaran. Tarigan (2009:18) menyatakan bahwa peranan bahan pengajaran 

atau materi instruksional di dalam suatu metode atau sistem instruksional akan 

mencerminkan keputusan-keputusan yang berkenaan dengan tujuan utama materi 

(misalnya, menyajikan isi, mempraktikkan isi, memberi kemudahan komunikasi 

antara para pembelajar, atau memungkinkan para pembelajar mempraktikkan isi 

tanpa bantuan pengajar) bentuk bahan (misalnya buku tekas, audiovisual, 

perangkat lunak komputer), hubungan materi/bahan dengan sumber masukan 

utama atau hanya sebagai komponen minornya), dan kemampuan para guru 

(misalnya kompetensi mereka dalam bahasa atau taraf pelatihan dan pengalaman).  

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi yang berlangsung 

dalam suatu  sistem,  maka  dari  itu  bahan  ajar menjadi  salah  satu  hal  yang  

penting sebagai komponen sistem pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, 

bahan ajar memiliki fungsi sebagai sumber informasi yang kemudian melalui 

pendidik informasi tersebut tersampaikan. Tanpa bahan ajar, proses pembelajaran 

tidak akan terlaksana dengan optimal. Tetapi, terkadang pemilihan bahan ajar 

yang digunakan tidak menarik sehingga peserta didik tidak termotivasi dalam 

belajar.  

Dalam Bahasa Jepang, pembelajaran menyimak disertai dengan 

pemahaman dari bahan ajar dan untuk mendapatkan hasil belajar yang baik 
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dibutuhkan bahan ajar yang baik pula. Jadi, jika persepsi terhadap bahan ajar baik, 

maka hasil belajarnya pun akan baik. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui 

apakah betul jika persepsi terhadap salah satu komponen pembelajaran positif, 

maka hasil belajarnya pun akan positif. 

Peneliti tertarik untuk meneliti tentang korelasi antara persepsi pembelajar 

terhadap bahan ajar Mainichi Kikitori dengan hasil belajar pada mata kuliah 

Chujokyu Choukai dengan judul penelitian Korelasi Persepsi Pembelajar 

terhadap Penggunaan Mainichi Kikitori dengan Hasil Belajar dalam Mata 

Kuliah Chujokyu Choukai. Dikarenakan belum adanya penelitian tentang 

persepsi terhadap penggunaan buku Mainichi Kikitori, jadi peneliti melakukan 

penelitian tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana   persepsi   mahasiswa   tentang  penggunaan   Mainichi   

kikitori sebagai bahan ajar dalam mata kuliah Chujokyu Choukai pada 

mahasiswa tingkat II Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun ajaran 2017-2018? 

2. Apakah terdapat korelasi antara penggunaan Mainichi kikitori dengan 

hasil belajar Chujokyu Choukai pada mahasiswa tingkat II Program Studi 

Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 

ajaran 2017-2018? 
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C. Batasan Masalah 

1. Korelasi  

Dalam penelitian ini korelasi yang dimakasudkan adalah hanya untuk 

melihat ada tidaknya hubungan positif antara persepsi pembelajar terhadap 

Mainichi Kikitori volume 2 dengan hasil belajar melalui uji statistic 

korelasional. 

2. Persepsi  

Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggapan 

pembelajar terhadap penggunaan Mainichi Kikitori dilihat dari 

karakteristik bahan ajar, penggunaan Mainichi Kikitori dan manfaat dari 

penggunaan Mainichi Kikitori tersebut. 

3. Bahan Ajar 

Bahan Ajar yang dimaksud disini adalah Mainichi Kikitori volume 2 

yang digunakan pada mata kuliah menyimak yaitu Chujokyu Choukai 

tahun ajaran 2018-2019. 

4. Hasil Belajar 

Peneliti memberikan batasan dari  hasil  belajar  mahasiswa  agar  

penelitian  ini  lebih terarah. Hasil belajar yang peneliti gunakan sebagai 

sumber data dalam penelitian ini hanya merupakan hasil dari nilai uji 

kompetensi akhir semester (ujikom), dengan kata lain peneliti tidak akan 

mengambil data dari nilai-nilai yang lain seperti softskill, tugas dan lain-

lain. 
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5. Subjek  

Subjek pada penelitian ini hanya mahasiswa tingkat II Pendidikan 

Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun ajaran 

2017-2018 yang berjumlah 43 orang. 

 

D.   Tujuan Penelitian 

1. Untuk  mengetahui  persepsi  pembelajar  terhadap  penggunaan  

Mainichi kikitori di Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Ajaran 2018/2019. 

2. Untuk  mengetahui  adakah  korelasi  antara  persepsi  pembelajar  

terhadap penggunaan Mainichi kikitori dengan hasil belajar pada mata 

kuliah Chukyu choukai di Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Ajaran 2017/2018. 

 

E.   Manfaat Penelitian 

1.    Manfaat Teoretis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dalam ilmu pengetahuan khususnya pendidikan bahasa Jepang serta dapat 

memberikan masukan yang baik kepada pendidik agar dapat menentukan 

bahan ajar yang sesuai dengan kondisi pendidikan pada saat ini, sehingga 

didapatkan hasil belajar yang baik pula bagi pembelajar. 
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2.    Manfaat Praktis 

a.  Bagi Pengajar 

Sebagai bahan pembelajaran tentang hubungan antara persepsi 

mahasiswa terhadap Mainichi Kikitori sebagai bahan ajar dengan hasil 

belajar pada pembelajaran Chujokyu Choukai. 

b.  Bagi Peneliti 

Diharapkan peneliti dapat mengembangkan penelitian berupa 

bahan ajar dalam pembelajaran Choukai dengan pendekatan yang berbeda 

seperti keefektifan atau penerapan. 

 

F.   Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penelitian pada skripsi ini dibagi menjadi lima 

bagian, meliputi bagian-bagian berikut ini : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA  

Bab ini berisi tentang teori-teori mengenai definisis analisis korelasional. 

Teori mengenai persepsi yang meliputi definisi persepsi, prinsip-prinsip 

persepsi serta persepsi dalam pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa 

yang meliputi definisi pembelajaran bahasa, keterampilan berbahasa serta 

komponen dalam pembelajaran. Bahan ajar yang meliputi definisi bahan 
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ajar, jenis-jenis bahan ajar serta fungsi bahan ajar. Buku Mainichi Kikitori 

yang meliputi karakteristik buku serta kelebihan dan kekurangan pada 

buku. Hasil belajar yang meliputi definisi hasil belajar dan fakto-faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar. Selain itu informasi mengenai mata 

kuliah Chujokyu Choukai serta beberapa penelitian terdahulu yang 

mendukung. 

3. BAB III METODE PENELITIAN   

Bab ini berisi mengenai metode penelitian, subjek penelitian, Teknik  

pengeumpulan data, instrument penelitian, dan Teknik analisis data. 

4. BAB IV ANALISIS DATA  

Bab ini berisi tentang sajian analisis data dengan poin-poin yang berada 

pada rumusan masalah meliputi analisis data, dan hasil penelitian. 

5. BAB V PENUTUP  

Bab  ini  berisi  tentang  simpulan dari  hasil  penelitian.  Kemudian 

terdapat saran   yang   diajukan   untuk   pengembangan   penelitian   di   

masa   yang akan datang. 

 


