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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Menulis merupakan salah satu bentuk keterampilan bahasa yang menjadi 

tujuan pengajaran bahasa yang secara langsung memberikan saran dan membuka 

jalan bagi para siswa untuk melakukan kegiatan akademis Sujanto (1998). 

Sedangkan menurut Rahmawati (2014) menulis merupakan salah satu aktivitas 

yang mampu mengasah kecerdasan anak, sekaligus sebagai wadah positif dalam 

menyampaikan gagasan-gagasan yang dimiliki. Namun nampaknya kebiasaan 

menulis ini masih sangat rendah di masyarakat Indonesia dan di kalangan pelajar 

pada khususnya. Hal ini sesuai dengan penelitian tentang “ Pembelajaran Menulis 

Buku Harian dengan Metode Kontruktivisme pada siswa kelas VII SMP Negeri 3 

Cipongkor Kabupaten Bandung Barat” yang telah dilakukan Nurmalasari (2012) 

dimana hasil penelitian menyimpulkan bahwa kegiatan menulis mempunyai 

presentase paling rendah yaitu  9% dibandingkan dengan kegiatan menyimak, 

berbicara dan membaca. Heaton dalam Dety (2011:19) menulis merupakan 

kegiatan yang tidak mudah atau bisa dinyatakan sangat komplek karena harus 

memperhatikan unsur-unsur tulisan dan bahasa. Padahal dalam pembelajaran 

bahasa, keterampilan menulis adalah salah satu hal yang tak bisa dipisahkan. Hal 

tersebut sesuai  dengan pendapat Cahyani, (2012:150) menyatakan dalam 

menguasai bahasa ada empat aspek yaitu keterampilan menyimak (listening skill), 

keterampilan berbicara (Speaking skill), keterampilan membaca (reading skill), 

keterampilan menulis (writing skill). Pendapat serupa juga disampaikan oleh 

Bromley (1992) yang menyebutkan aspek berbahasa adalah menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. 

  Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan menulis merupakan bagian dari pembelajaran bahasa yang harus 

diperhatikan (meskipun ada hal-hal yang harus menjadi aturan dalam menulis). 
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Karena dengan kegiatan menulis seseorang dapat belajar berbahasa secara tak 

langsung melalui bahasa tulisan. 

  Dalam kehidupan modern, kegiatan menulis dalam buku harian telah menjadi 

kajian yang menarik bagi para peneliti. Tarigan menyatakan bahwa (1985:82) Buku 

harian atau catatan pribadi adalah suatu pernyataan dari gagasan-gagasan serta 

perasaan-perasaan mengenai pengalaman yang ditulis melalui catatan kejadian 

yang dialami seseorang sehari-hari. Nugroho (2014) berpendapat dalam 

penelitiannya tentang “Kemampuan Menulis Buku Harian Dalam Pelajaran 

Bahasa Pada Anak Tuna Rungu di Kelas Dasar 3 SLB Karnamanohara Yogyakarta” 

menyatakan bahwa dengan menulis pada buku harian dapat meningkatkan bahasa 

pada anak tunarungu. Aktifitas menulis buku harian termasuk ajang penemuan diri, 

kemampuan anak dalam menuangkan ide atau gagasan menggunakan bahasa 

tulisan (Papalia dalam Ghazali 2010:60). Dari beberapa pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa buku harian atau  catatan harian berfungsi sebagai cara untuk 

melatih kebahasaan dan juga  dapat digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan, 

ide atau perasaan dari seseorang dengan menggunakan bahasa tulisan.  

  Kemampuan menulis merupakan hal yang penting dalam menunjang 

kemampuan berbahasa asing salah satunya bahasa Jepang. Namun dalam 

mempelajari bahasa Jepang komponen menulis merupakan komponen yang rumit, 

karena siswa dituntut untuk menguasai unsur-unsur kebahasaan seperti kosakata, 

ejaan, koherensi antar kalimat dan tata bahasa. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Beatrik (2016:29) yang menyatakan agar gagasan atau perasaan yang diungkapkan 

itu dapat dipahami oleh pembaca sama seperti yang diinginkan penulis, maka 

penggunaan bahasa yang komunikatif, penggunaan struktur bahasa yang koheren 

dan kohesif perlu diperhatikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan menulis 

pada buku harian bukan sekedar tulisan yang asal namun juga harus memperhatikan 

beberapa aspek seperti gramatikal bahasa atau tata bahasa.  

  Sebagai orang Indonesia yang mempelajari bahasa Jepang, tentu saja hal 

tersebut akan menghambat dalam pemahaman berbahasa baik lisan maupun tulisan. 

Ini ditunjukkan dengan konsep tata bahasa Indonesia sangat berbeda dengan konsep 

tata bahasa Jepang. Kusdiyana (2002:2), mengemukakan bahwa : “Susunan pola 
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kalimat bahasa Jepang menggunakan pola S O P (Subjek, Objek, Predikat), 

sedangkan bahasa Indonesia menggunakan pola S P O (Subjek, Predikat, Objek)”.  

  Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa, stuktur pola kalimat yang 

digunakan dalam bahasa Jepang berbeda dengan bahasa Indonesia. Berikut adalah 

contoh kalimat yang menunjukkan perbedaan struktur kalimat tersebut:  

(1) 私はごはんをたべました。 

Watashi wa gohan wo tabemashita 

 S           O                   P 

 

(2)  Saya telah makan nasi 

          S P           O 

  Kalimat satu merupakan struktur kalimat dalam bahasa Jepang, sedangkan 

kalimat dua adalah struktur kalimat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam 

pembelajaran bahasa Jepang karena jumlah tata bahasa yang sangat banyak, 

pemahaman tata bahasa Jepang yang baik sangat akan menentukan keberhasilan 

dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Hal ini sesuai dengan pendapat Asano 

(dalam Sudjianto dan Dahidi, 2009:97) yang menyebutkan bahwa tujuan akhir 

pengajaran bahasa Jepang adalah agar pembelajar dapat mengomunikasikan ide 

atau gagasannya dengan menggunakan bahasa Jepang baik secara lisan maupun 

tulisan.   

  Dalam mempelajari bahasa Jepang semakin banyak tata bahasa yang dipahami 

semakin menentukan keberhasilan berbahasa. Pentingnya mempelajari tata bahasa 

dalam pembelajaran bahasa Jepang, dikarenakan bahasa tidak boleh diucapkan atau 

ditulis secara sembarangan, bahasa arus digunakan sesuai dari penutur aslinya. Tata 

bahasa dalam bahasa Jepang sering disebut “Bunpou” yaitu aturan yang digunakan 

untuk memahami atau mengetahui cara menyusun kata (Soepardjo, 2012:126). 

Kajian tata bahasa (Bunpou) dibagi menjadi dua bidang yaitu kajian kelas kata 

(hinshiron) dan struktur kalimat (kobunron).  

  Pada umumnya para ahli tata bahasa mengelompokkan kelas kata menjadi dua 

yaitu  Jiritsugo yang didalamnya terdiri verba (doshi),  I-Ajektiva ( keiyoushi), Na-

Ajektiva (keiyoushi), Nomina (meishi), Adverbia (fukushi), Ajektiva non-
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konjugative (rentaishi), Konjungsi (setsuzokushi) Interjeksi (kandoushi), dan 

Fuzokugo yang meliputi Partikel (joushi), Verba bantu (jodoushi). 

  Adanya berbagai macam kelas kata dan struktur kalimat dalam bahasa Jepang 

sangat mungkin membuat pembelajar bahasa merasa bingung ketika akan 

menerapkan pola kalimat bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang. Permasalahan 

tersebut membuat seorang pengajar harus mencari solusi pembelajaran yang dapat 

membantu peserta didik supaya mudah dalam memahami pembelajaran pola 

kalimat. Meskipun ada banyak metode pembelajaran, pada umumnya proses 

kegiatan pembelajaran bunpou dilakukan seorang pengajar dengan menggunakan 

metode ceramah. Hal tersebut masih banyak dilakukan oleh seorang pengajar 

bahasa Jepang baik di lembaga pendidikan bahasa non formal maupun di institusi 

formal. Proses pembelajaran bahasa Jepang khususnya bunpou yang dilakukan di 

LPK Globalindo Yogyakarta selama ini masih menggunakan metode ceramah. Hal 

ini dibuktikan dengan hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan. Proses 

pembelajaran hanya berjalan satu arah karena guru sangat dominan sebagai 

narasumber, sehingga siswa hanya mendengar, menyimak dan mengerjakan soal 

latihan selama proses pembelajaran sampai selesai. Akibatnya siswa mudah merasa 

bosan dan kemampuan siswa dalam mempelajari pola kalimat kurang maksimal.  

  Untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap pola kalimat bahasa Jepang 

perlu berbagai upaya, ataupun metode khusus yang dapat membantu  pembelajaran 

siswa. Hal tersebut di karena pemahaman pola kalimat dalam menulis kalimat 

sangatlah penting. Menulis kalimat tanpa memahami pola kalimat akan 

menyebabkan kesalahan makna. Dengan metode yang variatif diharapkan bisa 

tercipta suatu pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. 

Sehingga kemampuan siswa dapat dikembangkan secara maksimal.  

       Salah satu metode yang dapat diterapkan untuk mengembangkan pembelajaran 

pola kalimat adalah dengan menyuruh siswa untuk menulis kegiatan yang  

dilakukan setiap hari dalam buku harian dengan metode (drill) latihan. Aswan Zain 

(2006) metode latihan yang disebut dengan metode trainning  yaitu merupakan cara 

kebiasaan-kebiasaan tertentu. Juga sebagai sarana untuk melakukan kebiasaan 
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kebiasaan yang baik. Sedangkan menurut Retnaningsih (2012) melalui metode drill 

siswa dapat dilatih baik kerja kelompok maupun individual dalam bentuk latihan 

menulis, melafalkan ataupun keterampilan fisik ataupun mental. Pada tahap awal 

kegiatan ini akan terasa sulit dan rumit, tetapi apabila sudah terbiasa maka hal itu 

akan menjadi suatu hal yang tetanam dan dapat menjadi kegiatan yang 

berkelanjutan.  

  Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan 

pemahaman pola kalimat bahasa Jepang seperti menulis buku harian dengan 

metode latihan dapat diterapkan untuk pembelajaran pola kalimat bahasa Jepang, 

karena kegiatan ini dapat dilakukan secara kelompok maupun individu baik di 

dalam maupun diluar kelas.  

  Buku harian digunakan untuk menulis kegiatan yang dilakukan oleh siswa. 

Dengan menulis buku harian siswa dapat menuliskan hal-hal penting yang berupa 

pengalaman, hal yang dianggap penting dan perasaan tentang atau terhadap sesuatu 

(Nugroho 2014). Penerapan pembelajaran pola kalimat dengan cara menulis buku 

harian dengan menggunakan bahasa Jepang dapat menjadi inovasi dalam 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap pembelajaran pola kalimat bahasa 

Jepang.  

  Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk meneliti efektivitas 

menulis buku harian sebagai teknik pembelajaran pemahaman pola kalimat bahasa 

Jepang, dan mengetahui respon siswa terhadap penerapan media buku harian yang 

berjudul Efektivitas Teknik Pembelajaran Pemahaman Pola Kalimat Bahasa 

Jepang Melalui Metode Penulisan Buku Harian (Penelitian Eksperimental Siswa 

pemagangan ke Jepang Diklat  Angkatan 99 LPK Globalindo Yogyakarta Tahun 

2019).  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana Efektivitas teknik pembelajaran pemahaman pola kalimat 

bahasa Jepang melalui metode penulisan buku harian pada siswa diklat 

angkatatan 99 LPK Globalindo Yogyakarta? 

2. Bagaimana respons siswa diklat  angkatan 99 LPK Globalindo terhadap 

menulis buku harian sebagai metode pembelajaran pemahaman pola 

kalimat?  

 

C. Batasan Masalah 

Penulis membatasi penelitian ini sebagai berikut: 

1. Subjek penelitian ini siswa diklat angkatan 99 LPK Globalindo   

Yogyakarta 

2. Penelitian ini hanya mengkaji tentang seputar pola kalimat yang telah 

dipelajari di buku minna no nihongo jilid 1 bab 4 sampai 6  

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Mengetahui Efektivitas teknik pembelajaran pemahaman pola kalimat 

bahasa Jepang melalui metode penulisan buku harian siswa diklat 

angkatan 99 LPK Globalindo Yogyakarta. 

2. Mengetahui respon siswa diklat angkatan 99 LPK Globalindo terhadap 

buku harian sebagai metode pembelajaran pemahaman pola kalimat. 

 

 

 

 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis  

sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi 

dunia pendidikan, khususnya pembelajar bahasa Jepang. 

 2.   Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Manfaat penelitian ini bagi siswa yaitu dengan menggunakan buku 

harian sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman 

pola kalimat bahasa Jepang.  

b.  Bagi guru 

Manfaat penelitian ini bagi guru yaitu menerapkan buku harian 

sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan 

pemahaman pola kalimat siswa. 

c.  Bagi peneliti lain 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti lain yaitu bisa menjadi acuan pada 

penelitian lanjutan untuk mengkaji lebih lanjut tentang tema buku 

harian dengan pendekatan yang berbeda seperti penerapan buku 

harian dalam pembelajaran Goi atau  kanji. 

 

F.  SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I penelitian ini mengenai pendahuluan yang di dalamnya memuat 

latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan. 

BAB II kajian pustaka terdapat pemaparan teori-teori yang mendasari 

penelitian ini, seperti teori tentang pola kalimat dalam bahasa Jepang dan 

teknik pembelajaran buku harian. 

BAB III memuat tentang deskripsi umum metode yang digunakan pada 

penelitian, pembahasan teknik, pengumpulan data dari hasil nilai tes dan 

angket responden. 
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BAB IV merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran terhadap 

penelitian keefektifan penggunaan media kartu ilustrasi terhadap 

pembelajaran pola kalimat bahasa Jepang tingkat dasar. 

 

G.  DEFINISI OPERASIONAL 

Penelitian ini akan menjabarkan tentang teori yang berhubungan dengan 

berikut ini: 

1. Media pembelajaran pola kalimat : merupakan sebuah buku harian yang 

ditulis oleh siswa yang berfungsi sebagai catatan harian siswa 

menggunakan bahasa Jepang dengan menggunakan pola kalimat 

sederhana. Teknik pembelajaran ini yaitu sebuah buku harian reflektif 

yang dipegang oleh siswa (Silberman, 2007:193). 

2. Menulis buku harian : menulis merupakan suatu kegiatan memindahkan 

bahasa lisan ke dalam bentuk tulisan dengan menggunakan lambang-

lambang grafem. Keterampilan berbahasa tulis, pada dasarnya sama 

dengan keterampilan berbahasa lisan. Hal itu disebabkan sama-sama 

berbentuk pencurahan gagasan dengan menggunakan lambang bahasa 

(Semi, 2007:42).  

 

 

 

 

 


