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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Pola Kalimat Dalam Bahasa Jepang 

1. Pengertian Pola Kalimat  

Sudjianto dan Dahidi (2014:74) pola kalimat atau “bunkei” unsur kalimat 

yang disusun dengan baik dan mematuhi kaidah  dalam bahasa Jepang akan 

membentuk berbagai pola kalimat. Dilansir dari http://kotobabank.jp Pola 

kalimat pola adalah : 

“一般に文法と呼ばれているものは，当該の言語における，(1)単語が連結し

て文をなす場合のきまり(仕組み)や，(2)語形変化･語構成[派生語や複合

語のでき方]などのきまり(仕組み)，あるいはまた(3)機能語[助動詞･助詞･前

置詞･接辞･代名詞等]の用い方のきまり(仕組み)，とほぼいえるであろう。” 

“Secara umum, apa yang disebut tata bahasa adalah (1) aturan (mekanisme) 

ketika kata-kata terhubung untuk membentuk kalimat, (2) perubahan bentuk, 

konfigurasi kata (kata turunan atau kata majemuk). Hampir dapat dikatakan 

bahwa itu adalah aturan (mekanisme) tentang bagaimana menggunakan dan 

lain-lain, atau (3) penggunaan kata-kata fungsi (kata kerja bantu, partikel, 

preposisi, imbuhan, kata ganti dan lain-lain”. 

  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pola kalimat adalah 

konsep sintaktis yang mencakupi kontruksi, seperti indikatif (kata kerja), 

interogatif (kata tanya), imperatif (kalimat perintah).  

Berdasarkan dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa pola 

kalimat atau bunpou membahas tentang tiga hal yaitu: 

a. Mempelajari susunan aturan pola kalimat yang bersifat tetap 

b. Mempelajari kata turunan atau kalimat majemuk  

c. Mempelajari penggunaan kata dan fungsi kata. 

 

2. Struktur Kalimat Bahasa Jepang 

Seperti yang telah disinggung dari beberapa teori di atas 

bahwasannya pola kalimat adalah aturan-aturan  cara penyususan kalimat 

yang mempunyai konsep gramatikal yang bersifat tetap. Sudjianto dan 

Dahidi (2004:187) stuktur pola kalimat bahasa Jepang dapat dibentuk 
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dengan pola ‘ subjek-predikat atau ‘subjek-objek-predikat’ apabila 

kalimat itu dilengkapi dengan objek. Arifin dan Junaiyah (2008:55) 

menjelaskan kalimat terdiri dari unsur pokok yaitu subjek dan predikat, 

dan belum mendapat perluasan. Predikat dibagi atas objek dan 

keterangan, keterangan dibagi atas keterangan waktu, tempat dan 

sebagainya. 

                                               Tabel 2.1 

私は新しい車をかいました 

私は あたらしくるまをかいました 

Subjek Predikat 

私は 新しい車を 買いました 

Subjek Objek Predikat 

 Secara garis besar kalimat terdiri dari subjek (shuugo), predikat 

(jutsugo), objek (taishougo), keterangan (joukyougo), modifikator 

(shuusokugo) dan konjugasi (sestuzokugo) (Sutedi, 2004:73). Menurut 

Achmad dan Abdullah (2013:81) kalimat secara umum terdapat empat 

fungsi secara bagiannya yaitu subjek, predikat, objek dan keterangan. 

 Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa pola dasar kalimat 

bahasa Jepang seminim-minimnya terdiri dari satuan kata yaitu “Subjek, 

Objek, Predikat” agar mempunyai makna. Kemudian dapat diperluas 

dengan menambahkan keterangan tempat, waktu dan lain sebagainya. 

 

3.  Jenis Kalimat Bahasa Jepang 

Berdasarkan pada unsur pembentukannya kalimat ada dua macam. 

Di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Dokuritsugobun (kalimat minim) kalimat yang tidak mempunyai 

unsur predikat dan menggunakan kata seru, menyatakan panggilan 

(Sutedi 2004:64). Sedangkan Sudjianto dan Dahidi (2004:185) 

menyebutkan  bahwa kalimat ini adalah kalimat bebas karena tidak 

ada hubungannya langsung dengan bunsetsu lainnya. 

Misalnya : あれ’itu’, あめ ‘hujan’, はい ‘ya’  ひろし’hiroshi’. 
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b. Jutsugobun (kalimat yang berkontruksi predikat). 

1) Doushibun (kalimat verbal) 

(3) 弘はテレビを見る 

     Hiroshi wa terebi wo miru 

     Saudara Hiroshi menonton tv 

2) Joudoushibun (intransitif) 

(4) 雨がふる 

     Ame ga furu 

     Turun hujan 

3) I-keyoushi bun dan Na-keyoushi bun (kalimat adjektive-i dan 

adjektive-na) 

(5) 体がだるい 

      Karada ga darui 

      Badan lemas 

4) Meishibun (kalimat nominal) 

(6) 今日はやすみだ 

     Kyou wa yasumi da 

     Hari ini libur 

c. Kalimat berdasarkan jumlah klausanya 

1. Tanbun (kalimat tunggal atau satu informasi) 

(7) 秋が来た 

     Aki ga kita 

     Musim gugur tiba 

2. Fukubun (kalimat majemuk) 

a) Shuusetsu (klausa utama atau induk kalimat) 

      (8) 風邪をひいて、会社を休んだ 

     Kaze wo hiite, kaisha wo yasunda 

     Masuk angin dan tidak masuk kantor 

b) Juusetsu ( tambahan atau anak kalimat) 

(9) 風邪をひいて、会社を休んだ 
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 Kaze wo hiite, kaisha wo yasunda 

Masuk angin dan tidak masuk kantor 

c) Seibunsetsu (klausa tambahan atau menerangkan subjek atau 

objek) 

(10) 昨日、私は 山田さんがげんきそうにテニスをし

ていたのを見た 

Kemarin saya melihat saudara Yamada sedang main  tenis 

dengan sehat. 

 

4.  Unsur Pembentuk Kalimat  

 Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa unsur yang membentuk 

kalimat adalah kata. Kata dalam bahasa Jepang adalah “tango”. 

Iwabuchi menyebut istilah lain dari tango adalah go. Chaer (2002:162) 

menyatakan kata adalah satuan bahasa yang mempunyai satu arti. 

Sudjianto dan Dahidi (2004:136) menjelaskan bahwa kata adalah satuan 

terkecil yang membentuk kalimat.  

Para ahli tatabahasa mempunyai pemikiran yang berbeda dalam 

menentukan klasifikasi kata. Pengelompokan kata tersebut apakah kata 

tersebut memiliki bentuk bebas (jiritsugo) atau terikat (fuzokugo).  

 

    Tabel 2.2 

Klasifikasi kelas kata bahasa Jepang 

 

Jiritsugo 

Meishi  Doushi i-keyooshi Na-keyooshi 

k. benda k. kerja k. sifat i k. sifat na 

Rentaishi Fukushi Rentaishi setsuzokushi 

Pronomina Adverbia promina konjungsi 

Kandoushi       

Interjeksi       

fuzokugo 
Joshi Jodoshi     

Adverb Adverbia     

 

(Sudjianto dan Dahidi, 2012: 147) 
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Berikut penjelasan dari beberapa klasifikasi kata di atas. 

a.  Meishi (nomina) 

Kata benda yang menyatakan orang, benda peristiwa dan sebagainya 

yang tidak mengalami konjugasi dan dilanjutkan dengan kakujoshi 

(Matsuoka dalam Sudjianto dan Dahidi, 2004:156). Sedangkan menurut 

Hirai dalam Sudjianto dan Dahidi (2004:156) meyatakan bahwa meshi 

juga disebut taigen, didalam suatu kalimat yang berupa subjek, kata 

keterangan dan sebagainya. Berdasarkan jenisnya Terada membagi 

meishi kedalam lima jenis (Dahidi dan Sudjianto, 2004:158) . 

1) Futsuu meishi, yaitu nomina yang menyatakan nama benda, barang, 

peristiwa dan sebagainya yang bersifat umum. 

Misalnya : yama, hon, gakkou sekai, jinsei, kagakusha, hoshi. 

       Tabel 2.3 

No Bahasa Jepang Arti 

1 飛行機          hikouki Pesawat 

2 自転車           jitensha Sepeda 

3 歩いて           aruite Jalan kaki 

4 お金             okane Uang 

5 携帯電話       keitaidennwa 
Telephone 

genggam 

6 勉強            benkyou belajar 

7 練習             renshuu latihan 

8 サッカー         sakkaa sepak bola 

9 家                ie Rumah 

10 お手洗い          otearai Toilet 

11 大学            daigaku Kampus 

12 ところ           tokoro Tempat 

13 山             yama Gunung 

14 バイク                  baiku Sepeda motor 

15 車             kuruma Mobil 
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2) Koyuu meishi, yaitu nomina yang menyatakan nama-nama yang 

menunjukkan benda secara khusus seperti nama daerah, nama 

negara, nama orang, nama buku dan sebagainya. 

Misalnya : yamato, taiheiyoo, chuugoku, fujisan, nihon dan 

sebagainya. 

   Tabel 2.4 

No Bahasa Jepang Arti 

1 山田          yamada Yamada     

2 きむら         kimura Kimura 

3 叔父さん       ojisan Kakek 

4 父            chichi Chichi 

5 母            Haha Haha 

6 日本           nihon Jepang 

7 中国           chuugoku China 

8 韓国           kankoku Korea 

9 私            watashi Saya 

10 お母さん       okaasan ibu 

 

3) Suushi, yaitu nomina yang menyatakan bilangan, jumlah, urutan dan 

sebagainya. 

Misalnya : ichi, mitsu, gohon shichinin, niban, yotsu dan sebagainya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Tabel 2.5 
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No Bahasa Jepang Cara baca Arti 

1 一時             ichiji Jam 1 

2 二時             niji Jam 2 

3 三時             sanji Jam 3 

4 四時          yoji Jam 4 

5 五時            goji Jam 5 

6 六時           rokuji Jam 6 

7 七時           shichiji Jam 7 

8 八時           hachiji Jam 8 

9 九時           kuji Jam 9 

10 十時           juuji Jam 10 

11 十一時       juuichiji Jam 11 

12 十二時       juuniji Jam 12 

13 ごぜん   gozen (00-00 – 00-01) 

14 ごご            gogo (00-01 – 00-00) 

15 きのう       kinou Kemarin 

16 きょう   kyou Hari ini 

17 あさ           asa Pagi 

18 ゆうがや yuugata sore 

 

4) Keishiki meishi, yaitu nomina yang menerangkan fungsinya secara 

formalitas tanpa memiliki hakekat dan arti yang sebenarnya sebagai 

nomina. 

Misalnya : koto, wake, hazu, mama toori dan sebagainya. 

5) Daimeshi, yaitu kata-kata yang menunjukkan suatu secara langsung 

tanpa menyebutkan nama orang, benda, barang, perkara, arah, 

tempat dan sebagainya. 

Misalnya : watashi, watakushi, boku, bokura, ore, oretachi dan 

sebagainya. 
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b. Doshi (Verba) 

Doshi atau kata kerja  adalah kelas kata yang dipakai untuk 

menyatakan aktifitas (Sudjianto dan Dahidi, 2004:149). Kata kerja ini 

dapat mengalami perubahan dengan sendirinya dan dapat menjadi 

predikat (Nomura dalam Sudjianto dan Dahidi, 2004:149). Contohnya 

pada kalimat berikut : 

(11) インドネシアはしげんにとんでいる 

Indoneshia wa shigen ni tondeiru 

Indonesia kaya akan sumber alam 

(12) つくえのうえにラジオがある 

Tsukue no ue ni rajio ga aru 

Di atas meja ada radio 

Kata tondeiru merupakan kalimat kata kerja yang menyatakan 

keadaan Indonesia yang akan kaya sember alam. Sedangkan pada kata 

iru merupakan kata kerja yang menyatakan keberadaan suatu benda.  

 Berdasarkan dari teori di atas kata kerja merupakan fungsi dari 

kalimat yang menunjukan akifitas maupun keadaan dan kalimat tersebut 

dapat berubah artinya sesuai dengan perubahan kata kerja dalam kalimat 

tersebut.  

Tabel 2.6 

No Kata Kerja Cara Baca Arti  

1 起きます     okimasu Bangun 

2 寝ます        nemasu Tidur 

3 行きます    ikimasu Bekerja 

4 来ます        kimasu Datang 

5 帰ります    kaerimasu Pulang 

6 働きます    hatarakimasu Bekerja 

7 休みます   yasumimasu Istirahat 

8 あびます  abimasu mandi 

9 勉強します benkyoushimasu Belajar 

10 たべます  tabemasu makan 
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c. I-keyooshi dan Na-keyooshi (Adjektif) 

I-keyooshi dan Na-keyooshi adalah kelas kata yang menyatakan sifat 

atau keadaan dan dengan sendirinya dapat menjadi predikat dan bunsetsu.  

Misalnya : kirai, kirei, yuumei da dan hansamu da. (Sudjianto dan Dahidi, 

2004:155) 

 

d. Fukushi (Adverbia) 

Fukushi  merupakan kelas kata yang tidak dapat mengalami 

perubahan bentuk dan dengan sendirinya dapat berubah menjadi yoogen 

walaupun tidak mendapat bantuan dari kata-kata yang lain. Misalnya : 

kanarazu, tottemo, mattaku dan motto. (Sudjianto dan Dahidi, 

2004:165). 

(13)  私はかならずいきます 

Watashi wa kanarazu ikimasu 

Saya pasti akan datang 

(14) きのうはとてもさむかった 

Kinou wa totemo samukatta 

Kemarin sangat panas 

 

Dari kalimat tersebut kanarazu mempunyai fungsi menerangkan 

verba ikimasu. Sedangkan totemo mempunyai fungsi menerangkan kata 

adjektiva-na. 

e. Rentaishi (Pronomina) 

Rentaishi merupakan kelas kata yang termasuk dalam golongan 

jiritsugo yang tidak mengenal konjugasi yang digunakan hanya untuk 

menerangkan nomina. Misalnya : kono, ano dono dan sebagainya. 

(Sudjianto dan Dahidi, 2004:162) 

(15) このコンピューターはこうしょうしています。 

Kono konpyuuta ha koshou shiteimasu 

Komputer ini rusak 
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Kata kono yang melekat pada konyuutaa berfungsi menerangkan 

kata konpyuutaa yang menjadi subjek kalimat. 

f. Setsuzokushi (Konjungsi) 

Setsuzokushi merupakan kelas kata yang termasuk ke dalam 

golongan jiritsugo yang tidak dapat mengalami perubahan. Misalnya: 

sorede, mata, keredo dan sebagainya. (Sudjianto dan Dahidi, 2004: 170) 

(16) 雨が降りました。それで、運動会をちゅうしになりまし

た 

Ame ga furimashita. Sorede, undookai wo chuushi ni narimashita. 

Hujan turun. Oleh sebab itu undookai dihentikan. 

g. Kandoshi (Interjeksi) 

Kandoshi merupakan salah satu jenis kela kata yang termasuk 

jiritsugo yang tidak dapat berubah bentuknya, baik menjadi subjek, 

keterangan dan dan tidak dapat menjadi konjungsi. Misalnya : ara, maa, 

moshi-moshi, hai, ie dan sebagainya. (Sudjianto dan Dahidi, 2004: 169) 

h. Joshi (Partikel) 

Joshi merupakan kelas kata yang termasuk fuzokugo yang 

menunjukan hubungan antara kata serta menambah kata lebih jelas arti 

kata tersebut.  Berdasarkan fungsinya, Hirai membagi fungsi joshi 

menjadi empat macam yaitu sebagai berikut: 

1) Kakujoshi 

Joshi yang termasuk kakujoshi yang pada umumnya 

digunakan setelah nomina untuk menunjukan hubungan antara 

nomina tersebut dengan kata lainnya. Diantara yang termasuk joshi 

ini antara lain : ga, no, o,ni, e,to, yori, kara, de dan ya 

 

 

2) Setsuzokujoshi  

Joshi yang dipakai setelah yoogen (doushi, i-keiyooshi, na-

keyooshi) atau setelah jodooshi untuk melanjutkan kata-kata yang 
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sebelumnya terhadap kata-kata yang ada pada bagian berikutnya. 

Diantara yang termasuk joshi ini antara lain : ba, to, keredo, 

keredomo, ga, kara, shi, temo (demo), te (de), nagara, tari (dari), 

noni dan node. 

3) Fukujoshi  

Joshi  yang dipakai setelah berbagai macam kata. Seperti 

kelas kata fukushi, fukujoshi berkaitan erat dengan kata berikutnya. 

Joshi yang termasuk dalam golongan ini yaitu: wa, mo, koso, 

sae,demo, shika, made, bakari, dake, hodo, kurai (gurai), nado, 

nari, yara, ka, dan zutsu 

4) Shuujoshi  

Joshi  yang umumnya dipakai pada bagian akhir kalimat 

untuk menyatakan suatu pertanyaan, larangan seruan, rasa haru dan 

sebagainya. Joshi yang temasuk pada golongan ini antara lain: ka, 

kashira, na, naa, zoo, tomo, yo, ne, wa, no dan sa. 

5) Jodoshi (Verba bantu) 

Jodoshi adalah kelas kata yang dapat berubah bentuknya 

setelah kata kerja dan kelas kata ini termasuk dalam golongan 

fuzokugo. Misalnya : ukemi, kanoo, jihatsu, sonkei. (Sudjianto dan 

Dahidi, 2004: 174)  

Dari  beberapa unsur kata yang telah dipaparkan di atas,  

digunakan dalam menulis  buku harian. Unsur yang pertama adalah 

yang meliputi: 

Unsur kata yaitu partikel yang digunakan dalam pnenelitian ini 

adalah  (wa) berfungsi untuk menjelaskan subjek dari kata benda yang 

menjadi topik, (to) digunakan untuk menyebutkan dua atau lebih kata 

benda, (ni) berfungsi untuk menjelaskan waktu atau posisi, (de) 

berfungsi untuk menjelaskan keterangan tempat dan (o) untuk 

menjelaskan benda dari kata kerja transitif, (e) menunjukan arah suatu 
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tempat, , (kara) menyatakan titik dimulainya waktu dan (made) 

menyatakan titik akhir atau tujuan akhir.  

Dari jenis-jenis kelas kata yang telah dipaparkan, maka fungsi dari 

masing-masing kata tersebut dapat membentuk suatu kalimat 

berdasarkan aturan gramatikalnya. 

 

B. Pembelajaran Pola Kalimat Bahasa Jepang di LPK Globalindo 

Yogyakarta 

Pembelajaran dapat dikatakan sebagai hasil dari ingatan, 

pengalaman sehingga seseorang memperoleh pemahaman. Huda 

(2015:6) pembelajaran merupakan fenomena komplek yang dipengaruhi 

banyak faktor. Menurut Gagne dalam Huda (2015:03) pembelajaran 

dapat diartikan sebagai proses modifikasi dalam kapasitas manusia yang 

bisa dipertahankan dan ditingkatkan levelnya. Pembelajaran pola 

kalimat bahasa Jepang bertujuan agar siswa dapat memahami dengan 

baik cara pembetukan bahasa dan diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan belajarnya. pembelajaran tersebut tersebut tentu saja harus 

sesuai dengan rencana perencanaan pembelajaran yang telah menjadi 

pedoman pembelajaran. 

Pembelajaran pola kalimat bahasa asing khususnya bahasa Jepang 

telah banyak diterapkan oleh pengajar dengan berbagai cara agar mudah 

diterima oleh seorang pembelajar, seperti halnya penggunaan media 

pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pola kalimat yang dilakukan di 

LPK Globalindo dengan menggunakan metode konvensional. Selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung pengajar berperan sebagai nara 

sumber utama, sehingga kegiatan pembelajaran terkesan kurang 

melibatkan peran siswa. Pendekatan yang dapat disajikan dalam 

pembelajaran pola kalimat yaitu dengan pembelajaran generative yang 

dikembangkan oleh Merlin C. Witrrock dalam Huda (1992) mana 

strategi belajar dengan skema menyatukan gagasan-gagasan baru 
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dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa. Berikut bentuk 

penjabaran pembelajaran generatif yaitu: 

1. Mengingat yaitu melibatkan siswa untuk mengingat kembali 

informasi dari memori lama dengan tujuan mempelajari informasi 

berdasarkan fakta. Praktik ini meliputi pengulangan pelajaran, 

latihan, praktik dan rumus atau ungkapan untuk membantu 

mengingat sesuatu. 

2. Menggabungkan yaitu kegiatan yang mengharuskan siswa untuk 

menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan lama. Tujuan 

dari kegiatan ini adalah mentransformasi informasi kedalam 

bentuk yang gampang dan mudah diingat. Salah satu cakupan dari 

metode ini adalah summarizing yaitu menceritakan kembali konten 

pelajaran agar menjelaskan dengan mudah. 

3. Mengolah yaitu kegiatan yang melibatkan siswa untuk melibatkan 

pengetahuan baru dengan pengetahuan lama dengan gagasan dan 

konsep-konsep baru secara sistematis. 

4. Memerinci yaitu kegiatan ini mengharuskan siswa untuk 

menghubungkan materi baru dengan informasi atau gagasan yang 

sudah mereka miliki sebelumnya. Tujuannya adalah menambah 

gagasan kedalam informasi yang baru. salah satu metode ini adalah 

membuat gambar mental atau diagram fisik, menulis bebas, 

elaborasi kaliat, tampilan visual, slide dan majalah dinding. 

Keempat bentuk penjabaran pembelajaran generatif tersebut sesuai 

dengan bentuk pembelajaran pola kalimat dengan metode menulis buku 

harian dengan tehnik (drill) latihan pada penelitian ini.  
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C. Metode Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran Drill 

Metode drill  adalah latihan dengan praktek yang dilakukan 

berulangkali secara secara terus menerus untuk mendapatkan 

keterampilan praktis tentang pengetahuan yang dipelajari. Menurut 

Sudjana (1991) metode drill  adalah suatu kegiatan melakukan hal yang 

sama berulang secara sungguh-sungguh dengan tujuan untuk 

menyempurnakan suatu keterampilan agar menjadi permanen. 

Sedangkan Roestiyah (2001:125) menyatakan bahwa metode drill 

adalah suatu cara mengajar di mana peserta didik melaksanakan 

kegiata-kegiatan latihan, peserta didik memiliki ketangkasan atau 

keterampilan lebih tinggi dari apa yang telah dipelajari. 

Dari beberapa pemaparan teori di atas dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan pembelajaran generatif yang disesuaikan dengan metode 

latihan dapat digunakan sebagai teknik pembelajaran pola kalimat 

bahasa Jepang. Bertolak dari situ menjadi pedoman penulis untuk 

melaksanakan proses penelitian kegiatan pembelajaran di Lembaga 

Pendidikan Ketenagakerjaan (LPK) Globalindo Yogyakarta. 

 

D. Menulis Buku harian 

 

1. Pengertian Menulis 

Menurut Bolton (2004) menulis adalah suatu bentuk eksplorasi dan 

ekspresi area pemikiran,emosi dan spriritual yang dapat dijadikan 

sebagai suatu sarana untuk berkomunikasi dengan diri sendiri dan 

mengembangkan suatu pemikiran. Pendapat Lapore et al. (2002) dalam 

kajiannya bahwa menulis mengenai pengalaman dapat mempengaruhi 

regulasi emosi melalui tiga mekanisme yaitu  

a) Mengarahkan perhatian 

b) Memfasilitasi habituasi (pembiasaan)  

c) Membantu restukturisasi kognitif 
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Komaidi (2008:255) menulis  mempunyai manfaat yaitu: 

a) Dengan menulis kita melatih pendapat dan perasaan secara spontan 

dan sistematis. 

b) Dengan menulis berlatih berpikir objektif dan berpikir bening. 

c) Dengan menulis kita dapat mengurangi persoalan yang rumit 

d) Dengan menulis bisa mengurangi ketegangan dan stress 

e) Dengan menulis kita bisa menuangkan ide-ide, kenangan, atau 

peristiwa yang kita anggap penting dan berkesan. 

f) Dengan menulis bisa tumbuh lebih dewasa dan bijak. 

Sedangkan Flower dan Hayes (dalam Tompkins, 1990:71) 

mengembangkan model  proses dalam menulis terbagi menjadi tiga 

elemen kegiatan yaitu :  

a) merencanakan (menentukan tujuan untuk mengarahkan tulisan) 

b) mewujudkan (menulis sesuai dengan rencana yang sudah dibuat) 

c) mengevalusi (mengevaluasi dan merevisi tulisan) 

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

kegiatan menulis merupakan bentuk kegiatan yang bermanfaat 

mengembangkan potensi kemampuan kognitif bahasa melalui 

kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. 

2. Unsur- unsur tulisan  

 Menurut international Study of  Achievement in written 

composition (dalam Rahman, 2011) bahwa unsur- unsur yang harus ada 

didalam tulisan yaitu: 

a) Kualitas dan lingkup isi yang berupa gagasan yang ditulis siswa 

b) Organisasi isi yang mencakup jumlah isi uraian dalam suatu tulisan. 

c) Gaya dan fariasi ketepatan penggunaan bahasa. 

d) Bentuk gramatikal yang mencakup ketepatan penggunaan kalimat 

sesuai gramatikal bahasa. 
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e) Ejaan yang berupa penggunaan tanda baca yang tepat. 

Sedangkan menurut Heaton (dalam Rikmasari, 2013:22) hal yang 

harus dimiliki seorang penulis yaitu: 

a) Pemahaman gramatika 

b) Keterampilan mekanis 

c) Keterampilan mengolah ide secara kreatif 

d) Dapat memyeleksi dan  menginformasika secara jelas 

Dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa menulis 

adalah keterampilan yang rumit karena didalamnya ada hal-hal yang 

harus diperhatikan, selain daripada harus memahami struktur dan  

pemilihan bahasa juga menjadi harus diperhatikan sehinga tulisan 

tersebut bisa dipahami oleh penulis atau pembaca. 

3.  Buku harian 

Menurut Sudirdja dan Dedi Fatah Yasin (2007:15) menyatakan 

bahwa buku harian adalah catatan mengenai kejadian yang dialami 

orang lain, dan dianggap penting dan bermakna bagi seseorang. 

Sedangkan menurut Tarigan (1989:82) buku harian atau catatan pribadi 

adalah suatu pernyataan dari gagasan-gagasan serta perasaan-perasaan 

mengenai pengalaman yang ditulis melalui catatan kejadian yang 

dialami seorang sehari-hari.  

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa buku 

harian adalah catatan harian yang didalamnya terdapat suatu ungkapan 

yang berupa gagasan atau ide, perasaan yang dialami seseorang dan 

dianggap penting.  

Menurut Maryati dan Sutopo (2008:8) dalam menulis buku harian 

perlu diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Menulis pokok dari pengalaman 
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b) Mengembangkan pokok kalimat tersebut dengan memperhatikan 

waktu dan tempat kejadian 

c) Menggunakan bahasa yang baik untuk mencurahkan pikiran 

d) Isi peristiwa 

e) Hikmah atau refleksi atas peristiwa 

Dilansir dari situs pembelajaran bahasa Jepang Manabi-enjoy 

(https://manabi-enjoy.com/syogakkouseikatu/archives/2447) 

menyebutkan ada tiga tahap dalam cara menulis buku harian, yaitu : 

1. Tahap pertama yaitu: 

【コツ①】何を伝えるのか最初に決める 
 

最初に日記に書くことを決めます。お出かけしたことなの

か、行事やイベントのことなのか、何気ない生活の中の出

来事なのか。 
 

「だれが」「どうしたこと」ということを決めます。これが

日記の題名になります。そして、この後書きやすくなりま

す。 
 

Dari keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa tahap pertama 

menulis buku harian adalah ;Awal mulanya menentukan hal yang akan 

ditulis di buku harian, baik tentang yang dilakukan diluar, acara, 

peristiwa, atau hal umum yang dilakukan. 

a) Menetapkan (apa yang terjadi dan siapa), ini yang akan menjadi 

judul dari buku harian, setelahnya akan mudah untuk menulisnya 

 

2. Tahapan kedua dalam menulis buku harian yaitu: 

[コツ②）書きだしは遊ぶ 

最初に何を書くか、0 から考えると大変です。日記の場合

には、書き出しにパターンがあります。いくつかのパター

ンから、書き出しを選ぶようにするとスムーズに書けるよ

うになります。 

【書き出しのパターン】 

https://manabi-enjoy.com/syogakkouseikatu/archives/2447
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コツ①をそのまま書き出しに使ってもOKです。最初に何の

ことなのか書いておけば、その後の文章も書きやすくなり

ます。 

会話「」から始める書き出しもあります。音や会話、つぶ

やいたことを「」の中に書いていきます。そのときの様子

などを説明すれば書き出しになります。 

その日の出来事や、自分の目に映ったことを書きだしにす

ることもできます。 
 

Dari keterangan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa awal 

mulanya akan menulis apa, dan kalau dipikir dari nol menulis akan 

menyulitkan. Akan tetapi untuk memulai menulis buku harian ada suatu 

pola, dan dari beberapa pola tersebut, jika Anda memilihnya, anda akan 

dapat menulis dengan lancar. 

3. Tahap ketiga untuk menulis buku harian yaitu: 

【コツ③】項目を立てると楽になる 

日記を書くときには、２～３の項目を立てて書くようにす

ると、スムーズに最後まで書きあげることができます。例

えば「魚つり」です。２つ項目を立てます。 

項目は日記を書く紙の端の方に書くか、メモ用紙に書きま

す。項目を立ててみると、どんなことを文章で書けばいい

のかイメージできるようになるので、日記を書きやすくな

ります。２つの項目のことを少し詳しく紹介するように書

けばいいです。 
 

Dari keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa; 

Saat menulis buku harian, Anda dapat menulis hingga akhir dengan 

lancar jika Anda memasukkan 2 hingga 3 item dan menulisnya.  

Item harus ditulis di tepi kertas untuk menulis buku harian atau 

kertas catatan. Ketika anda membuat memulai, Anda akan dapat 

membayangkan apa yang anda butuhkan untuk ditulis dalam kalimat, 

yang membuatnya lebih mudah untuk menulis buku harian. Anda dapat 

menulis untuk memperkenalkan dua item dengan sedikit lebih detail. 
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Sedangkan Menurut Sudirdja dan Dedi Fatah Yasin (2007:15) 

dalam buku harian biasanya memuat: 

a) Tanggal bulan dan tahun peristiwa 

b) Tempat terjadinya peristiwa 

c) Waktu terjadinya peristiwa 

d) Isi peristiwa 

e) Hikmah peristiwa 

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam menulis 

buku harian ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan dalam 

menulis supaya dapat memudahkan menuangkan ide, gagasan jengan 

jelas.  

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah yang 

dilakukan oleh Lestari 2017 dari Universitas Negeri Surabaya tentang 

Penggunaan Media Buku Harian dalam Pembelajaran Menulis karangan 

Sederhana Bahasa Mandarin. Dengan alasan ciri-ciri yang digunakan 

dalam penelitian mempunyai kesamaan yaitu menggunakan media buku 

harian sebagai media pembelajaran. Pada penelitian tersebut juga telah 

disimpulkan bahwa dengan menggunakan media tersebut efektif sebagai 

media yang digunakan dalam pembelajaran menulis karangan. Sehingga 

atas dasar tersebut peneliti tertarik untuk menggunakan media yang sama 

untuk meneliti pembelajaran pola kalimat bahasa Jepang. 

Berdasarkan tes yang dikerjakan oleh responden menunjukan bahwa 

untuk kelas eksperimen untuk nilai prettest rata-rata 54,8 sedangkan hasil 

hari nilai posttest adalah 81,5. Sedangkan untuk kelas kontrol rata-rata hasil 

dari nilai  prettest adalah 21,4 sedangkan hasil dari posttest nilai rata-rata 

adalah 41,7.  

Dari hasil tabel dengan taraf 5% dengan menggunakan rumus t-test 

diperoleh to = 2,2  dan db = 52, diketahui bahwa harga ts 0,05=2,00 
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menunjukan bahwa t lebih besar dari tabel(2,00<2,2). Harga to signifikan. 

Pada kelas kontrol mengalami peningkatan sebesar 20,6% dan pada kelas 

eksperimen sebesar 26,7%.  

 

 

F. Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. 

1. Persamaan dengan Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Lestari yaitu sama-sama menggunakan media buku 

harian dan mempunyai kesamaan jenis penelitian yaitu true 

eksperimental design. Selain itu pula, pada penelitian ini juga 

menggunakan metode penelitian yang sama yaitu menggunakan uji 

validitas dan realiabilitas, uji T dan Uji F.  

2. Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu 

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Lestari yaitu berdasarkan tekhnik pengumpulan data 

yang dilakukan. Pada penelitian tersebut teknik pengumpulan data yang 

dilakukan adalah dengan melakukan observasi dan tes. Sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan angket dan tes. 

 

 

 

 

 

 

 

 


