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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika mempelajari suatu bahasa asing, kita pasti akan menemui

beberapa kesulitan. Hal ini berlaku juga ketika kita mempelajari bahasa

Jepang. Sistem huruf dan bagaimana cara melafalkannya merupakan hal

yang diajarkan pertama kali ketika kita mempelajari bahasa Jepang.

Beberapa ahli fonetik dan fonologi baik dari Jepang maupun Indonesia

mengemukakan bahwa terdapat kesulitan dalam hal pelafalan bahasa

Jepang, di antaranya yang berkaitan dengan bunyi vokal, konsonan,

intonasi, aksen dan lain-lain yang dilakukan oleh pembelajar bahasa

Jepang di Indonesia ( Kashima, 2002 dalam Hernawati, 2018). Kesulitan

pelafalan salah satunya disebabkan oleh sistem fonem bahasa Jepang yang

berbeda dengan bahasa Indonesia. Menurut KBBI, fonem adalah satuan

bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. Dengan kata lain,

fonem berfungsi sebagai pembeda makna dari kosakata. Misalnya fonem

/b/ dan /p/ dalam bahasa Indonesia merupakan fonem yang berbeda karena

bara dan para memiliki arti yang berbeda. Dengan kata lain, jika seseorang

melakukan kesalahan dalam melafalkan sebuah kosakata, maka bisa terjadi

kesalahan makna sehingga membuat komunikasi tidak berjalan lancar.

Menurut Pratiwi, dkk (2016), terdapat beberapa fonem bahasa

Jepang yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Fonem-fonem tersebut
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dibagi menjadi dua klasifikasi yaitu huruf vokal dan huruf konsonan, dua

fonem huruf vokal dan lima fonem huruf konsonan. Berikut rangkuman

fonem bahasa Jepang yang tidak ada dalam bahasa Indonesia

menggunakan alfabet fonetik internasional (IPA/ International Phonetic

Alphabet) (Pratiwi, dkk, 2016).

Tabel 1 Fonem Bahasa Jepang yang Tidak Ada dalam Bahasa Indonesia

Jika dilihat dari tabel di atas, [dz] , [ts], dan [tc] memiliki pelafalan

yang hampir sama. Misalnya kata ちゅうがく (tsuugaku) memiliki [tc]

pada ち ゅ う (chuu). Jika penutur melakukan kesalahan ucap dan

mengucapkan dengan fonem /ts/ maka kata berubah menjadi つうがく

(tsuugaku).

Fonem (huruf vokal) Fonem (huruf konsonan)

[ɯ] = うた [ç] = ひと

[ i ] = しかく [ɕ] = しょうゆ

[dʑ]＝じゅく

[ts] = つむぎ

[tɕ] = ちゅうがく
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Kesalahan seperti ini terjadi karena beberapa faktor. Tarigan

(2008:6 dalam Hadiyani, 2014) mengungkapkan bahwa penyebab utama

pelafalan seseorang dalam mempelajari bahasa asing adalah adanya

interferensi bahasa ibu. Ahli lain juga memiliki pendapat yang sama,

Shirai (2004:36, dalam Hadiyani, 2014) mengungkapkan bahwa dalam

pelafalan terdapat interferensi bahasa ibu yang kuat. Namun, pendapat

yang berbeda diungkapkan oleh Pratiwi (2016). Menurut penelitian yang

dilakukan oleh Pratiwi (2016) menunjukkan bahwa dari responden 15

orang mahasiswa Indonesia di kampus Showa, Gunma University yang

terdiri dari dua suku bangsa yakni Jawa dan Sunda, kesalahan pelafalan

konsonan つ (tsu) tidak ada korelasi dengan bahasa ibu, karena

kesalahan yang muncul cenderung ada di tempat yang sama. Para

responden juga rentan membuat kesalahan ketika mengucapkan konsonan

つ (tsu) pada awal kata, seperti つ (tsu ) pada つなみ (tsunami).

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa memang

interferensi bahasa ibu mempengaruhi pelafalan seseorang, karena

seseorang akan cenderung menggunakan bahasa ibu ketika berkomunikasi

baik di rumah maupun lingkungan sosialnya, sehingga akan membuat

alat-alat ujarnya terbiasa melafalkan bahasa ibu. Oleh karena itu, bahasa

ibu akan berpengaruh ketika dia mempelajari bahasa asing. Hal ini berlaku

juga untuk para pembelajar bahasa Jepang. Namun, bahasa ibu bukanlah

hanya satu-satunya alasan mengapa pembelajar masih melakukan

kesalahan pelafalan bahasa Jepang. Terdapat faktor-faktor lainnya
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mengapa pembelajar bahasa Jepang mengalami kesalahan dalam pelafalan

(fonetis). Penelitian Hadiyani (2014) menunjukkan bahwa terdapat faktor

lain yang membuat pembelajar bahasa Jepang melakukan kesalahan

pelafalan, yakni lamanya belajar, kesadaran saat melafalkan bunyi, dan

kurangnya pengetahuan tentang ilmu fonetik.

Dari beberapa penelitian yang penulis rangkum di atas, dapat

diambil kesimpulan bahwa semua melakukan analisa tentang kesalahan

pelafalan yang dikarenakan oleh bahasa ibu, sedangkan penelitian Pratiwi

(2016) mengatakan bahwa kesalahan pelafalan tidak ada kaitannya dengan

bahasa ibu, karena objek penelitiannya adalah mahasiswa Indonesia yang

sedang menjalani studi di Jepang. Tentunya objek penelitiannya sudah

terpengaruhi oleh lingkungan dan kebiasaan di Jepang, sehingga bahasa

ibu cenderung tidak berpengaruh terhadap kesalahan pelafalan. Jadi,

di-sini faktor bahasa ibu memang sudah mutlak ada dalam setiap individu,

namun itu bisa diatasi dengan membiasakan diri dan menggunakan bahasa

tersebut di lingkungannya. Adapun ada satu hal yang erat kaitannya

dengan kemampuan pelafalan seseorang, yakni phonemic awareness atau

kesadaran fonemik. Kesadaran fonemik adalah kemampuan seseorang

dalam mendengar, mengidentifikasi dan memanipulasi satuan bunyi

(fonem) secara lisan (Carradus, 2009).

Kesadaran fonemik membuat seseorang memahami bahwa bunyi

dari tulisan sama dengan bunyi yang diucapkan, sehingga seseorang yang

memiliki kesadaran fonemik yang baik mampu membedakan makna dari
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kata karena dia mampu mengucapkan bunyi fonem dengan benar. Oleh

karena itu, kesadaran fonemik akan membuat seseorang mampu

membedakan makna kata dari bunyi fonem tersebut. Carradus (2009) juga

berpendapat bahwa dengan kesadaran fonemik, seorang anak dapat

meningkatkan kemampuan membaca, memahami dan mengeja sebuah

kata. Hal tersebut tentunya sangat bermanfaat untuk meningkatkan

kemampuan membaca, terutama pada pembelajar pemula.

Kesadaran fonemik ini erat kaitannya dengan kesalahan pelafalan,

karena seseorang belum mampu membedakan fonem sebuah bahasa.

Seperti yang sudah penulis contohkan sebelumnya jika seseorang mampu

membedakan fonem /ts/ dan /tɕ/ maka dia akan mampu melafalkan kata

つ う が く (tsuugaku) dengan benar, bukan menjadi ち ゅ う が く

(chuugaku), karena fonem /ts/ dan /tɕ/ memiliki makna yang berbeda

karena kata tsuugaku yang memiliki arti pulang-pergi sekolah (bersekolah)

berbeda dengan kata chuugaku yang memiliki arti sekolah menengah

pertama (SMP) . Kesadaran fonemik inilah yang menjadi stimulus

seseorang untuk dapat mempelajari bahasa dengan baik meskipun

pengaruh bahasa ibu masih melekat dalam dirinya. Pengaruh bahasa ibu

memang kuat, namun jika stimulusnya ditingkatkan, maka seseorang akan

mampu menerima dan memahami bahasa yang baru dia pelajari.

Kesadaran fonemik akan mempengaruhi pembelajar pemula dalam

mempelajari bahasa Jepang. Heggerty( 2004, dalam Carradus, 2009)
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menyatakan bahwa kesadaran fonemik membantu semua tipe anak dalam

membaca, mulai dari anak yang memiliki disabilitas sampai anak normal

yang sedang berkembang untuk membaca. Hal ini menunjukkan bahwa

betapa pentingnya kesadaran fonemik dalam mempelajari sebuah bahasa

sebagai stimulus demi keberhasilan sebuah pembelajaran bahasa.

Penyebab terjadinya kesalahan bukan karena bahasa ibu, melainkan karena

rata-rata mahasiswa masih baru mempelajari bahasa Jepang, yakni kurang

dari satu tahun. Selain itu, kesalahan banyak muncul ketika melafalkan

fonem [Ň](Pertiwi, 2016). Selanjutnya, dalam skripsi Pertiwi (2016)

belum dijelaskan terkait faktor kesadaran fonemik yang mempengaruhi

kesalahan mahasiswa dalam membaca, namun hanya dijelaskan terkait

kurangnya pengetahuan tentang ilmu fonologi terkait jenis-jenis pelafalan

huruf konsonan ん . Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan

bahwa perlu adanya analisis lebih lanjut terkait kesadaran fonemik pada

pembelajar pemula bahasa Jepang, karena kesadaran fonemik ini tidak

hanya bermanfaat bagi pembelajar namun bagi pengajar bahasa terutama

bahasa asing. Hasil analisis terhadap pembelajar nantinya dapat dijadikan

studi lanjutan untuk membuat metode pengajaran yang efektif dengan

menstimulus kesadaran fonemik, sehingga dapat memudahkan pembelajar

bahasa Jepang dalam mempelajari bahasa Jepang. Oleh karena itu, penulis

akan melakukan penelitian dengan judul Analisis Kesadaran Fonemik

Pembelajar Bahasa Jepang dengan subjudul Analisis pada Mahasiswa
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Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Tahun Angkatan 2016-2018.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kesadaran fonemik mahasiswa Pendidikan Bahasa

Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun angkatan

2016-2018 ?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran fonemik

mahasiswa Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta tahun angkatan 2016-2018 ?

C. Batasan Masalah

1. Fonem bahasa Jepang yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah

fonem bahasa Jepang yang tidak ada dalam bahasa Indonesia dan

fonem vokal, yakni [ɯ] [ i ] [ç] [ɕ] [dʑ] [ts] [tɕ] [ o ]

2. Pengukuran kesadaran fonemik hanya menggunakan tes model

Heggerty (2004) yang meliputi tujuh aspek, yaitu pengenalan bunyi

(rhyme recognition), kelancaran ejaan (onset fluency), paduan kata

majemuk (blending compound words), paduan suku kata (blending

syllables), memisahkan suara terakhir per kata (isolating final sound in

word ), pengelompokkan kata majemuk ( segmenting compound word),

dan pengelompokkan suku kata (segmenting syllables).
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3. Peneliti hanya mengukur kesadaran fonemik mahasiswa saja tanpa

mengkorelasikan dengan variabel-variabel lainnya.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran fonemik yang diteliti

berfokus pada faktor internal pemerolehan bahasa kedua terkait

kebiasaan belajar menurut behaviorism theory yang dikemukakan

Skinner ( 2014 ) dan hipotesis monitoring yang dikemukakan oleh

Krashen (1982).

5. Populasi yang dipilih hanya mahasiswa Prodi PBJ UMY tahun

angkatan 2016, 2017 dan 2018 yang telah menempuh mata kuliah

chujokyu kaiwa.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan atas pencapaian penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui kesadaran fonemik mahasiswa Pendidikan Bahasa

Jepang tahun angkatan 2016- 2018 Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta Angkatan 2017.

2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran

fonemik mahasiswa Pendidikan Bahasa Jepang Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta tahun angkatan 2016-2018.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat

pada kajian ilmu bidang linguistik, terutama bidang fonologi bahasa
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Jepang. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan

lebih tentang kesadaran fonemik yang ada kaitannya dengan proses

pembelajaran bahasa Jepang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengajar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengajar dalam

pengembangan kegiatan belajar-mengajar di kelas, khususnya dalam

pengajaran yang meliputi aspek berbicara dan membaca.

b. Bagi pembelajar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pembelajar

bahasa Jepang dalam memahami lebih mudah kosakata bahasa

Jepang yang didengarnya.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam

melakukan penelitian lanjutan baik dalam lingkup linguistik maupun

pengajaran bahasa asing khususnya bahasa Jepang.

F. Definisi Operasional

Kesadaran Fonemik

Kesadaran fonemik merupakan kesadaran metalinguistik dimana

seorang individu memahami bahwa kata-kata dibentuk dari berbagai bunyi
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terpisah yang bisa digunakan. (Bocher, 2012 dalam Christianti, 2015 ).

Kesadaran fonemik merupakan kemampuan seseorang dalam mendengar,

mengidentifikasi dan memanipulasi satuan bunyi (fonem) secara lisan.

(Carradus : 2009). Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa

kesadaran fonemik adalah sebuah kemampuan dimana seseorang dapat

memahami dan mengidentifikasi bahwa kata-kata terbentuk dari bunyi

yang berbeda dan bunyi tersebut dapat membedakan makna dari sebuah

kata.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab.

BAB I.

Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi

operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II.

Kajian Pustaka, berisi tentang kutipan-kutipan untuk mendukung

penelitian yang dilakukan. Teori- teori dari ahli tentang kesadaran

fonemik, fonem bahasa Jepang, dan teori pemerolehan bahasa kedua

(second language acquisition).
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BAB III.

Metode Penelitian, berisi tentang metode penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini, subjek penelitian yaitu populasi dan sampel, teknik

pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data dengan

analisis tingkat presentase.

BAB IV.

Analisis Data, berisi tentang hasil penelitian dimulai dari pengolahan

data sampai dengan pemaparan hasil penelitian.

BAB V.

Penutup, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian juga

rekomendasi bagi peneliti selanjutnya untuk lebih memperdalam

penelitian yang sejenis.


