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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keterampilan dalam berbahasa mempunyai empat aspek, yaitu keterampilan 

berbicara, menyimak, menulis, dan membaca. Keempat aspek tersebut dibagi menjadi dua 

yaitu reseptif yang merupakan keterampilan berbahasaayang digunakannuntuk menangkap 

dan memahami informasi yang disampaikan melalui bahasa lisan dan tertulis. 

Keterampilan berbahasa yang termasuk kedalam aspek reseptif ini adalah keterampilan 

menyimak dan membaca. Selanjutnya aspek produktif  yaitu keterampilan berbahasa yang 

digunakan untuk menyampaikan informasihatauugagasan baik secara tertulis maupun lisan. 

Keterampilan berbahasa yang termasuk kedalam aspek produktif ini adalah keterampilan 

berbicara dan menulis. Kedua aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk 

terjadinya proses komunikasi. Sehingga, dalam pembelajaran bahasa, termasuk bahasa 

Jepang pembelajar dituntut untuk menguasai keempat aspek keterampilan berbahasa 

tersebut. 

Dalam berkomunikasi pembicara bukan hanya sekedar mengeluarkan kata-kata 

saja, tetapi kata-kata tersebut merupakan alat untuk mengungkapkan gagasan yang 

dikembangkan sesuai kebutuhan pembicara. Agar terjadi komunikasi berbicara dalam 

bahasa Jepang secara lancar tedapat beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain, 

kosakata, kalimat, intonasi, pola kalimat, dan gestur tubuh. Dari beberapa faktor tersebut 

dapat dilihat bahwa pola kalimat merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

kelancaran berkomunikasi. Hal ini dikarenakan pola kalimat berfungsi sebagai untuk 
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memagari susunan kosakata dalam sebuah kalimat agar pesan dalam kalimat bisa 

tersampaikan dan bisa diterima pendengar dengan baik (Kato,1991:109). Selain itu 

Taketoki dalam Sarjani (2006:36) juga menyatakan bahwa orang yang memiliki 

kemampuan pola kalimat yang baik seharusnya memiliki kemampuan berkomunikasi 

secara lisan yang mumpuni pula. Dengan kata lain penguasaan pola kalimat berdampak 

pada kemampuan berbicara. 

Dari pengalaman peneliti ketika mengikuti pembelajaran kaiwa, peneliti 

mengalami kesulitan dalam berbicara bahasa Jepang yang disebabkan oleh kurangnya 

penguasaan pola kalimat bahasa Jepang. Permasalahan yang sama juga ditemukan pada 

sebagian mahasiswa Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Hal ini terlihat dari hasil angket yang telah disebarkan ke mahasiswa tingkat II Pendidikan 

Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun ajar 2018-2019.  

Diagram 1.1 Hasil Angket 
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Diagram 1.2 Hasil Angket 

 

Dari hasil angket diketahui bahwa 86,5% responden memiliki kesulitan dalam 

berbicara bahasa Jepang. Seluruh responden (100%) menyatakan bahwa kesulitan tersebut 

dikarenakan kurangnya penguasaan pola kalimat bahasa Jepang. Selain itu, responden juga 

berpendapat bahwa penguasaan pola kalimat berpengaruh terhadap kemampuan berbicara 

mereka. 

Penelitian tentang pengaruh antar kompeten bahasa yang dimiliki pembelajar sudah 

banyak dilakukan. Salah satunya adalah penelitian dari Desti dkk. (2016) tentang “Korelasi 

Antara Penguasaan Tata Bahasa Jepang (Bunpou) dengan Kemampuan Berbicara Bahasa 

Jepang (Hanasukoto) Siswa Kelas X MIA SMA Negeri 10 Padang Tahun Pelajaran 

2016/2017”. Penelitian menunjukan terdapat hubungan yang signifikan antara penguasaan 

bunpou dengan kemampuan hanasu koto siswa. Sehingga muncul asumsi bahwa 

penguasaan pola kalimat pun memiliki keterkaitan dengan kemampuan berbicara. 

Dari pemaparan di atas peneliti tertarik untuk meneliti korelasikantara penguasaan 

pola kalimat danhkemampuan berbicara bahasahJepang khususnya di tingkat menengah. 

Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan mengambil mata kuliah Chuukyuu Bunkei dan 
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mata kuliah Chuukyuu Kaiwa sebagai objek penelitian. Alasan memilih mata kuliah 

tersebut dikarenakan hasil pembelajaran di mata kuliah tersebut merefleksikan kemampuan 

pola kalimat dan berbicara pada pembelajar tingkat menengah. Maka dari itu peneliti 

mengambil judul Korelasi Antara Penguasaan Pola Kalimat Bahasa Jepang Tingkat 

Menengah Dengan Kemampuan Berbicara Bahasa Jepang Tingkat Menengah (Studi 

terhadap Mahasiswa Tingkat II Program Pendidikan Bahasa Jepang Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Akademik 2018/2019).  

 

B. Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan dalam penelitan ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana hasil belajarmmahasiswamtingkat II Program Studi PendidikannBahasa 

Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun ajaran 2018-2019, pada mata 

kuliah Chuukyuu Bunkei dalam memahami pola kalimat bahasa Jepang ? 

2. Bagaimana hasil belajarmmahasiswa tingkat II Program StudinPendidikan Bahasa 

Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun ajaran 2018-2019, pada mata 

kuliah Chuukyuu Kaiwa dalam kemapuan berbicara bahasa Jepang? 

3. Apakah terdapat korelasi antara penguasaan pola kalimatnbahasa Jepang dengan 

kemampuan berbicara bahasa Jepang pada mahasiswa tingkat II Program Studi 

Pendidikan BahasanJepang UniversitasmMuhammadiyah Yogyakartantahun ajaran 

2018-2019? 
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C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam  maka 

penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi kajian 

permasalahannya. Maka dari itu terdapat batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Penguasaan pola kalimat  

Kemampuan pola kalimat tingkat menengah di lihat dari hasil nilai Uji 

Kompetensi (UJIKOM) mahasiswa tingkat II tahun ajaran 2018-2019 Pendidikan 

Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada mata kuliah Chuukyuu 

Bunkei. 

2. Kemampuan berbicara bahasa Jepang 

Kemampuan dalam berbicara bahasa Jepang dilihat dari hasil nilai Uji 

Kompetensi (UJIKOM) mahasiswa tingkat II tahun ajaran 2018-2019 Pendidikan 

Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada mata kuliah Chuukyuu 

Kaiwa. 

3. Korelasi 

Menguji apakah terdapat hubungan positif antara penguasaan pola kalimat 

bahasa Jepang dengan kemampuan berbicara bahasa Jepang. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui penguasaan pola kalimat bahasa Jepang tingkat menengah pada 

mahasiswa tingkat II Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas 
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Muhammadiyah Yogyakarta tahun ajaran 2018-2019, pada mata kuliah Chuukyuu 

Bunkei dalam memahami pola kalimat bahasa Jepang. 

2. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan berbicara bahasa Jepang tingkat menengah 

pada mahasiswa tingkatnIInProgramnStudinPendidikan Bahasa JepangnUniversitas 

MuhammadiyahnYogyakarta tahun ajaran 2018-2019, pada mata kuliah Chuukyuu 

Kaiwa dalam kemampuan berbicara bahasa Jepang. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara penguasaan pola kalimat bahasa 

Jepang tingkat menengahndengan kemampuan berbicara bahasa Jepang tingkat 

menengah pada mahasiswantingkat IInProgramnStudinPendidikan Bahasa Jepang 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun ajaran 2018-2019. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. 

Berikut merupakan manfaat teoritis dan praktis : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam 

pendidikannbahasanJepang terutama bagi pembelajar bahasa Jepang. 

b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dari korelasi 

antara penguasaan pola kalimat bahasa Jepang tingkat menengah dengan 

kemampuan berbicara bahasa Jepang tingkat menengah. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pengajar 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

evaluasi bagi Dosen Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta untuk memilih metode pengajaran yang akan diterapkan dalam 

pembelajaran bahasa Jepang. 

b. Bagi Pembelajar 

Diharapkan dengan adanya penelitian pembelajar dapat meningkatkan lagi 

usaha belajar, khususnya dalam mempelajari pola kalimat agar dapat meningkatkan 

kemampuan berbicara dalam bahasa Jepang. 

c. Bagi Peneliti 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dikembangkan oleh peneliti 

di masa yang akan datang, dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda, 

seperti metode eksperimen.  

 

F. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis menyajikan latar belakang masalah, 

rumusan.masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini penulis menyajikan penjelasan tentang 

penjelasan teori kemampuan berbahasa, pembelajaran ketererampilan berbicara, pola 

kalimat bahasa Jepang tingkat menengah, informasi mata kuliah, dan penelitian terdahulu. 
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Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini penulis menyajikan metode penelitian 

yang akan digunakan di penelitian ini. 

Bab IV Analisis Data, dalam bab ini penulis menyajikan tentang analisis data yang 

berupa inti dari rumusan masalah dan hasil dari analisis penelitian ini. 

Bab V Penutup, dalam bab ini penulis menyajikan kesimpulan dari penelitian saran 

atau rekomendasi untuk pengembangan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


