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Guru Bahasa Jepang Di Indonesia : 

Peluang Dan Tantangan 
 

Wawan Danasasmita 
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung 

 

 

Jumlah pembelajar bahasa Jepang di Indonesia menduduki peringkat  

satu di ASEAN, dan fenomenanya dari tahun ke tahun terus meningkat. 

Hal ini tentu saja menjadi peluang bagi guru bahasa Jepang utuk 

mengembangkan karir pada bidangnya. Di sisi lain perkembangan 

tersebut merupakan tantangan bagi guru dan lembaga yang 

melaksanakan pendidian bahasa Jepang untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Oleh karena itu guru bahasa Jepang dituntut untuk lebih 

profesional. Untuk mencapai tujuan tersesbut  perlu dilakukan upaya 

yang antara lain, melalui apa yang disebut dengan  Lesson Study, yaitu 

model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran 

secara kolaboratif dan berkesinambungan berlandaskan prinsip-prinsip 

kolegalitas dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar. 

 

Kata  kunci:   pendidikan bahasa Jepang, peluang, tantangan, profesional 

 

      A. Pendahuluan 

Perkembangan pembelajaran bahasa Jepang di Indonesia 

secara kuantitatif sangat pesat, namun secara kualitif masih 

menghadapi banyak kendala. Hal ini berkaitan dengan banyak faktor, 

termasuk posisi bahasa Jepang diantara bahasa ibu, bahasa Indonesia 

dan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Jepang di Indonesia, 

diselenggarakan pada sekolah menengah, perguruan tinggi (PT), dan 

pada kursus-kursus. Minat pembelajar bahasa Jepang dari tahun ke 

tahun terus bertambah, baik dari jumlah pembelajarnya maupun lembaga 

penyelenggaranya. Data Japan Foundation (2004)  yang mencatat 

perkembangan pendidikan bahasa Jepang dari tahun 1998 sampai 2003, 

menyatakan di tataran pendidikan menengah  terdapat 432 lembaga, di  

PT  terdapat 78 lembaga, dan di kursus- kursus tercatat 98 lembaga.  

Sementara itu jika dilihat dari  aspek  guru dan pembelajar 
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dilaporkan  jumlah guru bahasa Jepang di sekolah menegah mencapai 

532 orang, di PT sebanyak 630 orang dan di kursus-kursus  adalah 520 

orang.  Sedangkan jumlah pembelajarnya  di tingkat menengah 

sebanyak 61.723, di tingkat PT ada 13.881 orang dan di kursus-kursus 

tercatat  9.617 orang. Perkembangan enam tahun kemudian (hingga 

sekarang) diprediksikan lebih meningkat. Dari perspektif tujuan 

mempelajari bahasa Jepang,  diketahui pada umumnya menyatakan agar 

dapat berkomunikasi dalam bahasa Jepang dan untuk bekerja. Secara 

spesifik banyak yang berminat mempejahari bahasa Jepang karena 

didorong oleh kesenangan pada budaya Jepang, seperti musik J.Rock, 

drama, animasi dan olah raga. Sedangkan dilihat dari  populasi 

pembelajar bahasa Jepang  di seluruh dunia, pembelajar Indonesia yang 

meminati bahasa Jepang menduduki urutan enam besar. Bahkan di 

ASEAN pembelajar Indonesia yang meminati bahasa Jepang menduduki 

urutan pertama. Hal ini menjadaikan suatu peluang yang besar bagi 

dunia pendidikan bahasa Jepang di Indonesia. 

Di pihak lain, dewasa ini kondisi ekonomi di dunia sedang 

mengalami krisis global, yang tentu saja berpengaruh pada kondisi 

ekonomi dan perdagangan di  setiap negara termasuk di indonesia. Hal 

tersebut selama ini membuka peluang bagi lulusan pembelajar bahasa 

Jepang untuk memperoleh lapangan kerja pada bidang industri atau 

ekonomi umumnya. Kondisi ini  menjadikan tantangan yang perlu 

dipikirkan oleh lembaga-lembaga yang mengadakan pendidikan bahasa 

Jepang. 

 

     B.Peluang dan Tantangan  

     1. Peluang  

Berdasarkan gambaran tersebut, disadari peluang untuk 

berkiprah di dunia industri dan perdagangan mejadi berkurang, namun 
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dilihat dari peluang pelaksanaan pendidikan bahasa Jepang itu sendiri 

cukup terbuka. Sebagai guru misalnya, kesempatan itu muncul dalam 

seting lembaga formal dan non formal. Di lembaga formal dapat 

menjadi  pengajar di Perguruan Tinggi, Sekolah Menengah Atas bahkan  

di wilayah tertentu sejak Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak. 

Sementara itu di lembaga non-formal, dapat menjadi pengajar pada 

lembaga kursus, instruktur pelatihan untuk persiapan calon trainee ke 

Jepang, termasuk sebagai pengelola atau penanggung jawab pada 

lembaga yang menyelenggarakan pendidikan bahasa Jepang. 

Sejak tahun 2008 Indonesia diminta untuk mengirimkan tenaga 

perawat dan care giver ke Jepang. Pada Tahun 2009 Indonesia diminta 

untuk  mengirimkan tenaga perawat dan Care Giver Sebanyak 792 

orang  (BNP2TKI,2009). Adanya permintaan dari pihak Jepang akan 

tenaga kerja perawat dan Care Giver pada akhirnya dapat membuka 

peluang untuk menjadi instruktur pelatihan bahasa Jepang bagi para 

calon tenaga kerja tersebut.  Sementara itu dari perspektif minat 

terhadap budaya Jepang dengan semakin banyaknya peminat  untuk 

membaca komik-komik Jepang dan animasi Jepang, terbuka peluang 

untuk menjadi peterjemah dan pengisi suara/dubbing untuk fim dan 

drama-drama Jepang. 

Guru bahasa Jepang sesungguhnya bukan jabatan yang statis  

dalam arti wujud yang terpisah dari lingkungan. Tetapi jabatan guru 

bahasa Jepang merupakan jabatan yang dinamis dan menyatu dengan 

lingkungan dan senantiasa berkembang secara terus meenrus baik secara 

vertikal maupun horizontal. Dengan kompetensi yang melekat dalam 

dirinya, guru bahasa Jepang misalnya, akan mampu berkinerja secara 

efektif tidak hanya di kelas dalam lingkungan yang lebih luas menembus 

dinding tembok ruang kelas. Sudah tentu kinerjanya di luar tembok 

kelas tetap bercorak keguruan artinya tidak lepas dari jiwa, semangat, 
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dan nilai-nilai keguruan. 

Seiring dengan perjalanan waktu jabatan  guru terus berkembang 

dalam kinerja yang menembus waktu dan ruang yang tidak terbatas 

tanpa kehilangan jati dirinya.Tidaklah terlalu berlebihan  kalau 

dikatakan bahwa dimasa-masa mendatang, guru adalah sumber daya 

manusia  yang paripurna dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara.  

Karir guru terbentuk dan berkembang melalui proses yang 

berlangsung secara dinamis dan berkesinambungan dan seluruh 

perjalanan hidup seseorang. Mengajar menawarkan karier yang cerah  

bagi mereka yang dapat menjawab tantangan intelektual dan sosial 

pekerjaan ini. Terlepas dari  kritik terhadap sekolah dan guru, dukungan 

terhadap sekolah  dan ekspresi keyakinan terhadap pendiikan terus 

menguat. Masyarakat modern membutuhkan sekolah  yang memiliki 

guru-guru ahli untuk mengajar.Guru diharapkan untuk menggunakan 

praktek terbaik untuk membantu siswa mempelajari berbagai 

ketrampilan dan sikap yang esensial. Artinya seorang guru bahasa 

Jepang tidak cukup sekedar  menerapkan praktik-praktik mengajar yang 

semat-mata didasarkan pada institusi, preferensi pribadi, atau kearifan 

konvensional, tetapi harus mampu melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan perkembangan lingkungannya. 

Konsepsi tentang mengajar merefleksikan nilai-nilai dan falsafah 

sosial masyarakat, dan karena hal–hal  ini berubah, maka pandangan 

masyarakat tentang guru pun berubah.  Untuk memahami  peran guru 

dalam masyarakat  dewasa ini dibutuhkan sebuah reviu historis singkat 

tentang beberapa perubahan penting yang telah terjadi di bidang 

pengajaran dan persekolahan. Perubahan  besar yang terjadi dalam cara 

menyimpan  dan mengakses informasi dengan komputer dan teknologi 

digital akan mengubah banyak aspek pendidikan. Di pihak lain, 
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kemungkinan besar, paling tidak masyarakat akan terus mewajibkan 

anak-anak  untuk sekolah. Pendidikan akan tetap memiliki komitmen 

terhadap berbagai tujuan dan beberapa tujuan baru akan ditambah, tetapi 

pembelajaran akademik  tetap menjadi yang terpenting.  

Berkenaan dengan hal tersebut maka  disadari  peluang untuk 

berkarir sebagai guru bahasa Jepang sangat terbuka. Mengingat guru 

merupakan komponen penting dalam pendidikan dan berperan sangat 

strategis. Gurulah yang langsung berhadapan dengan pembelajar, 

mengantarkan pembelajar ke puncak cita-citanya. Dengan lahirnya 

undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Guru 

semakin mendapat apresiasi karena UU tersebut diatur tentang 

penghargaan terhadap guru, baik dari segi profesional maupun finansial 

serta perlindungan hukum dan keselamatan dalam melaksanakan tugas. 

 

      2. Tantangan Profesionalisasi 

Pernyataan profesional, mengandung makna terbuka yang 

sungguh-sungguh, yang keluar dari lubuk hatinya. Pernyataan 

demikian mengandung norma atau nilai-nilai etik. Orang yang 

membuat pernyataan itu yakin dan sadar pernyataannya adalah baik. 

"baik" dalam arti bermanfaat bagi orang banyak dan bagi dirinya. 

Pernyataan janji itu bukan hanya sekadar keluar dari mulutnya, tetapi 

merupakan ekspresi kepribadiannya. Janji yang bersifat etik itu akan 

berhadapan dengan sanksi tertentu. Bila melanggar janjinya, dia akan 

berhadapan dengan sanksi tersebut, seperti hukuman atau protes 

masyarakat. Jika seseorang telah menganut profesi tertentu, dia akan 

berbuat sesuai dengan janji tersebut. Janji itu biasanya digariskan 

dalam kode etik profesi  dalam hal ini, profesi kependidikan bahasa 

Jepang. 
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Suatu profesi bukan bermaksud untuk mencari keuntungan 

bagi dirinya, baik dalam arti ekonomis maupun dalam arti psikis 

tetapi untuk pengabdian pada masyarakat. Ini berarti, profesi pendidikan 

bahasa Jepang tidak boleh sampai merugikan, atau menimbulkan 

malapetaka bagi orang lain dan masyarakat. Sebaliknya, profesi itu 

harus berusaha menimbulkan kebaikan, keberuntungan, dan 

kesempurnaan serta kesejahteraan masyarakat. Pengabdian diri berarti 

lebih mengutamakan kepentingan orang banyak. Dengan demikian, 

pengabdian yang diberikan oleh profesi tersebut harus sesuai dengan 

bidang pekerjaan tertentu. Dengan pengabdian pada pekerjaan itu, 

seseorang berarti mengabdikan profesinya kepada masyarakat. 

Suatu profesi erat kaitannya dengan pekerjaan yang dengan 

sendirinya menuntut keahlian, pengetahuan, dan keterampilan 

tertentu. Dalam pengertian profesi juga tersirat suatu keharusan 

kompetensi agar profesi itu berfungsi dengan sebaik-baiknya. Dalam 

hal ini, pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya, sebab 

mempunyai fungsi sosial, yakni pengabdian kepada masyarakat. 

Kompetensi sangat diperlukan untuk melaksanakan fungsi profesi. 

Dalam masyarakat kompleks modern, profesi menuntut kemampuan 

membuat keputusan tepat dan kemampuan membuat kebijaksanaan 

yang tepat. Untuk itu diperlukan keterangan lengkap agar jangan 

menimbulkan kesalahan atau kerugian, baik bagi diri sendiri maupun 

bagi masarakat. Kesalahan dapat berakibat fatal. Itu sebabnya, 

kebijaksanaan, pembuatan, perencanaan, dan penanganan harus 

ditangani oleh mereka yang memiliki kompetensi profesional dalam 

bidangnya.        

Berdasarkan uraian tentang pengertian, kriteria, dan unsur-

unsur yang terkandung dalam profesi, sebenarnya profesi itu 

adalah suatu lembaga yang mempunyai otoritas yang otonom, karena 
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didukung oleh: spesialisasi ilmu sehingga mengandung arti keahlian, 

kode etik yang direalisasikan dalam melaksanakan profesi, karena 

hakikatnya ialah pengabdian kepada masyarakat demi kesejahteraan 

masyarakat itu sendiri; kelompok yang tergabung dalam profesi, 

menjaga jabatan itu dari penyalahgunaan orang yang tidak kompeten 

dengan pendidikan mereka yang memenuhi syarat syarat yang diminta 

masyarakat luas yang memanfaatkan profesi tersebut; pemerintah yang 

melindungi profesi dengan undang-undangnya.  

Pekerjaan guru adalah pekerjaan yang penuh pengabdian pada 

masyarakat, dan perlu ditata berdasarkan kode etik tertentu. Kode etik 

itu mengatur bagaimana seorang guru bahasa Jepang harus bertingkah 

laku sesuai dengan norma-norma pekerjaannya, baik dalam hubungan 

dengan anak didiknya maupun dalam hubungan dengan teman 

sejawatnya. Sebagai konsekuensi logis dari pertimbangan tersebut, 

setiap guru bahasa Jepang harus memiliki kompetensi profesional, 

kepribadian, dan kemasyarakatan. Dengan demikian dia memiliki 

kewenangan mengajar untuk diberikan imbalan secara wajar sesuai 

dengan fungsi dan tugasnya.  

Dengan demikian seorang calon guru bahasa Jepang 

seharusnya telah menempuh program pendidikan guru bahasa Jepang 

yang ada pada suatu lembaga pendidikan guru tertentu.  Pendidikan guru 

dipadukan dalam suatu pengembangan, dan pengelolaan. 

Berdasarkan pada kebijaksanaan dalam bidang pendidikan. yakni 

pemerataan kesempatan belajar, peningkatan relevansi pendidikan, sesuai 

tuntutan pembangunan, peningkatan mutu pendidikan, serta efisiensi 

efektivitas pendidikan. Dalam hubungan inilah, guru secara 

profesional menempati titik sentral.  

Downey (Kusnandar, 2007) menyatakan  proses pendidikan 

mengandung 3 dimensi. I) Dimensi substantif mengenai bahan apa 
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yang akan diajarkan. 2) Dimensi tingkah laku guru tentang bagaimana 

guru mengajar. Jadi. bertalian dengan kemampuan guru dan metode 

mengajar. 3) Dimensi lingkungan fisik, sarana, dan prasarana 

pendidikan. Guna memegang peranan sangat penting dalam proses 

pendidikan guru. Karena itu harus memiliki kualifikasi profesional 

sehingga mampu mengemban tugas dan peranannya. Pada akhirnya 

peranan guru semakin bertambah luas. Guru bahasa Jepang merupakan 

agen kognitif, guru sebagai agen moral dan politik, dan guru 

selaku inovator   

Hal lainnya yang penting yang perlu dimiliki seorang guru 

bahasa Jepang adalah penguasaan metodologi, yaitu komponen yang 

berkaitan dengan penyajian bahan ajar  agar lebih efektif. Bila hal 

tersebut dikuasi maka akan memperlancar proses pendidikan dan 

akan memberikan mutu lulusan yang baik.Sementara dari aspek 

materi, yaitu  komponen yang mengandung unsur fasilitas, sarana, 

dan prasarana pendidikan, guru bahasa Jepang harus mengetahui 

dengan baik sarana prasarana seperti apa yang diperlukan un tuk 

pelaksanaan kegiatan belajar bahasa Jepang. Demikian juga aspek  

evaluasi,  penting diperhatikan mengingat evaluasi berfungsi menilai 

sejauh mana keberhasilanseorang guru menyampaikan materi ajar,  

menyediakan informasi yang berguna untuk perbaikan pembelajaran  

pada masa mendatang.  

Konteks masyarakat dan sosial budaya adalah suatu hal memiliki 

makna  sangat strategis dalam pendidikan bahasa Jepang. 

Kumponen ini merupakan sumber nilai dan sumber kebutuhan yang 

mewarnai sistem yang ada. Sementara itu dalam aspek administrasi, 

harus ada keterpaduan kebijaksanaan berikut perencanaan program-

programnya di  antara  pengadaan guru,  rekrui tmen,  

pengangkatan, penggajian, penempatan dan penugasan, serta 
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pengembangan kariernya. Jurusan pendidikan bahasa Jepang sebagai 

lembaga pendidikan guru tingkat tinggi seharusnya mengambil 

peranan aktif dan bekerja sama sebaik-baiknya dengan lembaga terkait  

memberikan perangsang yang sungguh-sungguh terhadap 

pendidikan guru bahasa Jepang. Pada waktunya, tugas dan tanggung 

jawab pendidikan pre-service dan in-service dipusatkan pada satu jenis 

lembaga yang produktif dan efisien. 

      Sebagaimana halnya mutu pendidikan pada umumnya, maka 

mutu pendidikan guru harus ditinjau dari dua kriteria pokok, yakni kriteria 

produk juga kriteria proses menurut Beeby (Arend, 2007). Produk 

pendidikan guru ditentukan oleh tujuan pendidikan guru yang hendak 

dicapai, baik tujuan intrinsik maupun tujuan ekstrinsik. Tujuan intrinsik 

merupakan tujuan-tujuan yang didasarkan pada sistem nilai dan kultural 

masyarakat. Sedangkan tujuan ekstrinsik, mempersoalkan tujuan 

pendidikan, apakah sesuai dengan tuntutan lapangan kerja dan 

masyarakat.  

Secara spesifik, dalam konteks guru bahasa Jepang, 

permasalahannya apakah pendidikan guru telah relevan dengan tuntutan 

kerja di sekolah tempat ia bertugas. Sedangkan kriteria proses melihat 

pendidikan guru dari sudut penyelenggaraan pendidikan, antara lain 

membincangkan masalah kurikulum, alat, media, dan peranan guru yang 

bertugas dalam lembaga pendidikan guru. Tentu saja kurikulum dan 

berbagai komponen lainnya yang menunjang proses pendidikan guru, 

semuanya dibina dan direncanakan sejalan dengan tujuan yang hendak 

dicapai. Jadi, antara kriteria produk dan kriteria proses harus sejalan. 

Setiap calon guru yang memasuki program tersebut sudah mulai 

bergerak melalui  alur tertentu, mencari-cari untuk belajar tentang aspek 

pengajaran tertentu yang kongruen dengan setiap konsepsi belajar dan 

mengajar yang baik yang dimiliki. Hasilnya adalah interaksi antara 
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setiap mahasiswa yang memasuki lintasan itu dengan kekuatan yang 

dituntut oleh program tersebut. Kekuatan yang ditekankan  oleh program 

pendidikan guru terhadap keyakinan dan ideologi serta pandangan dapat 

diciptakan oleh kesempatan belajar melalui perkuliahan, pengalaman 

lapangan, serta pelatihan dan umpan balik individual. Mahasiswa harus 

mengenali pengaruh konteks dan sistem yang telah membentuk dirinya  

Jika kriteria-kriteria kurikulum dirumuskan dan digunakan untuk 

menilai kurikulum maka akan lebih cepat, karena kriteria itu memuat 

tentang perincian hal-hal yang perlu dinilai dan sekaligus bagaimana 

menilainya. Uraian yang jelas lebih memudahkan seorang evaluator 

kurikulum melakukam tugasnya. Para penilai kurikulum menyadari 

bahwa penilaian kurikulum dilakukan baik terhadap unsur-unsurnya 

maupun terhadap keseluruhannya dan hubungan unsur unsur dengan 

keseluruhan itu. Pola penilaian ini banyak dianut  kalangan 

pendidikan yang menggunakan pendekatan sistem.  

Berdasarkan peluang–peluang yang ada, disisi lain menimbulkan 

tantangan untuk memanfaatkan peluang tersebut dengan meningkatkan 

kualitas pendidikan bahasa Jepang melalui  profesionalisasi dan 

meningkatkan kualitas lembaga penyelenggara pendidikan bahasa 

Jepang, serta  peningkatan kualitas individu yang bergelut dalam dunia 

pendidikan bahasa Jepang. Secara spesifik Japan Foundation  (2004) 

melaporkan  permasalah pendidikan bahasa Jepang di Indonesia itu  

berkisar pada hal-hal berikut : jumlah pembelajar dan pengajar yang 

tidak seimbang, kemampuan bahasa Jepang pengajar masih rendah dan 

pembelajar bahasa Jepang ini  tidak memiliki kesempatan berbicara 

dalam bahasa Jepang. Hal lainnya adalah kurangnya sarana prasarana, 

buku ajar, metodologi bahasa Jepang yang dimiliki guru masih kurang, 

termasuk masih kurangnya informasi mengenai  budaya Jepang. 

Persoalan pembelajaran bahasa Jepang hingga sekarang tidak 
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beranjak. Sebab sekian tahun kemudian, persoalan yang ditemukan 

Japan Foundation, ternyata tidak jauh berbeda dengan hasil survey  

penulis  diakhir bulan januari 2009. Artinya kendala pembelajaran 

bahasa Jepang di Indonesia  hingga sekarang belum terpecahkan. 

Walaupun survey  ini  masih bersipat pendahuluan, namun telah 

memberi gambaran cukup berarti. Adapun profil respondennya adalah:  

sebanyak  24 %  telah  mengajar 1 th,  24 % responden memiliki 

pengalaman mengajar  dibawah  1 tahun, berikutnya  20%  memiliki 

pengalaman mengajar 4 tahun,  sisanya masing masing  4 % terentang 

dari yang berpengalaman 2 tahun s/d 15 tahun.  Sedangkan dilihat dari 

asal daerah, mereka  mewakili wilayah  Jakarta, Bandung, Menado, 

Semarang, Surabaya dan Padang. Responden sedang mengambil 

program S2  bahasa Jepang di SPS UPI Bandung.  

Disadari tidak ada metode  baku dalam pembelajaran bahasa 

Jepang, berdasarkan survey tersebut, terungkap  beberapa metode yang 

dinilai relevan digunakan dalam pembelajaran bahasa Jepang,  diakui 

responden metode-metode Jepang yang ada  tidak akan efektif jika tidak 

dikombinasi. Dasar pertimbangan memilih dan mengunakan metode 

bahasa Jepang, menurut responden   adalah jumlah siswa, prasarana 

kelas, bahan ajar, mata pelajaran, kemampuan siswa, lamanya 

perkulihan, jumlah materi yang akan disampaikan dan tujuan 

perkuliahan. Sementara itu cara menerapkan metode pembelajaran 

bahasa Jepang dilakukan dengan menyesuaikan antara tujuan dan 

kebutuhan  pembelajar, misalnya untuk menghasilkan pembelajaran 

yang aktif berkomunikasi, diberikan tugas yang mengharuskan mereka 

banyak berbicara di depan kelas,  selain itu  digunakan alat bantu 

pembelajaran seperti kartu bergambar, dan dalam bentuk multimedia. 

Berikutnya dengan menggunakan materi yang mudah dipahami, 

menerima kritik dan saran dari mahasiswa.  
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Sementara itu hambatan yang ditemui dalam pembelajaran 

bahasa Jepang, adalah  prasarana kelas, jumlah siswa  terlalu banyak, 

motivasi belajar siswa kurang, persiapan pengajar,kurang, lab tidak 

memadai, kurang tenaga pengajar, kurang kesempatan berinteraksi 

langsung dengan native speaker dan kurikulum  yang kurang fleksibel. 

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan adalah dengan  

menggunakan fasilitas pribadi, membagi kelas menjadi  kelas kecil, 

melakukan pembaharuan silabus disesuaikan kebutuhan pembelajar, 

mengadakan hanseikai dengan tim pengajar lain, memanfaatkan 

video/drama Jepang, korespondensi melalui internet, 

mengkomunikasikan hambatan dengan team teaching maupun dengan 

pengembang kurikulum, mencari metode yang lebih baik, membiasakan 

berbicara bahasa Jepang di kelas, belajar bahasa jepang bersama melalui 

film-film Jepang diluar jam kuliah dan   mengajak team teaching dan 

pengembangan kurikulum  untuk lebih flreksibel dalam  menerapkan 

metode. 

Harapan pengembangan bahasa Jepang di Indonesia yang 

terungkap dari survey ini adalah; adanya inovasi-inovasi baik dalam 

bidang pengajaran maupun bahan ajar. Diharapkan juga ada metode 

baru yang merupakan adopsi dari metode metode yang sudah ada 

sebelumnya, seperti dengan mengkombinasi kelebihan kelebihan dari 

metode yang ada tersebut. Metode baru tersebut diharapkan mengisi 

kekurangan metode pembelajaran bahasa Jepang selama ini, terutama 

dalam bentuk multimedia yang mampu  mengakses materi dan metode 

pembelajaran bahasa yang lebih up to date. Harapan berikutnya adalah 

diperbanyaknya kesempatan untuk lebih mengenal budaya dan 

kebiasaan orang Jepang yang up to date dengan kondisi masyarakat 

Jepang sekarang.   

Mencermati perkembangan dan permasalahan yang dihadapi 
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dalam kontek pendidik bahasa Jepang diatas. Dengan demikian perlu 

adanya upaya perbaikan pengajaran bahasa Jepang secara terus 

menerus terutama yang berkaitan dengan metodologinya.  Dari sisi 

metodologi, perkembangan metode pengajaran bahasa Jepang 

sangat dipengaruhi oleh perkembangan metode pengajaran bahasa di 

luar negara Jepang, terutama pengaruh dari perkembangan 

pengajaran bahasa di Eropa. 

Pembelajaran bahasa Jepang di Indonesia terus berkembang, 

yang menonjol adalah pembelajaran bahasa jepang kini diorientasikan 

dalam konteks yang wajar sesuai dengan konteks pemakaiannya. 

Materi kebahasaan seperti pola kalimat, kosa kata, kaidah sistem 

bahasa Jepang tidak diajarkan tersendiri, tetapi menyatu agar 

keterampilan berbahasa disesuaikan dengan fungsi bahasa, konteks dan 

peran-peran dalam berkomunikasi. Sasaran pembelajaran bahasa 

Jepang, terutama ditujukan pada penguasaan empat aspek 

keterampilan bahasa yang meliputi menyimak, berbicara, membaca, 

dan menulis. Keempat aspek keterampilan berbahasa tersebut 

perlu dikuasai oleh pembelajar, karena dalam kegiatan komunikasi 

tidak bisa lepas dari aspek aspek tersebut.  

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembelajar dapat 

menguasai keempat aspek keterampilan bahasa sesuai dengan kebutuhan 

dalam berkomunikasi, maka pengajar dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajarnya  baik di dalam kelas atau di luar kelas, dituntut 

untuk menciptakan suatu situasi kegiatan komunikasi yang 

mendekati situasi komunikasi sebenarnya. Cara membaca, cara 

menulis, cara mendengar dan cara bicara juga berbeda -beda 

tergantung pada tujuan kegiatan komunikasi, lawan komunikasi, apa 

yang akan dikomunikasikan, di mana komunikasi itu berlangsung dan lain 

sebagainya. 
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Dari sisi metodologi pengajaran bahasa dapat dibagi menjadi 

dua, yakni, metode pengajaran bahasa pertama (bahasa Ibu) dan metode 

pengajaran bahasa ke dua atau bahasa  asing. Diantara kedua jenis 

metode pengajaran bahasa ini, metode pengajaran bahasa  kedua lebih 

banyak ragamnya, dan lebih berkembang berkat pengajaran bahasa  

Inggris sebagai bahasa kedua atau bahasa asing di seluruh  dunia . 

Metode-metode pengajaran bahasa kedua/Asing  yang pernah populer antara 

lain seperti :  metode terjemahan, metode  langsung, metode berlizt, 

metode realis, metode alamiah, metode linguistik, metode audio 

lingual, metode pilihan dll. 

 

     C. Kriteria Profesional 

Dalam konteks guru bahasa Jepang, profesionalisasi juga 

berarti  berkaitan dengan keahlian khusus dalam bahasa Jepang. 

Sebagai suatu profesi,guru bahasa Jepang seperti juga guru-guru lain 

dituntut untuk memenuhi kriteria profesional, sebagai berikut. Dari 

aspek fisik, memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Sedangkan dari aspek 

mental kepribudian,  memiliki kepribadian, mencintai bangsa dan 

sesama manusia, dan memiliki rasa kasih sayang kepada anak didik. 

Berbudi pekerti yang luhur, berjiwa kreatif, mampu menyuburkan sikap 

demokrasi dan penuh tenggang rasa.  

Berikutnya, mampu mengembangkan kreativitas dan tanggung 

jawab yang besar akan tugasnya. Mampu mengembangkan kecerdasan 

yang tinggi. Bersifat terbuka, peka, dan inovatif. Menunjukkan rasa 

cinta kepada profesinya. Memiliki rasa humor, memahami ilmu yang 

dapat melandasi pembentukan pribadi. Memahami ilmu pendidikan 

dan keguruan dan mampu menerapkannya dalam tugasnya sebagai 

pendidik. Memahami, menguasai, serta mencintai ilmu pengetahuan 

yang akan diajarkan. Senang membaca buku ilmiah, mampu 
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memecahkan persoalan secara sistematis, terutamayang berhubungan 

dengan bidang studi, memahami prinsip-prinsip kegiatan belajar 

mengajar, berperan sebagai organisator proses belajar mengajar.  

Tanpa mengabaikan kemungkinan adanya perbedaan tuntutan 

kompetensi profesional yang disebabkan oleh adanya perbedaan 

lingkungan sosial kultural dari setiap institusi sekolah sebagai 

indikator, maka guru bahasa Jepang dituntut agar  mampu 

melaksanakan peranan-peranannya secara berhasil. Guru bahasa 

Jepang juga diharapkan mampu bekerja dalam usaha mencapai 

tujan pendidikan sekolah. Setiap guru profesional harus memenuhi 

persyaratan sebagai manusia yang bertanggung jawab dalam 

bidang pendidikan. Karena itu guru bahasa Jepang selaku 

pendidik juga  dituntut untuk bertanggung jawab terhadap 

nilai-nilai dan norma-norma generasi muda. Dalam konteks ini 

pendidik berfungsi mencipta, memodifikasi, dan mengkonstruksi nilai 

baru. Guru bahasa Jepang akan mampu melaksanakan tanggung 

jawabnya apabila dia memiliki kompetensi yang diperlukan untuk itu. 

Setiap tanggung jawab memerlukan sejumlah kompetensi. Setiap 

kompetensi dapat dijabarkan sejumlah kompetensi yang lebih kecil 

dan lebih khusus. 

Dari analisis tersebut kiranya kompetensi yang harus dimiliki 

oleh setiap guru profesional sesungguhnya sangat luas jika ditinjau 

dalam hubungan dengan tanggung jawab profesionalnya. Dari segi 

fungsi dan peranannya profesional guru mengandung pengertian 

yang meliputi unsur kepribadian, keilmuan, dan keterampilan. 

Dengan demikian dapat diartikan, bahwa kompetensi profesional guru 

bahasa Jepang terkait dengan ketiga unsur itu walaupun tekanan yang 

lebih besar terletak pada  keterampilan sesuai dengan peranan yang 

dikerjakannya. Pengetahuan menguasai bahan pelajaran serta ilmu-
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ilmu yang  berkaitan dengan budaya dan bahasa Jepang. 

Guru bahasa Jepang juga  terampil: menyiapkan bahan 

pelajaran, menyusun satuan pelajaran, menyampaikan ilmu kepada 

murid, memotivasi, menggunakan bahasa Jepang yang baik dan benar, 

dan sebagainya. Untuk melaksanakan peranan ini, guru bahasa 

Jepang harus memenuhi syarat kepribadian dan syarat penguasaan 

ilmu tertentu.  Guru bahasa Jepang juga harus terbuka, tidak 

hertindak otoriter, tidak bersikap angkuh, ramah terhadap siapa pun, 

suka menolong, simpati dan empati terhadap pimpinan, teman dan para 

siswa.  Guru bahasa Jepang harus memiliki  karakter budaya Jepang 

yang terkenal memiliki sikap ramah, sopan, disiplin, tekun, dan penuh 

semangat dalam melaksanakan tugasnya.   

 

      D. Penutup 

Mencermati uraian peluang dan tantangan guru bahasa Jepang, 

ada banyak pemikiran yang menarik. Namun semua pada dasarnya 

bermuara pada bagaimana guru bahasa Jepang membina diri agar  tetap 

profesional sebagai guru bahasa Jepang.  Dari perspektif profesionalisasi 

guru bahasa Jepang, khususnya berkenaan dengan upaya peningkatan 

kualitas dan pembinaan  seyogyanya terus dilakukan. Berbagai model 

pembinaan dapat dilakukan, salah satunya melalui apa yang disebut 

dengan  Lesson Study, yaitu model pembinaan profesi pendidik melalui 

pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkesinambungan 

berlandaskan prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk 

membangun komunitas belajar. 

  Lesson Study berasal dari Jepang. Di Indonesia telah dikembangkan di  

UPI, UNY, dan UNM sejak tahun 2001. Tujuan utama Lesson Study  

adalah meningkatkan pengetahuan tentang materi ajar, meningkatkan 

pengetahuan tentang pembelajaran, meningkatkan kemampuan guru 
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untuk mengobservasi aktifitas belajar, menguatkan hubungan kolegalitas, 

menguatkan hubungan antara pembelajaran sehari-hari dengan tujuan 

jangka panjang, meningkatkan motivasi untuk selalu berkembang,  

meningkatkan kualitas rencana pembelajaran. Dari tujuan tersebut, 

diharapkan ada perbaikan atau peningkatan kualitas pembelajaran 

Lesson study mendukung UU No. 14 tahun 2005 tentang guru 

dan dosen untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi pedagogik, 

profesional, kepribadian, dan sosial. Lesson study mendukung 

implementasi PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

pasal 19: “Proses pembelajaran harus interaktif , inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi untuk aktif, kreatif, mandiri, 

sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik & psikologis peserta 

didik.” Tidak ada pembelajaran yang sempurna,  sehingga akan ada 

celah untuk melakukan perbaikan dan inovasi.  Lesson study membuat 

guru menjadi lebih terbuka   menerima masukan guna perbaikan 

pembelajaran. Lesson study dapat meningkatkan budaya akademik,   

kemampuan kolaborasi, kemampuan melakukan evaluasi diri serta dapat 

memotivasi guru untuk melakukan inovasi pembelajaran. Selain itu, 

melalui lesson study guru dimungkinkan menghasilkan buku ajar dan 

karya ilmiah berbasis penelitian kelas 

Perencanaan dilakukan secara kolaboratif berdasarkan 

permasalahan di kelas untuk mengembangkan model pembelajaran yang 

berpusat pada siswa malalui hands-on & minds-on activity, daily life, 

dan local materials. Seorang guru dari anggota kelompok melakukan 

pembelajaran atau mengajar, sementara anggota lainnya mengamati. 

Pengamatan dapat dilakukan oleh orang lain selain anggota 

kelompoknya. Pengamat tidak diperkenankan membantu siswa selama 

proses pembelajaran. Guru, pengamat, dan orang lain melakukan 

sharing lesson learnt tentang aktifitas siswa. Pengamat saling belajar 
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dari pembelajaran dan hasil sharing digunakan merevisi rencana 

pembelajaran.  
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Penerapan Strategi Pembelajaran Berpusat Pada Siswa 

Dalam Matakuliah Chookai (Sebuah Usulan Pendekatan 

Komunikatif Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Menyimak) 

 
Yuniarsih 

Universitas Negeri Jakarta 

 

 

Mata kuliah kebahasaan di Universitas Negeri Jakarta pada umumnya 

dilaksanakan secara team teaching. Selain itu, pengelompokan mata 

kuliah tertentu digabung menjadi satu yang kemudian nama mata 

kuliahnya dilebur menjadi satu mata kuliah, misalnya mata kuliah 

Choukai (menyimak) dan Kaiwa berdasarkan kurikulum 2006 dilebur 

menjadi satu dalam mata kuliah Choukai (menyimak). Untuk 

meningkatkan kemampuan menyimak siswa, penulis menerapkan cara 

belajar siswa aktif dalam pembelajaran Choukai (menyimak)  I di 

semester 1 (085). Berdasarkan pendapat siswa dalam angket dan 

pengamatan pengajar bahwa terdapat permasalahan baik dalam proses 

pembelajaran maupun hasil belajar. Untuk mengatasi permasalahan 

tersebut, dalam pelaksanaan Choukai II di semester II (086) penulis 

menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang berpusat pada kegiatan 

siswa dengan pendekatan komunikatif, seperti belajar prediksi, belajar 

selective learning, belajar melalui film, belajar melalui lagu dan belajar 

melalui drama. Penerapan strategi pembelajaran yang berpusat pada 

kegiatan siswa dengan pendekatan komunikatif ini mendapat tanggapan 

positif dari siswa. Pembelajaran seperti ini menarik bagi siswa sehingga 

meningkatkan motivasi semangat belajar siswa. Oleh karena itu, 

sebagian besar siswa mengatakan penerapan strategi pembelajaran 

tersebut efektif untuk meningkatkan kemampuan menyimak.  

 

Kata Kunci: choukai, pendekatan komunikatif, selective listening, 

belajar prediksi 

 

      A. Latar Belakang 

  Misi Jurusan Bahasa Jepang Universitas Negeri Jakarta antara lain 

adalah mempersiapkan siswa untuk memiliki kompetensi bahasa Jepang, 

agar siap diserap oleh pasar yang kompetitif. Untuk terwujudnya misi 

tersebut, maka dirancang kurikulum tahun 2006 yang sekarang sedang 

berlangsung. Kurikulum bahasa Jepang tahun 2006 dalam mata kuliah 
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kebahasaan, terdapat mata kuliah tertentu yang diatur dengan cara 

menggabungkan dua  mata kuliah. Suatu topik yang ada dalam buku 

pegangan (Minna no Nihongo) dibahas di berbagai mata kuliah, 

sehingga ada korelasi bahan pembelajaran dari mata kuliah yang 

diajarkan dalam mata kuliah Shokyuu Nihongo (tata bahasa) dengan 

pembelajaran mata kuliah lainnya seperti Choukai (menyimak), Kaiwa 

(Percakapan) dan Hyouki (Kanji), maka pelaksanaannya dilakukan 

secara team teaching. Pengelompokan mata kuliah tertentu digabung 

menjadi satu yang kemudian nama mata kuliahnya dilebur menjadi satu 

mata kuliah, misalnya mata kuliah Choukai (menyimak) dan Kaiwa 

dilebur menjadi satu dalam mata kuliah Choukai (menyimak). Pada 

hakekatnya, tiap mata kuliah yang bersatu tersebut menunjukkan 

identitas dirinya sendiri secara penuh. 

  Dalam deskripsi mata kuliah Jurusan bahasa Jepang disebutkan 

bahwa Mata kuliah Choukai (menyimak) merupakan mata kuliah yang 

mempergunakan media audio visual sebagai sarana pembelajaran. Mata 

kuliah ini bertujuan melatih kemampuan menyimak, sehingga siswa 

dapat memahami isi pembicaraaan dalam bahasa Jepang tingkat dasar. 

Untuk menyimak pembicaraan dalam bahasa Jepang perlu memiliki 

kemampuan mendengarkan. Menurut Slameto (2003:108-110) 

mendengar dan mendengarkan adalah dua hal yang berbeda. Mendengar 

adalah proses pasif, sedangkan mendengarkan adalah proses aktif. 

Mendengarkan tergantung perhatian. Apabila tidak memperhatikan 

dengan baik, bisa menghambat komunikasi yang efektif. Proses 

mendengarkan menurut Slameto (2003:108) dapat digambarkan sebagai 

berikut.     
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Pesan 

 

Hambatan eksternal 

 

Hambatan internal 

 

Mendengar 

(gelombang suara diterima) 

 

Perhatian 

(Rangsangan diterima secara selektif) 

 

Memahami 

(Interpretasi dibuat) 

 

Mengingat 

(simbol disimpan di bank ingatan) 

Skema 1 Skema Proses Mendengarkan 

 

Untuk meningkatkan kemampuan Choukai (menyimak)  siswa, 

antara lain perlu memahami bentuk belajar discovery dan belajar 

bermakna. Siswa bukan hanya menerima secara pasif penjelasan atau 

pembicaraan dalam bahasa Jepang, tetapi juga bisa lebih aktif dengan 

beberapa kegiatan belajar discovery, yaitu tanya jawab, diskusi, simulasi, 

role play, dan sebagainya.  

Ausubel dan Robinson (1969) dalam Ibrahim dan Syaodih 

(2003:37) mengembangkan adanya empat macam bentuk belajar yaitu 

belajar menerima dengan lawannya belajar discovery, dan belajar 

menghapal dengan lawannya belajar bermakna. Menurut Ibrahim dan 
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Syaodih (2003:39-40), belajar menerima cenderung mengarah kepada 

belajar menghapal dan belajar discovery cenderung ke arah belajar 

bermakna. Belajar bermakna sangat penting untuk meningkatkan 

kemampuan menyimak.  

Cara pembelajaran yang memusatkan pada kegiatan siswa seperti 

tersebut di atas merupakan aplikasi dari pendekatan komunikatif. 

Pendekatan komunikatif mengharapkan siswa dapat berpartisipasi aktif 

dalam proses belajar mengajar. 

 Penulis menerapkan cara belajar siswa aktif seperti tersebut dalam 

pembelajaran Choukai (menyimak) I semester 1 (085) di Jurusan Bahasa 

Jepang Universitas Negeri Jakarta. Berdasarkan pendapat siswa dalam 

angket dan pengamatan pengajar bahwa terdapat permasalahan baik 

dalam proses pembelajaran maupun hasil belajar seperti berikut.  

 

1. Masalah Proses Pembelajaran 

a. Masalah Materi 

1) Materi yang diberikan cukup sulit. 

2) Pembicaraan orang Jepang yang ada dalam tape terlalu cepat. 

3) Penguasaan kosa kata dan tata bahasa kurang. 

              b. Masalah Pembelajaran 

1) Kurang persiapan dalam penggunaan strategi pengajaran 

berpusat pada siswa.  

2) Penggunaan media pembelajaran masih dirasa kurang.   

3) Materi yang disampaikan sesuai target, tetapi target 

pembelajaran tidak tercapai. 

            2. Masalah Hasil Belajar 

1) Nilai akhir  siswa untuk mata kuliah Choukai (menyimak) 

adalah gabungan   antara mata kuliah Choukai (menyimak) dan 
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Kaiwa, sehingga tidak dapat menggambarkan nilai akhir murni 

dari mata kuliah Choukai (menyimak) itu sendiri.    

2) Kemampuan menyimak lisan  siswa cukup rendah. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat hasil belajar menurut 

Arikunto (2005:290) adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 2 Proses Transfer Belajar Mengajar 

 

Belajar dari pengalaman tersebut, maka penulis melakukan 

perbaikan dalam pembelajaran Choukai (menyimak) II, dan pada 

penelitian ini akan mengevaluasi pembelajaran Choukai (menyimak) II 

baik evaluasi terhadap hasil belajar  siswa maupun juga proses 

pengajarannya dalam menemukan langkah-langkah yang efektif dalam 

menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada kegiatan siswa 

untuk perbaikan pembelajaran Choukai (menyimak) selanjutnya.  

 

B.  Target Pembelajaran dan Buku Sumber Choukai (menyimak) 

 Sehubungan dengan materi pembelajaran Choukai (menyimak) 

diselaraskan dengan materi pembelajaran mata kuliah Shokyuu Nihongo  

Materi/kurikulum Pengajar Metode mengajar Sarana (alat/media) 

Input 

(masukan) 

Output 

(keluar) 

Lingkungan 

manusia 

Lingkungan 

bukan manusia 

(masukan instrumental) 

Proses transformasi 
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(tata bahasa), maka target pembelajaran dan buku yang digunakan 

adalah sebagai berikut. 

 

 SEMESTER 

 1 2 3 

Mata kuliah Choukai  

(menyimak)  I 

Choukai  

(menyimak) II 

Choukai  

(menyimak) III 

Target 

Pembelajaran 

siswa dapat 

menyimak 

pembicaraan 

dalam bahasa 

Jepang tingkat 

dasar, sehingga 

dapat merespon 

dengan benar.   

siswa dapat 

menyimak 

pembicaraan 

dalam bahasa 

Jepang tingkat 

dasar dengan 

memperhatikan 

perbedaan nuansa 

dan lawan bicara, 

sehingga dapat 

merespon dengan 

benar. 

siswa dapat 

menyimak 

pembicaraan 

dalam bahasa 

Jepang tingkat 

menengah awal, 

sehingga dapat 

merespon dengan 

benar.    

 

Buku teks a. Minna no 

Nihongo 1  

b. Tanoshiku 

kikou I 

c. Mainichi no 

kikitori 50 

nichi  

d. Uta kara 

manabu 

nihongo  

e. Nouryoku 

shiken 4 

a. Minna no 

Nihongo II  

b. Tanoshiku 

kikou I,II 

c. Mainichi no 

kikitori 50 

nichi 

d. Waku waku 

listening 99 

e. Nouryoku 

shiken 4,3 

f.  Nihongo janaru 

a. New Approach   

b. Tanoshiku 

kikou II 

c. Nouryoku 

shiken 3 

d. Nihongo janaru 

e. Hanashikata 

Nihongo 

Seichuuzoku 

SKS 2 sks  (1 sks 

Choukai 

(menyimak), 1 

sks Kaiwa) 

2 sks  (1 sks 

Choukai 

(menyimak), 1 sks 

Kaiwa) 

2 sks 

Lain-lain 1 sks 100 menit 1 sks 100 menit 2 sks 100 menit 

※  Mata kuliah Choukai (menyimak) I merupakan prasyarat untuk 

memgambil Mata kuliah Choukai (menyimak) II dan seterusnya.  

Tabel  1 Target Pembelajaran Choukai 
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C. Sistem Penilaian Mata kuliah Choukai 

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa sistem 

kurikulum Jurusan Bahasa Jepang 2006 menetapkan antara lain:  

1. Pelaksanaan mata kuliah kebahasaan 1 sks 100 menit. 

2. Mata kuliah Kaiwa (percakapan) diambil dari mata kuliah Choukai 

(menyimak) dengan penamaan mata kuliah Choukai  B. 

3. Mata kuliah prasyarat bagi mata kuliah yang berkesinambungan dengan 

penamaan mata kuliah yang sama seperti Choukai (menyimak) I 

menjadi prasyarat bagi Choukai (menyimak) II. 

4. Mahasiswa yang tidak memenuhi kehadiran 80%, tidak dapat mengikuti 

Ujian Akhir Semester. 

Hal tersebut berpengaruh pada sistem pelaksanaan dan 

penilaian masing-masing mata kuliah. Mata kuliah Kaiwa (percakapan) 

yang sebenarnya tidak tercantum dalam kurikulum diambil dari dari 

mata kuliah Choukai (menyimak), maka nilai akhir Mata kuliah Choukai 

(menyimak) I terdiri dari 50% hasil nilai akhir Mata kuliah Choukai I A 

(Lab) dan 50% hasil nilai akhir Mata kuliah Choukai I B (Kaiwa) I . Hal 

ini berlaku juga pada mata kuliah Choukai II A (menyimak) dan 

Choukai II B (Kaiwa II). Oleh karena itu, memungkinkan nilai akhir 

mata kuliah Choukai (menyimak) A sama dengan nilai akhir mata kuliah 

Choukai B (percakapan), memungkinkan nilai akhir mata kuliah 

Choukai A lebih besar daripada nilai akhir mata kuliah Choukai B 

(percakapan), atau sebaliknya nilai akhir mata kuliah Choukai A  lebih 

kecil daripada nilai akhir mata kuliah Choukai B (percakapan). Dengan 

demikian, nilai akhir mata kuliah Choukai tidak menunjukkan nilai 

murni kemampuan meyimak. Selanjutnya, hal tersebut juga 

memungkinkan mahasiswa yang lulus dengan nilai D murni pada mata 

kuliah Choukai  A sebelum penggabungan nilai bisa mengambil mata 
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kuliah Choukai II, karena nilai akhir dari mata kuliah dengan mata 

kuliah Choukai I B (percakapan) adalah B.     

Sistem penilaian untuk mata kuliah kebahasaan yang dikelola 

oleh jurusan ditetapkan tidak ada nilai D, sehingga dengan 

mempertimbangkan keaktifan mahasiswa di kelas dan kesungguhan 

belajar mahasiswa yang bernilai D, dosen pengajar mata kuliah yang 

bersangkutan nilai D+ ditarik menjadi C, dan nilai D- ditarik menjadi E. 

Oleh karena itu, nilai akhir mata kuliah Choukai I dan Choukai II tidak 

ada mahasiswa yang memperoleh nilai D. Hal serupa bisa terlihat juga 

pada mata kuliah kebahasaan yang lainnya.    

 

D. Proses Pembelajaran Choukai (menyimak) I dan Choukai 

(menyimak) II 

Solusi Permasalahan pembelajaran Choukai (menyimak) I adalah 

sebagai berikut. 

 
Permasalahan Kondisi Choukai  

(menyimak)  I 

Choukai  

(menyimak) II 

Materi Siswa tidak memiliki kaset • Siswa memiliki kaset  

• Belajar selective learning 

dan prediksi 

Metode Belajar melalui lagu hanya 

melengkapi  

 

 

 

Lagu kurang diminati siswa 

 

Film diperlihatkan pada 

bagian tertentu 

• Menulis syair lagu secara 

keseluruhan 

• Prediksi isi lagu  

• Diakhiri dengan menyanyi 

bersama-sama 

• Mencari lagu yang sekiranya 

diminati siswa. 

Film diperlihatkan utuh, siswa 

menganalisa bahasa lisan dan 
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Tidak memberikan tugas 

 

Tidak menyarankan beli 

film-film jepang atau lagu-

lagu jepang 

Kadang tidak menjelaskan 

tata bahasa di awal 

perkuliahan 

Tidak ada out door activity 

 

Tidak ada latihan prediksi 

sebelum proses 

Mendengarkan 

Siswa belajar posisi duduk  

 

 

Intruksi kadang dalam 

bahasa Jepang 

 

 

Tidak ada tugas 

 

siswa fokus pola-pola yang 

sedang dipelajari, lalu membuat 

kalimat dengan menggunakan 

tokoh-tokoh tersebut. 

Menulis percakapan yang ada di 

kaset, dan mengisi soal. 

Menyarankan beli film-film 

jepang dan lagu-lagu jepang 

 

Sedikit mengulang atau 

mengingatkan kembali pelajaran 

bunpou  

Mendatangkan orang jepang di 

luar jam pembelajaran 

Latihan memprediksi gambar 

atau isi percakapan Menyanyi 

sambil berdiri 

Membuat kalimat sambil 

dipergakan ( pengajar turun 

mendekati siswa) 

 Setelah bicara dalam bahasa 

Jepang, kalau belum dimengerti 

diterjemahkan dalam bahasa 

Indonesia 

Membuat naskah drama 

 Pengajar Ada kalanya setelah 

memakai kaset tidak diputar 

kembali untuk kelas 

berikutnya 

Silabus tidak dijelaskan 

Efesiensi waktu, persiapkan 

terlebih dahulu 

 

 

Dijelaskan secara rinci, dan 
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secara detail 

 

Tidak merata dalam 

memberikan latihan 

siswa diperkenankan 

memfotocopi dan mengevaluasi 

Siswa mendapatkan kesempatan 

yang sama, sambil melihat 

absen  

Siswa Tegang Mengingatkan selalu berpikiran 

positif, dan rileks. 

Sarana Ada beberapa alat yang 

rusak 

Sebelum perkuliahan diperiksa 

rutin oleh pegawai lab. Dan 

sebelum mendengarkan, 

menanyakan terlebih dahulu, 

apakah sudah terdengar dengan 

baik. 

Tabel 2 Proses Pembelajaran Choukai) I dan  II  

 

E.  Penerapan Prinsip-Prinsip Pembelajaran yang Berpusat pada 

Kegiatan Siswa dengan Pendekatan Komunikatif dalam Mata 

kuliah Choukai (menyimak) II 

 Pembelajaran Choukai (menyimak) II dalam perencanaan dan 

pelaksanaannya belajar dari pengalaman pembelajaran Choukai 

(menyimak) I. Melihat kekurangan dan faktor-faktor yang menghambat 

keberhasilan pembelajaran Choukai (menyimak) I, serta teori dan 

prinsip-prinsip pengajaran yang mendukung pembelajaran Choukai 

(menyimak), maka dalam pembelajaran Choukai (menyimak) II 

menerapkan hal-hal sebagai berikut: 

 

1. Belajar Prediksi 

Untuk melatih siswa memprediksi isi percakapan apabila ada kata-

kata atau pola-pola kalimat yang diketahui dan sebagai alternatif cara 

efesiensi menyimak suatu percakapan,  pengajar menggunakan metode 



29 
 

Yuniarsih : Penerapan Strategi Pembelajaran ... 

latihan prediksi. Selain belajar prediksi melalui lagu seperti yang telah 

dikemukakan sebelumnya, dapat juga menggunakan gambar, misalnya 

seperti dalam buku Tanoshiku Kikou tentang cara membuat beef kare, 

siswa sebelum menerima work sheet memprediksi urutan cara 

pembuatan beef kare. Kemudian siswa mengisi urutan pembuatan beef 

kare di work sheet yang telah dibagikan, lalu setelah mendengarkan tape 

memeriksa kembali pekerjaannya dan memperbaiki dengan benar. 

Selain pembelajaran bersifat in door activity di dalam kelas, dilakukan 

juga out door activity dengan membuat beef kare yang sebenarnya yang 

dipandu langsung oleh native. Selain itu, melalui latihan melengkapi 

sebuah kalimat atau percakapan dengan memprediksi terlebih dahulu 

kalimat atau ungkapan yang tepat untuk kalimat berikutnya. 

 

2. Belajar Selective Listening 

Pada umumnya dalam pembelajaran Choukai (menyimak) agar  

siswa dapat memahami setiap ungkapan atau kalimat yang ada dalam 

percakapan, maka  pengajar akan memutarkan kaset dengan mengulang 

beberapa kali kalimat per kalimat, dan  siswa menulis kalimat tersebut 

dalam memo. Hal ini dari sudut pandang teori behaviorisme sangat 

penting karena siswa harus memahami bagian-bagian atau kalimat-

kalimat dari suatu percakapan.  

Untuk tujuan tertentu cara seperti ini baik untuk digunakan, 

tetapi dalam berkomunikasi sehari-hari yang natural, memahami suatu 

keseluruhan makna yang terkandung dari suatu percakapan adalah suatu 

hal yang penting, sesuai dengan teori Kognitif Gestalt yang 

mengutamakan keterpaduan atau keseluruhan makna. Oleh karena itu, 

siswa perlu juga dilatih untuk memahami isi percakapan secara 

keseluruhan bisa dengan cara menulis key word yang penting, kemudian 
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mengungkapkan kembali isi percakapan dalam bahasa Jepang atau 

bahasa Indonesia.  

 

3. Belajar Melalui Film 

Pembelajaran melalui media film menganut prinsip hiburan dan 

mengakomidir minat siswa terhadap film, pembelajaran Choukai 

(menyimak) II dengan menyesuaikan materi pembelajaran 

menggunakan media ini. Pembelajaran Choukai (menyimak) dengan 

menggunakan media film ini, diharapkan siswa dapat memahami 

penggunaan bahasa Jepang yang natural sesuai dengan kondisi dan 

lawan bicara.  

Peran  pengajar dalam menggunakan media ini, bukan 

menjelaskan tiap perkataan yang muncul dalam percakapan. Berbeda 

juga dengan penggunaan film pada pembelajaran Choukai (menyimak) I,  

pengajar menjelaskan pola kalimat yang ada di buku teks, kemudian 

memperlihatkan bagaimana orang Jepang menggunakan pola-pola 

kalimat itu melalui media film. Pada pembelajaran Choukai (menyimak) 

I siswa pasif, sedangkan dalam pembelajaran Choukai (menyimak) II 

menerapkan kegiatan belajar berpusat pada siswa, maka siswa aktif 

dalam proses pembelajaran. Dengan asumsi bahwa siswa telah memiliki 

kesiapan dalam belajar aktif melalui film, maka siswa sambil melihat 

film, dibimbing untuk memahami dengan menjawab beberapa item 

pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh  pengajar. Oleh karena itu, 

sebelum mengajar  pengajar harus memahami terlebih dahulu jalan 

cerita dari film tersebut, dan menetapkan tujuan yang diharapkan dari 

siswa setelah melihat film.  
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4. Belajar Melalui Lagu 

Dalam pembelajaran Choukai (menyimak) I, belajar bahasa 

Jepang melalui lagu yang banyak diminati siswa sudah dilaksanakan, 

akan tetapi melihat kemampuan dasar siswa dan perbedaan kemampuan 

siswa yang berbeda maka pada saat itu siswa mendengarkan lagu 

kemudian melengkapi teks lagu tersebut. Setelah itu sesuai  prinsip 

kebebasan, siswa mengubah kata yang ada dalam lagu dengan kata 

kesukaan sendiri atau kosa kata yang dikuasai oleh individu.  

Sehubungan dengan tingkat perkembangan siswa, dan masukan 

dari angket siswa yang mengatakan keinginan lagu yang baru dan 

menarik, maka pada pembelajaran Choukai (menyimak) II,   pengajar 

memilihkan lagu yang baru dari Jurnal bahasa Jepang. Siswa sebelum 

melengkapi teks lagu tersebut, diminta untuk memprediksi kata-kata 

yang akan muncul dalam lagu sebelum lagu diperdengarkan. Setelah 

diperdengarkan, mencocokkan hasil prediksi dengan kenyataan. 

Kemudian mengubah kata sesuai dengan kata yang disukai atau dikuasai. 

 

5. Belajar Melalui Drama 

Berdasarkan hasil penelitian drama dapat meningkatkan 

komunikasi siswa. Bagi pembelajar yang jarang menemui kesempatan 

bicara dalam bahasa Jepang, melalui drama siswa dapat berkomunikasi 

seperti dalam situasi yang sebenarnya. Materi yang diajarkan dalam 

pembelajaran Choukai (menyimak) II  antara lain mengenai ciri khas 

bahasa lisan, perbedaan bahasa sesuai dengan lawan bicara, dan struktur 

wacana saat menelpon  dapat dilihat dalam drama Jepang.  

Pembelajaran Choukai (menyimak) melalui drama yang 

menganut prinsip kerja sama dan persaingan, diawali dengan pengenalan 

materi-materi yang akan dijadikan persyaratan untuk dimasukkan dalam 

skenario, selanjutnya memperlihatkan film atau drama dalam bahasa 
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Jepang. Setelah siswa memahami materi tersebut,  pengajar pengampu 

mata kuliah Choukai (menyimak) bekerja sama dengan pengampu mata 

kuliah Kaiwa dan mata kuliah Shokyu Nihongo meminta siswa untuk 

menulis skenario dengan memasukkan materi-materi yang ditentukan. 

Evaluasi skenario untuk nilai tugas mata kuliah Shokyuu Nihongo  (tata 

bahasa) dan Choukai (menyimak), sedangkan penampilan atau pentas 

drama untuk nilai mata kuliah Kaiwa.    

 

F. Contoh Satuan Pelajaran Pembelajaran Choukai (menyimak) II 

Satuan Pelajaran 

 

Target Pembelajaran:   Setelah  siswa mendengarkan lagu, percakapan 

dalam kaset dan film diharapkan dapat menyimak 

dengan baik percakapan yang  menggunakan pola 

kalimat te kureru, te morau, dan te itadaku, serta 

ciri khas bahasa lisan. Sehingga dapat merespon 

percakapan dengan benar. 

 

Pertemuan 10 (100menit) 

Waktu Materi Kegiatan  pengajar Aktifitas Siswa 
Sumber/ 

alat 

5 menit 

 

 

10 menit 

 

 

 

20 menit 

 

 

 

 

 

 

25 menit 

 

 

10 menit 

 

 

 

~ te kureru 

 

~te kureru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~te kureru 

~te morau 

~tameni 

~te 

itadakemasen 

ka.  

Memperdengarkan 

sebuah lagu untuk 

membuat suasana santai  

Memberi tahu judul lagu 

yaitu kajisuru otoko wa 

sutekisa, menanyakan 

pendapat siswa tentang 

judul lagu tersebut, 

kemudian menanyakan 

kepada sebagian siswa 

untuk memprediksi 

pekerjaan rumah tangga 

apa yang akan muncul 

dalam lagu.  

Membagikan teks lagu, 

kemudian menjelaskan 

tujuan yang ingin 

dicapai.  

Mengecek jawaban 

siswa  

Menyuruh siswa 

Menikmati lagu 

S1~S5 

 

Mengeluarkan 

pendapat setuju 

atau tidak setuju 

beserta alasannya. 

S6~S10 

 

 

 

 

 

 

 

Menyebutkan 

pekerjaan rumah 

tangga 

 

Mendengarkan 

lagu, lalu mengisi 

CD 

nihongo 

janaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Worksheet 

 

 

Kaset 

minna no 

nihongo pel 
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25 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

mengubah kata kerja 

yang telah disebutkan ke 

dalam bentuk ~ te 

kurenai 

Mengecek tugas minna 

no nihongo 

 

 

Menjelaskan kembali 

pentingnya pola kalimat 

te kureru, te morau. Lalu 

memberi contoh situasi 

yang ada dalam film. 

Kemudian menyuruh 

siswa untuk 

menyebutkan kata-kata 

yang menggunakan ~te 

kureru, ~te morau   

 

Memberi contoh 

percakapan dengon o 

iraisuru dengan 

memperhatikan lawan 

bicara. Kemudian 

menanyakan isi 

percakapan dan ciri khas 

bahasa lisan dalam 

bahasa Jepang. 

 

 

Memperdengarkan 

kembali lagu. Kemudian 

menekankan kembali 

poin-poin penting 

pelajaran hari ini 

teks yang kosong 

sesuai dengan 

lagu yang sedang 

didengarkan. 

 

S11~S16 

menyebutkan 

hasil jawaban 

S1~S6 

menyebutkan 

hasil prediksi dan 

mengucapkan 

kembali kata 

kerja, kemudian 

semua siswa 

menyebutkan 

perubahan kata 

kerja. 

S17~S20 

Menjawab 

pertanyaan, 

kemudian 

diucapkan sekali 

lagi bersama-

sama  

S21~S25 

menceritakan isi 

percakapan  

Bersama-sama 

menyebutkan kata 

kerja 

S26~S30 

menjawab 

pertanyaan dan 

Berdiskusi 

dengan teman, 

lalu  

menyebutkan ciri 

khas bahasa lisan.  

Kemudian 

mempraktekkan 

percakapan 

Menanyakan hal-

hal yang tidak 

dimengerti, dan 

memastikan apa 

yang siswa 

pahami. 

41, 42 

 

 

CD Film 

sumo 

 

 

 

Kaset 

rekaman  

Lembar 

model 

percakapan 

Tabel 3 Contoh Satuan Pelajaran 
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G. Hasil Belajar Siswa 

1. Hasil Belajar  Siswa Kelas A 

   Siswa kelas A sebanyak 32 orang. Sehubungan dengan semua  siswa 

lulus pada mata kuliah Choukai (menyimak) I, mereka mengambil mata 

kuliah Choukai (menyimak) II. Adapun hasil belajar  siswa pada mata 

kulai Choukai (menyimak) I dan II dapat terlihat pada grafik di bawah 

ini. 
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Grafik 1 Hasil Belajar Choukai (menyimak) Kelas A  

 

Berdasarkan grafik di atas, bila membandingkan antara hasil 

belajar Choukai (menyimak) I dan Choukai (menyimak) II maka dapat 

diketahui bahwa  siswa kelas A yang mempunyai nilai sama dalam 

Choukai (menyimak) I dan Choukai (menyimak) II sebanyak 14 orang.  

siswa yang mengalami kenaikan nilai pada Choukai (menyimak) II 

adalah sebanyak 7 orang. 3 orang di antara mereka, memperoleh nilai D 

pada mata kuliah Choukai (menyimak) I, tetapi dapat mengambil mata 

kuliah Choukai (menyimak) II karena mendapat dukungan nilai dari 

Mata kuliah Kaiwa (percakapan). Sedangkan,  siswa yang mengalami 

penurunan nilai adalah sebanyak 11 orang.  
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2. Hasil Belajar  Siswa Kelas B 

 siswa kelas B sebanyak 32 orang. Ada 3 orang  siswa yang tidak 

memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian akhir semester, maka tidak 

mendapat nilai. 1 orang  siswa memperoleh nilai E. Sehingga  siswa 

tersebut tidak bisa mengikuti mata kuliah Choukai (menyimak) II. 3 

orang tidak dapat mengikuti mata kuliah Choukai (menyimak) II karena 

memperoleh nilai D. Jadi,  siswa yang mengambil mata kuliah Choukai 

(menyimak) II sebanyak 25 orang.  

Adapun hasil belajar siswa kelas B pada mata kuliah Choukai 

(menyimak) I dan II dapat terlihat pada grafik di bawah ini. 
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Grafik 2 Hasil Belajar Choukai (menyimak) Kelas B  

 

Berdasarkan grafik di atas, bila membandingkan antara hasil 

belajar Choukai (menyimak) I dan Choukai (menyimak) II maka dapat 

diketahui bahwa  siswa kelas B yang mempunyai nilai sama  sebanyak 

12 orang.  siswa yang mengalami kenaikan nilai pada Choukai 

(menyimak) II adalah sebanyak 8 orang. Sedangkan,  siswa yang 

mengalami penurunan nilai adalah sebanyak 5 orang.   
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3. Hasil Belajar  Siswa Kelas C 

 Siswa kelas C sebanyak 21 orang. 3 orang tidak dapat mengikuti 

mata kuliah Choukai (menyimak) II karena memperoleh nilai D. 1 orang  

siswa tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian akhir semester, 

maka tidak mendapat nilai. Namun, 1 orang siswa tidak mengikuti 

Choukai (menyimak) II karena hasil akhir nilai Choukai (menyimak) I 

tidak mendapat dukungan nilai dari nilai Kaiwa I. Jadi,  siswa yang 

mengambil Mata kuliah Choukai (menyimak) II sebanyak 16 orang.  

Adapun hasil belajar siswa kelas C pada mata kuliah Choukai 

(menyimak) I dan II dapat terlihat pada grafik di bawah ini. 
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Grafik 3 Hasil Belajar Choukai (menyimak) Kelas C  

 

Berdasarkan grafik di atas, bila membandingkan antara hasil 

belajar Choukai (menyimak) I dan Choukai (menyimak) II maka dapat 

diketahui bahwa  siswa kelas C yang mempunyai nilai sama  sebanyak 7 

orang.  siswa yang mengalami kenaikan nilai pada Choukai (menyimak) 

II adalah sebanyak 8 orang. Sedangkan,  siswa yang mengalami 

penurunan nilai adalah sebanyak 6 orang.   
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G. Permasalahan Penerapan Strategi Pengajaran yang Berpusat pada 

Siswa dengan Pendekatan Komunikatif dalam Pembelajaran 

Choukai (menyimak) II  

Bila membandingkan antara kelas A, B dan C terdapat tabel 

berikut ini: 

  

 Kelas A Kelas B Kelas C 

Kenaikan 7 orang 8 orang 8 orang 

Penurunan 11 orang 5 orang 6 orang 

Sama 14 orang 12 orang 7 orang 

Tabel 4 Perbandingan Nilai Choukai (menyimak) Kelas A, B, dan C  

 

Pada kelas A terdapat kecenderungan penurunan nilai di Choukai 

(menyimak) II lebih banyak dibandingkan dengan kenaikannya.  Di 

kelas B terdapat 5 orang dan di kelas C terdapat 6 orang yang 

mengalami penurunan nilai di Choukai (menyimak) II.  Idealnya setelah 

penerapan strategi pembelajaran Choukai (menyimak) pada penelitian 

ini  diharapkan tidak terdapat penurunan nilai siswa pada mata kuliah 

Choukai (menyimak) II.  Dilain pihak  siswa yang menyatakan 

penerapan strategi pembelajaran ini menarik tetapi pada kenyataanya 

terdapat jumlah yang cukup menonjol pada jumlah siswa yang 

mengalami penurunan nilai di Choukai (menyimak) II. 

Penyebab dari banyaknya penurunan nilai siswa di Choukai 

(menyimak) II ini dapat pula dikaitkan dengan sistem kurikulum yang 

sedang diterapkan di jurusan bahasa Jepang UNJ saat ini, diantaranya 

terdapat hal-hal sebagai berikut: 

1. Kelulusan pada mata kuliah Shokyuu (tata bahasa) I menjadi 

prasyarat untuk mengambil mata kuliah Shokyuu (tata bahasa)II. 

2. Kelulusan pada mata kuliah Choukai (menyimak) I menjadi 

prasyarat untuk mengambil mata kuliah Choukai (menyimak) II. 

3. Nilai Choukai (menyimak) adalah penggabungan antara nilai Chokai 

I A (menyimak) dengan mata kuliah Choukai  I B (percakapan) 
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4. Materi tata bahasa pada mata kuliah Shokyuu (tata bahasa) I dan II 

berhubungan erat dengan materi kebahasaan pada mata kuliah 

Choukai (menyimak) I dan II. 

5. Terdapat  siswa yang lulus pada mata kuliah Choukai (menyimak) I 

dan melanjutkan pada mata kuliah Choukai (menyimak) II tetapi 

belum bisa mendapatkan pengajaran Shokyuu (tata bahasa) II karena 

belum lulus mata kuliah Shokyuu (tata bahasa) I. 

6. Adakalanya pembelajaran Shokyuu (tata bahasa) berjalan tidak 

sesuai target. 

Tentu saja hal ini akan menjadi hambatan kelancaran 

pelaksanaan mata kuliah Choukai (menyimak) II, sehingga penerapan 

strategi pembelajaran Choukai (menyimak) yang menarik sekali pun 

tidak akan berpengaruh besar terhadap kenaikan nilai siswa bila tidak 

diimbangi oleh pengayaan kognisi siswa dalam hal kosa kata dan pola-

pola kalimat yang seharusnya didapatkan siswa pada mata kuliah 

Shokyuu (tata bahasa) II. 

 

H. Simpulan dan Saran 

     1. Simpulan 

 Penerapan strategi yang berpusat pada kegiatan siswa dengan 

pendekatan komunikatif dalam pembelajaran Choukai (menyimak) II 

dengan memaksimalkan penggunaan media pembelajaran audio visual 

yang lebih menekankan belajar Selective listening,  belajar prediksi, 

belajar melalui lagu, belajar melalui film, dan belajar melalui drama. 

Alur pembelajaran Choukai (menyimak) II terdiri dari: Pra 

mendengarkan, proses mendengarkan, dan pasca dengar. Pada waktu pra 

mendengarkan diterapkan belajar prediksi. Pada proses mendengarkan, 

melatih siswa untuk memprediksi isi percakapan: Perkiraan akhir 

kalimat, perkiraan isi percakapan berdasarkan tema, perkiraan dalam 
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mengembangkan kalimat, dan menebak kelanjutan isi percakapan. 

Selain itu, melatih siswa dengan belajar Choukai (menyimak) melalui 

lagu, film, dan drama. Selanjutnya pada pasca dengar, latihan menjawab 

pertanyaan baik melalui gambar, tertulis, lisan maupun perbuatan (role 

play, drama). 

Penerapan strategi pembelajaran yang berpusat pada kegiatan 

siswa dengan pendekatan komunikatif ini mendapat tanggapan positif 

dari siswa. Sebagian besar siswa mengatakan strategi pembelajaran yang 

diterapkan dalam pembelajaran Choukai (menyimak) efektif, karena 

menarik, mudah, dan bermanfaat. Sehingga meningkatkan motivasi 

semangat belajar siswa. Berdasarkan hasil angket, strategi pembelajaran 

Choukai (menyimak) yang yang paling efektif adalah beberapa strategi 

di bawah ini.  

1. Siswa menceritakan kembali isi percakapan dengan bahasa 

Indonesia.  

2. Siswa bercakap-cakap dengan teman sesuai dengan isi 

percakapan.  

3. Siswa mencocokan hasil prediksi dengan isi percakapan yang 

sebenarnya.  

Selanjutnya, permasalahan yang timbul dalam penerapan strategi 

pembelajaran yang berpusat pada kegiatan siswa dengan pendekatan 

komunikatif dalam pembelajaran Choukai (menyimak) II adalah 

Pertama, pembelajaran Choukai (menyimak) yang bersifat 

klasikal memiliki karakteristik individu yang berbeda, sehingga tidak 

semua strategi pembelajaran yang diterapkan dirasakan efektif bagi 

siswa. Strategi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, 

dapat diikuti dengan baik dan mendapat komentar yang positif. Namun, 

strategi yang memiliki tingkat kesulitan tinggi kurang mendapat respon 

positif dari siswa, seperti beberapa strategi di bawah ini.  
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1. Siswa menjelaskan ciri khas bahasa lisan yang ada dalam isi 

percakapan.  

2. Siswa menyimak lagu kemudian mengganti naskah lagu dengan 

kalimat sendiri.  

3. Siswa membuat beberapa pertanyaan yang ingin diketahui dari isi 

percakapan  

Kedua, strategi yang menarik sekali pun tidak akan berpengaruh 

besar terhadap kenaikan nilai siswa bila tidak diimbangi oleh pengayaan 

kognisi siswa dalam hal kosa kata dan pola-pola kalimat yang 

seharusnya didapatkan siswa pada mata kuliah shokyuu. Hal ini terbukti 

dengan 80% siswa yang tidak mengikuti mata kuliah Shokyuu I tidak 

lulus dalam mata kuliah Choukai (menyimak) II. Selain itu, kemampuan 

tata bahasa siswa kurang pada saat pembelajaran Choukai (menyimak) 

dikarenakan adakalanya proses pembelajaran Shokyuu tidak sesuai 

target, sehingga menghambat siswa dalam pemahaman materi 

pembelajaran Choukai (menyimak). Dengan kata lain, materi 

pembelajaran Choukai (menyimak) dapat disampaikan sesuai dengan 

target, akan tetapi target pembelajaran tidak dapat tercapai dengan baik 

dikarenakan  kemampuan tata bahasa yang tidak mencukupi. 

Penguasaan kosa kata dan tata bahasa yang kurang mengakibatkan siswa 

bisa mendengar tetapi tidak paham artinya. 

Secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan 

strategi pembelajaran yang variatif, dapat memfasilitasi suatu 

pembelajaran yang memperhatikan perbedaan individu. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Nana Syaodih (2003:26) yang mengatakan 

pembelajaran yang bersifat klasikal dengan karakteristik individu yang 

berbeda-beda dapat disempurnakan dengan cara  pengajar menggunakan 

metode pembelajaran yang bervariasi. Selain itu, strategi pembelajaran 

yang bervariasi ini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan  
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pengajar untuk membangkitkan motivasi belajar siswa (Slameto, 

2003:28-29): 

Hamzah B. Uno mengutarakan salah satu prinsip mengajar 

adalah prinsip kesiapan, materi yang akan disampaikan harus sesuai 

dengan kemampuan siswa, sehingga siswa dapat mengikuti perkuliahan 

dengan baik. Hal ini dapat mengantisipasi permasalahan yang timbul 

dalam penerapan strategi pembelajaran ini. Demikian juga pendapat 

akhmad Rohani yang mengatakan prinsip mengajar salah satunya adalah 

prinsip hiburan, belajar melalui lagu, film dan drama memiliki unsur 

hiburan, sehingga pembelajaran dirasakan menarik dan menyenangkan 

bagi siswa sehingga menambah semangat belajar siswa.  

Dengan demikian, strategi pembelajaran yang berpusat pada 

kegiatan siswa dengan pendekatan komunikatif merupakan strategi yang 

efektif digunakan dalam pembelajaran Choukai (menyimak) dengan 

memperhatikan situasi dan kondisi dari berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. 

 

      2. Saran 

 Sehubungan dengan pembelajaran Choukai (menyimak) efektif dengan 

menggunakan pendekatan komunikatif yang berpusat pada kegiatan 

siswa, maka dapat dijadikan model pembelajaran yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi siswa, khususnya dalam 

menyimak pembicaraan bahasa Jepang.    

Melihat hasil penelitian yang membuktikan bahwa adanya 

pengaruh yang sangat besar kemampuan tata bahasa terhadap 

kemampuan menyimak. Selain itu, adanya pengaruh positif dari 

penggabungan nilai Choukai (menyimak) dan Kaiwa (percakapan). 

Maka sistem kurikulum dalam mata kuliah kebahasaan perlu ditinjau 

ulang dan dipikirkan system yang baru seperti adanya penggabungan 
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nilai mata kuliah kebahasaan yang terdiri dari mata kuliah Shokyuu (tata 

bahasa), Choukai (menyimak) dan Kaiwa (percakapan), yang seluruhnya 

tergabung misalnya mengambil nama Nihongo (bahasa Jepang) .  

Atau dengan cara lain yaitu nama masing-masing mata kuliah 

tersebut tidak berubah, akan tetapi diterapkan sistem penggabungan nilai 

seperti pada mata kuliah Choukai (menyimak) dan Kaiwa (percakapan) 

yang sudah berjalan selama ini. Namun, prosentase nilai yang lebih 

besar ada pada mata kuliah Shokyuu (tata bahasa), karena kemampuan 

tata bahasa berpengaruh besar terhadap kemampuan berbahasa lainnya, 

dalam hal ini kemampuan Choukai (menyimak). Adapun prosentase 

nilai mata kuliah kebahasaan dapat dialokasikan sebagai berikut: 

Shokyuu (tata bahasa) 50 %, Choukai (menyimak) 20%, dan Kaiwa 

(percakapan)30%.     

Selanjutnya langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan oleh  

pengajar agar pembelajaran Choukai (menyimak) dengan menggunakan 

pendekatan komunikatif yang berpusat pada kegiatan siswa untuk 

meningkatkan kemampuan menyimak adalah hal-hal secara berikut. 

1. Meningkatkan kemampuan siswa dalam kosa kata dan tata bahasa 

bahasa Jepang. 

2. Mengajarkan bahasa Jepang yang natural. Bahasa lisan yang natural 

kadang kurang  diperoleh pada pembelajaran tata bahasa. 

3. Mengajarkan poin-poin penting untuk membedakan bunyi tunggal. 

4. Melatih siswa untuk memprediksi isi percakapan. 

a. Perkiraan akhir kalimat. 

b. Perkiraan isi percakapan berdasarkan tema. 

c. Perkiraan dalam mengembangkan kalimat. 

d. Menebak kelanjutan isi percakapan. 

5. Melatih siswa untuk menyimak secara selektif. 

6. Melatih menyimak untuk memperoleh garis besar isi percakapan. 
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7. Merancang alur pembelajaran: Pra mendengarkan, proses 

mendengarkan, dan pasca  dengar    

8. Menerapkan prinsip-prinsip pengajaran disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi dengan memperhatikan psikologis siswa, sehingga dapat 

konsentrasi dan rileks dalam belajar. 

9. Mendatangkan native, sehingga siswa bisa secara langsung 

mendengarkan bahasa Jepang yang natural.  

 Pembelajaran bahasa Jepang, pembelajaran Choukai (menyimak) 

khususnya harus terus dievaluasi untuk menemukan langkah-langkah 

pembelajaran yang efektif. Oleh karena itu, perlu penelitian lanjutan 

untuk penyempurnaan penelitian ini dengan menggunakan teknik 

analisis data yang akurat harus dilakukan agar data memiliki tingkat 

validitas yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran bahasa Jepang di Jurusan Bahasa Jepang Universitas 

Negeri Jakarta.  
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A. Pendahuluan: Teori Komunikasi 

Sering kita mendengar bahwa manusia adalah makhluk sosial yang 

hidup berkelompok, dan saling membutuhkan satu sama lain.  Manusia 

mencoba saling memahami dengan cara saling berkomunikasi.   

Kemampuan manusia untuk berkomunikasi jauh melebihi 

kemampuan makhluk hidup lain. Melalui tulang lidah yang dimilikinya 

manusia dapat mengeluarkan berbagai bunyi dan intonasi yang berbeda 

sehingga dapat membentuk bahasa lisan yang kaya akan arti.  Komunikasi 

bentuk ini kita namakan sebagai komunikasi verbal. 

Melalui akal budi yang dimilikinya, manusia dapat pula 

berkomunikasi melalui lambang yang sering kita namakan komunikasi 

tertulis. 

Kedua bentuk komunikasi di atas sudah sering kita dengar.  Namun 

masih ada bentuk komunikasi lain yang justru paling banyak dipergunakan 

oleh manusia.  Komunikasi bentuk ini dinamakan komunikasi non-verbal. 
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Gambar 1. Model Komunikasi Tubbs1 

 
Pesan yang disampaikan pengirim dapat berupa pesan verbal atau 

non-verbal.  Pesan verbal adalah pesan yang diucapkan oleh pengirim, 

sedangkan pesan non-verbal adalah pesan yang disampaikan (apabila 

pengirim pesan dan penerima pesan melakukan tatap muka) melalui mimik 

muka dan gerakan tubuh. 

Saluran adalah media yang dipergunakan untuk menyampaikan 

pesan tersebut.  Saluran dapat berupa saluran telepon, video conference, atau 

pertemuan tatap muka. 

Gangguan adalah sesuatu yang mengubah pesan atau menghambat 

pesan diterima dengan utuh oleh penerima.  Gangguan (interference) atau 

kegaduhan (noise) dapat berupa gangguan bunyi, ruangan yang panas, atau 

dandanan yang mencolok,   Gangguan dapat juga berbentuk perbedaan 

“definisi” tentang pesan yang disampaikan.  Perbedaan definisi ini biasanya 

disebabkan karena perbedaan cara memandang masalah atau perbedaan 

kebiasaan dan budaya.  

Saringan biasanya berada di dalam pikiran kita yang baik secara 

sadar maupun tidak sadar menyaring atau memilah mana informasi yang 

ingin kita sampaikan atau ingin kita terima.  Umumnya sang pembicara dan 

 
1 Tubbs, Stewart L. dan Sylvia Moss, “Human Communication: Prinsip-Prinsip Dasar”; PT. 

Remaja Rosdakarya; Bandung; 2000; hal 6 
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pendengar tidak menyadari bahwa mereka mempunyai saringan, sehingga 

menambah potensi terjadinya kesalah-pahaman pada sebuah komunikasi. 

 

B. Sikap Budaya Jepang 

Ketika bergaul dengan orang Jepang, ada sikap budaya orang Jepang 

yang mendasar yang cukup sulit dimengerti yaitu budaya honne dan tatemae. 

Honne berkaitan dengan hati nurani, sedangkan tatemae berhubungan 

dengan penampilan lahiriah. Kedua nilai budaya ini bisa kita pahami dengan 

baik apabila kita sering bergaul dengan orang Jepang. Bagi orang asing 

yang tidak mengetahui konsep honne dan tatemae ini, sering menjadi 

hambatan ketika berkomunikasi dengan orang Jepang. Pendek kata, honne 

dan tatemae merupakan refleksi budaya Jepang yang sangat kental dalam 

kehidupan mereka. Prinsip dasar budaya tersebut sedikit banyaknya telah 

memicu jiwa dan spirit orang Jepang dalam membangun dirinya, 

membangun lingkungannya, dan yang lebih luas adalah membangun tatanan 

kehidupan bernegara.  

Salah satunya adalah karakteristik komunikasi orang Jepang yang 

syarat dengan retorika-retorika berbahasa. Sunarni (...) mengemukakan 

bahwa masyarakat Jepang memiliki retorika yang sangat unik. Keunikannya 

ini tidak terlepas dari budaya dan pola pemikiran penutur bahasa tersebut. 

Poespoprodjo, 1999:77 (dalam Sunarni, 2004) menyebutkan bahwa pikiran 

berfungsi melalui bahasa dan di dalam bahasa. Hanya dengan dibahasakan 

atau terbahasakan sesuatu dapat ditangkap dan dimengerti. Bahasa adalah 

keterbukaan manusia terhadap realitas. Bahasa dan pikiran adalah tempat 

terjadinya peristiwa (Geschehen) realitas. Lebih lanjut dijelaskan Sunarni 

bahwa pemikiran bangsa Jepang dipengaruhi oleh filsafat Cina, yaitu ajaran 

Tao dan Konfucianisme. Etika Tao menuntun kehidupan manusia dalam 

berperilaku, mewajibkan hidup lemah lembut.  Dalam etika Konfucianisme 

menekankan bahwa manusia merupakan makhluk yang harus 
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mementingkan hubungan dengan sesamanya. Etika tersebut tercermin dalam 

konsep amae, yang membentuk tatanan masyarakat Jepang. Begitu pula 

konsep miyabi diantaranya tercermin dalam retorika berbahasa dalam 

menerapkan keseimbangan hidup dengan berbudi pekerti yang halus, serta 

kesopanan yang tinggi. Cerminan retorika itu dapat berbentuk pada tuturan 

tidak langsung (kansetsusei) dengan bentuk tuturan eufemisme (enkyoku 

hyougen). 

 

C. Interferensi dalam Komunikasi Bisnis dengan Orang Jepang 

Pada artikel ini penulis ingin memfokuskan diri pada pembahasan 

mengenai gangguan yang menyebabkan informasi yang diterima 

menyimpang. Secara lebih spesifik gangguan yang terjadi adalah merupakan 

gangguan semantik atau gangguan yang disebabkan karena terjadinya 

perbedaan budaya antara budaya Jepang dan budaya Indonesia. Lalu, akan 

dibahas pula secara singkat beberapa contoh kesalah-pahaman dalam 

komunikasi verbal pada hubungan bisnis.   

Mengingat komunikasi non-verbal lebih banyak dilakukan dan 

mempunyai potensi kesalah-pahaman lebih besar, maka penulis akan lebih 

banyak membahas komunikasi non-verbal pada hubungan bisnis.  

Penulis juga mendefinisikan hubungan bisnis sebagai hubungan 

antara pengusaha dengan pengusaha atau hubungan antara atasan dengan 

bawahan. Berikut ini adalah beberapa contoh terjadi kesalahpahaman pada 

komunikasi verbal yang sering terjadi dalam komunikasi. 

 

1. Salah Paham pada Komunikasi Verbal 

a. Salah Tafsir 

Orang Jepang sangat menjaga santun dalam berkomunikasi dan 

cenderung sangat menjaga perasaan pendengarnya pada waktu ingin 

menyampaikan yang kurang berkenan.  Pada waktu orang Jepang terpaksa 
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harus menolak suatu ajakan atau permintaan tolong, mereka akan memilih 

kalimat tersamar untuk menyampaikan penolakan mereka. Sayangnya kita 

sering tidak terbiasa untuk menangkap pesan yang terkandung dari kalimat 

tersamar tadi (terutama apabila disampaikan dengan bahasa Jepang). 

Penulis pernah mempunyai pengalaman ketika ingin meminta 

bantuan pada seorang kolega untuk mengerjakan sesuatu. Sang kolega tidak 

mempergunakan kalimat yang dengan tegas menolak permintaan tolong 

tersebut.  Sang Kolega dengan bahasa yang halus mengatakan: “Apabila 

saya mampu melakukannya maka pasti saya akan melakukannya.”  Jawaban 

ini membuat penulis yakin bahwa sang kolega bersedia membantu 

mengerjakannya.  Mendekati dead line, penulis merasa resah karena sang 

kolega tidak menunjukkan tanda-tanda membantu, sehingga penulis dengan 

nada yang kesal menagih ‘kesanggupan sang kolega untuk membantu’.  

Dengan penuh keheranan sang kolega mengatakan bahwa sejak awal dia 

tidak dapat membantu.  Penulis baru menyadari bahwa ‘Apabila saya 

mampu melakukannya maka pasti saya akan melakukannya’ seharusnya 

diartikan sebagai suatu penolakan daripada suatu kesanggupan membantu. 

 

b. Salah Mengerti dan Salah Menterjemahkan 

Seorang pemilik perusahaan fashion dari Jepang datang bersama 

dengan manajer sebuah trading house yang akan mewakili bisnisnya di 

Indonesia.  Pelanggan tersebut berminat untuk mengisi 30% dari kapasitas 

pabrik sepanjang tahun.  Tentu saja tawaran kerja sama ini merupakan 

peluang yang luar biasa baik. 

Menjabat sebagai seorang direktur produksi, penulis bertugas 

menyambut sang pelanggan.  Dalam sambutan penulis pada pelanggan 

tersebut, penulis mengatakan (dalam bahasa Inggris) bahwa sang pelanggan 

mempunyai kunci yang berarti kapan saja dapat masuk ke dalam pabrik 

(tempat produknya dikerjakan).  Sayangnya sambutan penulis tersebut salah 
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diterima (oleh penterjemah) dan diterjemahkan sebagai: “Diperlukan kunci 

untuk masuk ke pabrik, tidak boleh sembarangan masuk”.  Sang pelanggan 

(yang sedang berada di dalam pabrik) langsung tersinggung, keluar pabrik 

dan berminat untuk membatalkan kerjasama. 

Diperlukan waktu berminggu-minggu untuk meminta maaf atas 

kesalahan penterjemah untuk memulihkan hubungan bisnis.  Hubungan 

penulis dengan sang pelanggan secara pribadi tetap tidak bisa pulih. 

 

C. Salah Paham pada Komunikasi Non-Verbal 

Komunikasi non-verbal dapat pula menimbulkan kesalah-pahaman.  

Kesalah-pahaman ini dapat terjadi karena suatu pihak memberi sinyal yang 

tanpa disadarinya mempunyai arti yang berbeda untuk pihak lain.  

Akibatnya tentunya dapat saja terjadi kesalah-pahaman ringan hingga 

kesalah-pahaman yang sangat serius yang dapat mengganggu relasi kedua 

pihak tersebut.  Seperti telah disinggung pada bagian pendahuluan, penulis 

hanya akan mengambil beberapa contoh kesalah-pahaman yang mungkin 

terjadi di dunia bisnis. 

 

1) Persepsi tentang Kartu Nama 

Adalah suatu kebiasaan yang sangat lazim di dunia bisnis dimana 

dua orang yang belum pernah bertemu akan bertukar kartu nama.  Kartu 

nama biasanya memberi informasi tentang nama, posisi atau jabatan, nama 

perusahaan, dan alamat perusahaan dari pemilik kartu nama tersebut.   

Berbeda dengan orang Amerika dan Indonesia yang menganggap 

kartu nama hanyalah sebuah kertas yang memberi informasi tentang 

pemiliknya, orang Jepang melihat sebuah kartu nama sebagai personifikasi 

dari pemiliknya.  Karena itu orang Jepang mempunyai tatakrama tersendiri 

dalam menyerahkan atau menerima kartu nama dan dalam menyimpan kartu 

nama tersebut. 



52 
 

Ahmad Dahidi, dkk : Gangguan (Interference) Pada Komunikasi ... 

Orang Indonesia menganggap kartu nama hanyalah sebuah kertas 

yang memberi informasi tentang pemiliknya, sehingga dianggap tidak perlu 

mempunyai tatakrama yang terlalu kaku.  Selama kartu nama diserahkan 

(tidak dilempar) atau diterima dengan dengan tangan kanan dan, maka 

menurut sudut pandang orang Indonesia tatakrama serah terima kartu nama 

sudah dianggap memadai.  Justru karena perbedaan pandangan inilah salah 

paham sering terjadi. 

 

a) Melakukan pertukaran kartu nama 

Orang Jepang biasanya merapatkan kakinya, kemudian menyerahkan 

kartu nama dengan kedua tangannya sambil membungkuk.  Apabila orang 

Jepang tersebut menerima kartu nama, maka kartu nama tersebut diterima 

juga dengan kedua tangan sambil sedikit membungkuk.  Tatakrama ini 

mengkomunikasikan rasa rendah hati orang Jepang pada waktu memberi 

kartu nama dan rasa hormat orang mereka pada waktu menerima kartu nama. 

Bagi orang Indonesia, adalah hal yang wajar untuk menambahkan 

informasi dengan cara menulis atau menggambar di belakang kartu nama 

yang diterimanya.  Tindakan ini, di mata orang Jepang, mengkomunikasikan 

kurang rasa hormat pada pemilik kartu (ibarat kita mencoret wajah pemilik 

kartu nama) dan tentu saja akan menyinggung perasaan orang Jepang yang 

memiliki kartu nama tersebut. 

 

b) Menyimpan kartu nama 

Orang Jepang umumnya mempunyai dompet kecil yang disimpan di 

saku bajunya atau di dalam tas kerjanya untuk menyimpan kartu nama.  

Banyak orang Indonesia, seperti penulis, yang menyimpan kartu nama di 

dalam dompet  yang kemudian di simpan di saku celana belakang.  Kartu 

nama yang baru saja dimasukkan ke dalam dompet dan kemudian 

dimasukkan ke dalam saku belakang celana.  Tindakan ini, di mata orang 
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Jepang, mengkomunikasikan penghinaan/ peremehan dan tentu saja  akan 

menyinggung perasaannya. 

Ketersinggungan ini belum tentu ditampakkan, karena orang jepang 

mempunyai budaya sopan santun yang tinggi.  Tetapi baik ditampakkan atau 

tidak ditampakkan, hubungan bisnis sangat mungkin menjadi terganggu.  

 

2) Persepsi tentang Keindahan, Kerapihan, dan Kebersihan 

Orang Jepang sangat menghargai keindahan, kerapihan, dan 

kebersihan.  Produk yang dijual di Jepang umumnya dikemas dengan sangat 

rapih dan indah.  Seorang rekan bisnis penulis selalu mengingatkan bahwa 

orang Jepang lebih memilih membelanjakan uang mereka pada kualitas, 

bentuk, dan kemasan produk dibandingkan dengan kuantitas produk. Karena 

itu menampilkan dan menjaga keindahan, kerapihan, dan kebersihan adalah 

sangat penting untuk memberi impresi yang baik tentang produk kita. 

 

a) Menampilkan kerapihan 

Bagi orang Jepang orang yang rapih dan mampu menjaga kerapihan 

tempat bekerjanya mengkomunikasikan kemampuan untuk mengatur 

pekerjaan dengan baik.  Seorang rekan penulis yang berkarir di Group Astra 

pernah bercerita, bahwa sedemikian pentingnya kerapihan bagi seorang 

eksekutif Jepang, sehingga ketika ia akan mempromosikan jabatan anak 

buahnya, ia akan pura-pura mampir ke rumah anak buahnya untuk 

mempergunakan kamar kecil.  Apabila rumah sang bawahan dianggap rapih, 

maka ia akan dengan mantap membuat keputusan untuk mempromosikan 

anak buah tersebut.  

Sebagian orang Indonesia tidak terlalu memperhatikan kerapihan.  

Terkadang ada kesan sengaja membuat meja kerja berantakan dan penuh 

dengan tumpukan kertas untuk memberi kesan sebagai “orang sibuk”, atau 
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sebagai “orang penting yang mempunyai banyak tugas”.  Kesan yang ingin 

ditimbulkan ini tentunya akan ditangkap berbeda oleh orang Jepang.  

 

b) Cara berpakaian dan berpenampilan 

Sebagian besar pelaku bisnis Jepang umumnya memakai pakaian 

yang sama: celana dan jas gelap, baju putih polos, dan berdasi.  Penampilan 

mereka juga umumnya sama: rambut, kumis, dan janggut dicukur rapih,   

Cara berpakaian dan penampilan mereka yang relatif seragam 

mencerminkan kepedulian mereka pada cara berpakaian dan berpenampilan 

yang benar dan rapih pada lingkungan bisnis. 

Udara tropis, dan keinginan untuk tampil nyaman atau tampil 

berbeda terkadang membuat para pelaku bisnis di Indonesia lebih senang 

berpakaian santai (casual) dan berpenampilan sedikit nyentrik.  Cara 

berpakaian dan berpenampilan yang diangggap tidak layak ini (menurut 

orang Jepang) dapat mengkomunikasikan ketidak-mampuan untuk 

menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas tinggi dan rapih.  

 

3) Menaruh Perhatian pada Pelanggan 

Kesadaran orang Jepang untuk menaruh perhatian pada kepuasan 

pelanggan dimulai pada saat Dr. Edward Deming memberi pelatihan tentang 

Total Quality Control pada para eksekutif Jepang.  Akhir-akhir ini pabrik di 

Jepang sudah menjelma dari menghasilkan produk yang berkualitas rendah 

menjadi pabrik yang mampu menghasilkan produk yang mempunyai 

kualitas dan fungsi yang diinginkan pelanggan.  

Anggota organisasi (mulai dari yang mempunyai pangkat rendah 

hingga yang mempunyai jabatan puncak) di sebuah perusahaan di Jepang 

umumnya mengantongi sebuah buku kecil untuk menulis harapan pelanggan 

atau ide-ide yang kebetulan muncul.  Tentunya mereka juga mengharapkan 

rekan bisnis mereka melakukan hal yang sama. 
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Di Indonesia kebiasaan mencatat dengan rapih setiap detil 

permintaan pelanggan biasanya diberikan pada staf, sedangkan seorang 

senior eksekutif biasanya hanya bertugas melakukan negosiasi dan ramah 

tamah.  Sesuatu yang lumrah di Indonesia rupanya bukanlah lumrah di mata 

orang Jepang.  Di mata mereka seorang eksekutif yang tidak mencatat sama 

saja dengan “tidak memperhatikan keiinginan pelanggan”.  Kesalah-

pahaman seperti ini pernah dialami oleh penulis yang berbuntut keluhan dari 

pelanggan (kepada penterjemah) bahwa penulis tidak cukup serius 

memperhatikan harapan pelanggan.  

 

4) Menghargai Privasi 

Bangsa Jepang adalah bangsa yang ramah, tetapi mereka juga sangat 

meghargai privasi.  Mereka tidak terlalu mudah untuk mengundang rekan 

bisnis mereka pada kehidupan pribadi mereka, sehingga mereka mempunyai 

istilah “orang dalam” (uchino hito) dan “orang luar” (sotono hito)2. 

Tubbs dan Moss mengamati bahwa orang Jepang berdiri paling 

renggang di bandingkan dengan orang Amerika Utara dan Venezuela3.  Hal 

ini menggambarkan bahwa walaupun mereka mahir beramah-tamah, orang 

Jepang cukup menjaga jarak dalam membina relasi dan tidaklah terlalu 

terbuka pada kehidupan pribadi mereka. 

Orang Indonesia adalah orang yang ramah, terbuka, dan hangat.  

Orang Indonesia dengan mudah mengundang orang lain untuk masuk dalam 

kehidupan pribadinya.  Tanpa disadarinya, orang Indonesia juga sering 

menganggap wajar untuk masuk pada kehidupan pribadi orang lain. 

Perbedaan persepsi tentang privasi ini mengkomunikasikan kesalah-

pahaman.  Sikap orang Indonesia yang hangat, tetapi sering ingin masuk 

 
2 Cordon, John C. dan Fathi Yousef, “An Introduction to Intercultural Communication”; 

Bobbs-Merrill Educational Publishing; Indianapolis; 1984 
3 Tubbs, Stewart L. dan Sylvia Moss, “Human Communication: Prinsip-Prinsip Dasar”; PT. 

Remaja Rosdakarya; Bandung; 2000; hal 122 
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pada kehidupan pribadi orang lain sering ditangkap sebagai “turut campur 

pada masalah pribadi” oleh orang Jepang.   

 

D. Penutup 

Komunikasi yang baik sangatlah diperlukan demi terjalinnya 

kerjasama yang harmonis dan baik antara seseorang dengan orang lain atau 

antara suatu negara. Dalam komunikasipun etika/ tatakrama sangat 

diperlukan. Selain etika dalam berkomunikasi ada baiknya 

mempertimbangkan beberapa faktor lainnya, sehingga kita dapat 

berkomunikasi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan 

sekitar kita. Jika kita berinteraksi dengan orang Jepang dengan 

mempergunakan etika, maka orang Jepang tersebut akan lebih menghargai 

kita, dan tidak menutup kemungkinan terjalin interaksi, kerjasama, 

hubungan yang lebih dekat yang dapat menguntungkan kita baik dalam hal 

kerjasama, persahabatan,  maupun bisnis.  Kebudayaan yang berbeda bukan 

dijadikan suatu penghambat untuk lebih merespon maupun menyesuaikan 

diri/ beradaptasi dengan masyarakat lain dengan latar belakang budaya yang 

berbeda. Maka bukan merupakan suatu kesalahan jika kita meniru kebiasaan 

masyarakat lain selama itu masih dalam rambu yang positif dan sesuai 

dengan yang diyakininya.  Dalam berinteraksi/ berkomunikasi dengan orang 

Jepang jika kita memiliki pengetahuan tentang adat kebiasaannya, ada 

baiknya kita mengamalkannya dengan disertai etika dengan bahasa tubuh 

dimana semuanya saling berkaitan yang akan menjadi “manner” atau 

kesopanan.  

Perbedaan wilayah, watak, serta adat istiadat tidak menjadi kendala 

yang kompleks seandainya kita mampu menghargai perbedaan yang terjadi 

antara individu yang berinteraksi. Orang Jepang akan lebih menghargai 

apabila kita bisa berinteraksi dengan mereka secara baik dan sopan.  
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PENGAJARAN TSUUYAKU DENGAN MEDIA FILM 

 

Robihim 

STBA JIA Bekasi 

 

A. Pendahuluan 

 Menerjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa ibu memerlukan 

beberapa keterampilan yang berkaitan dengan kebahasaan, budaya dan 

social dari keduanya. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah 

pendekatan pada pola pikir masyarakat penerima terhadap maksud yang 

akan disampaikan melalui terjemahan tersebut, sehingga makna yang 

terkandung didalamnya dapat mencapai sasaran sesuai yang diinginkan. 

Namun, untuk menguasai keterampilan ini, memerlukan suatu proses 

dan pembelajaran yang cukup.  

Ada dua jenis penerjemahan yang secara umum diketahui yaitu 

terjemahan tulis dan lisan. Terjemahan secara tertulis yaitu 

menerjemahkan buku, dokumen, surat dan lain-lain dalam bentuk tulisan 

dari bahasa asal ke dalam bahasa tujuan. Bahasa asal adalah bahasa asli 

yang digunakan, sedangkan bahasa tujuan adalah bahasa yang dipakai 

dan dimengerti oleh masyarakat yang menjadi tujuan terjemahan. 

Sedangkan terjemahan secara lisan yaitu terjemahan langsung dari 

penutur asli kepada pendengar atau penerima secara lisan. Menurut 

Samover (1981), “komunikasi intercultural terjadi ketika pengirim 

pesan berlatar belakang budaya berbeda.”  

Dalam bahasa Jepang penerjemahan secara tertulis 

membutuhkan keahlian dalam berbahasa pada umumnya ditambah 

dengan keahlian khusus yaitu kemampuan membaca huruf hiragana, 

katakana dan kanji. Khusus untuk penguasaan kanji diperlukan 

kemampuan membaca kanji dalam jumlah banyak. Sedangkan bagi 
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pembelajar di Indonesia kemampuan ini disesuaikan menurut grade pada 

kemampuan Nihongo Nouryokushiken. Adapun penerjemahan lisan 

dalam bahasa Jepang yaitu, menerjemahkan secara langsung baik dari 

penutur asli maupun melalui media lainnya secara lisan. Media ini 

antara lain dapat berbentuk cuplikan film, iklan, announcement dan 

sebagainya. Karena budaya dari penutur Jepang berbeda dengan 

penerima di Indonesia, penerjemahannya harus disesuaikan dengan cara 

berfikir dan kebiasaan orang Indoensia sebagai penerima atau 

sebaliknya. Karena penerjemahan lisan dari bahasa Jepang ke bahasa 

Indonesia ini merupakan bagian dari komunikasi dari kedua negara 

dengan budaya dan social yang berbeda, maka setiap penerjemah harus 

memperhatikan etika-etika yang menyangkut budaya dan social dari 

bahasa tersebut. Hal ini secara langsung terjadinya komunikasi 

intercultural. Yang dimaksud dengan komunikasi intercultural menurut 

Tokui Atsuko (2002:15) adalah :”proses abstrak dan aktivitas terpadu 

dan pemaknaan dalam komunikasi yang dilakukan antara orang-orang 

yang memiliki latar belakang yang berbeda.” Selanjutnya agar 

penerjemahan berjalan lancar, sebaiknya seorang penerjemah lisan 

terlebih dahulu memahami budaya, karakter dan social Jepang. Karena 

dalam hal ini seorang penerjemah lisan sekaligus berfungsi sebagai 

penerjemah dari budaya, karakter dan social negara yang bersangkutan. 

Untuk memahami hal-hal tersebut dibutuhkan interaksi secara langsung 

dengan masyarakat  pada budaya yang bersangkutan secara terus 

menerus. Namun, untuk dapat berinteraksi langsung tidak semua 

penerjemah dapat melakukannya mengingat waktu dan material yang 

dibutuhkan cukup lama dan banyak. Oleh karena itu perlunya sarana 

pembelajaran terhadap orang yang akan berprofesi sebagai penerjemah 

lisan bahasa Jepang. Adapun Pembelajaran ini dapat dilakukan dalam 
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berbagai cara seperti mengikuti seminar tentang  penerjemahan lisan, 

pelatihan singkat penerjemahan lisan dan lain-lain. Tujuannya agar 

mereka yang akan terjun atau sudah terjun ke dalam profesi penerjemah 

lisan dapat melakukan penerjemahan dengan baik dan profesional 

melalui pendekatan budaya, karakter dan social, disamping kekuatan 

bahasa yang baik dan benar sebagai modal utama dari penerjemah lisan 

ini. Bagi mahasiswa yang sedang mempelajari bahasa Jepang di 

perguruan tinggi yang bercita-cita menjadi penerjemah lisan, 

kemampuan bahasa yang cukup harus dipersiapkan sejak dini, selain itu  

pemahaman budaya, karakter dan social Jepang pun harus dilatih terus 

menerus agar pada saatnya nanti terjun sudah terbiasa dan cukup mampu 

memahami situasi seperti apa yang sedang dihadapi. Karena mahasiswa 

yang belajar bahasa Jepang di perguruan tinggi di Indonesia tidak selalu 

berinteraksi dengan orang Jepang, maka teori-teori budaya, karakter dan 

social orang Jepang sebaiknya dipelajari sejak di banngku kuliah. 

Adapun dikarenakan tidak semua perguruan tinggi di Indonesia 

memfasilitasi mahasiswanya dengan sarana yang menunjang untuk 

spesifikasi profesinya, dalam hal ini difasilitasi dalam mata kuliah yang 

berkaitan dengan penerjemahan lisan, maka mahasiswa tersebutt 

sebaiknya memperkaya sendiri hal-hal yang dibutuhkannya kelak 

dengan kebahasaan dan pemahaman budaya yang cukup. Tidak adanya 

fasilitas atau sarana ini, maka akan menjadi cukup menyulitkan bagi 

mahasiswa dalam mengembangkan dirinya. Hal ini  dikarenakan akan 

memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.  

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, STBA JIA Bekasi 

memfasilitasi mahasiwa yang akan terjun pada profesi penerjemahan 

lisan dengan membuka mata kuliah Tsuuyaku (Penerjemahan lisan) 

sebanyak 8 SKS untuk dua semester di semester VII dan VIII, yaitu 
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pada mata kuliah ‘Tsuuyaku-1’ di semester VII dan ‘Tsuuyaku-2’ di 

semester VIII. Selain itu ditunjang dengan mata kuliah pendalaman yang 

berkaitan dengan profesi Penerjemah lisan ‘Tsuuyakusha’ yaitu pada 

mata kuliah pilihan  ‘Jitsuyou Tsuuyaku’ (Pendalaman terjemahan lisan) 

yang diberikan sebanyak 2 SKS di semester VIII. Jadi total mata kuliah 

yang diarahkan untuk profesi penerjemah lisan ‘Tsuuyakusha’ pada dua 

semester VII dan VIII sebanyak 10 SKS. Walaupun STBA JIA sudah 

memfasilitasi dalam bentuk mata kuliah khusus keahlian dan 

pendalaman, masih juga ditemukan permasalahan menyangkut bentuk 

materi yang tepat untuk pembelajaran. Hal ini dikarenakan tidak ada 

buku acuan khusus yang pasti atau media pendukung lainnya untuk teori 

dan praktek penerjemahan lisan di kegiatan perkuliahan. Sebagian besar 

mahasiswa tergantung dari kreatifitas dosen ‘tsuuyaku’ dalam materi-

materi dan teori-teori perkuliahan. Untuk itu dosen ‘tsuuyaku’ dituntut 

terus menggali hal-hal yang penting dan up to date yang dapat langsung 

dijadikan materi perkuliahan, selanjutnya dosen juga mendorong 

mahasiswa agar memperkaya keilmuan sendiri terhadap hal-hal yang 

diperlukan nanti dengan memberikan batasan-batasan mana yang layak 

dan tidak. Pada perkuliahan ‘Tsuuyaku” di STBA JIA Bekasi, selain 

worksheet yang dijadikan bahan material, juga diberikan dalam bentuk 

media lain, seperti seperti percakapan orang Jepang, berita, drama, 

percakapan mahasiswa, simulasi drama, film dan lain-lain. Diantara 

media yang pernah digunakan tersebut, hal yang paling menarik dan 

cukup menantang bagi pembelajar adalah media film. Pada media film, 

selain pembelajaran pada kebahasaan yang cukup tinggi dan bervariasi 

dengan dialek yang berbeda-beda juga adanya pembelajaran dengan 

pendekatan budaya, karakter dan social dan kebiasaan orang Jepang 

pada saat tertentu. Kemudian yang menjadi permasalahannya adalah 
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seberapa besar mahasiswa dapat mengerti bahasa yang digunakan dalam 

film tersebut dan apakah mahasiswa mampu mengikuti adegan dalam 

film tersebut dan dapat menerjemahkannya dengan benar sesuai 

situasinya, serta bagaimana pengaruhnya secara langsung pada tingkat 

kemampuan kebahasaan dan pemahaman budaya, karakter dan social 

yang ada dalam cuplikan film tersebut terhadap kebiasaan berbahasa 

mahasiswa. Hal ini masih diperlukan pengujian secara terus menerus. 

 

B. Pembahasan 

1. Media Film  

 Media film adalah salah satu media yang dipakai dalam pengajaran 

penerjemahan lisan pada mata kuliah ‘Tsuuyaku’ di STBA JIA. Alasan 

pemakaian media film, karena situasi dalam film yang variatif dan cerita 

yang selalu berbeda-beda, sehingga tidak membosankan bagi mahasiswa. 

Selain sebagai tontonan yang menarik, film dapat dijadikan referensi 

untuk belajar banyak tentang berbagai hal, baik dari sisi kebahasaan 

maupun kebiasaan masyarakat setempat. Dalam film, pembelajar dapat 

mempelajari bahasa dengan berbagai tingkatan dan situasi, melatih 

pendengaran dan melatih kemampuan berfikir secara praktis. Bahasa 

yang dipakai dalam film umumnya bahasa yang masih digunakan 

masyarakat setempat pada masanya. Sehingga pembelajar selalu dapat 

mengikuti perkembangan dulu dan terbaru di negara Jepang. Adapun 

melalui media film ini, mahasiswa akan terbiasa  berlatih 4 keterampilan 

berbahasa secara langsung, yaitu membaca, mendengar (menyimak), 

berbicara dan menulis secara bersamaan. Adapun 4 keterampilan 

berbahasa dalan dalam pengajaran melalui media film apat diuraikan 

sebagai berikut :  
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a. Keterampilan membaca dalam media film 

Yang dimaksud dengan membaca melalui media film adalah 

membandingkan teks tulisan dengan dialog dalam adegan film. Dosen 

dapat menyeting percakapan adegan  film tersebut menjadi tulisan yang 

muncul pada layar dengan bahasa asli dialog. Sehingga mahasiswa dapat 

mendengar sekaligus membaca cerita adegan film tersebut. Tetapi jika 

dalam menu film tersebut tidak terdapat fasilitas setting ke dalam bahasa 

asli dalam bentuk tulisan, maka teks terjemahan dengan bahasa 

Indonesia, dapat digunakan sebagai bahan pembanding dengan kalimat 

pada dialog dalam adegan film, sekaligus melatih daya ingat tentang 

kosa kata dan ungkapan-ungkapan yang dipakai. Dalam hal ini 

kecepatan membaca baik huruf Jepang termasuk kanji maupun dalam 

bentuk terjemahan akan merangsang mahasiswa untuk lebih kreatif 

memadankan kalimat dalam dialog dalam film dengan kalimat dalam 

bentuk tulisan atau terjemahan. 

b. Keterampilan mendengar dalam media film 

  Yang dimaksud dengan keterampilan mendengar melalui media film 

yaitu belajar memahami dengan mendengar sampai pada tahap 

menyimak dan berusaha mengerti tentang situasi, keadaan, tempat dan 

kejadian yang sebenarnya. Meskipun secara visualisasi dapat dipahami, 

namun topik sebenarnya dalam dialog harus ditemukan dan dimengerti, 

sehingga mahasiswa dituntut untuk lebih serius dan teliti dalam 

mendengar dan menyimak. Disini jumlah kosa kata dan kemampuan 

merangkaikannya menjadi suatu kalimat panjang berupa dialog baik 

yang  bervariasi dapat dilatih. Variasi kalimat dalam dialog antara lain 

dalam bentuk formal dan informal, dalam bahasa Jepang terdiri dari tiga 

bentuk bahasa yaitu bentuk akrab, bentuk sopan (~masu) dan bentuk 

halus (sonkei).  
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c. Keterampilan berbicara dalam media film 

  Yang dimaksud dengan keterampilan berbicara melalui media film 

yaitu mahasiswa berlatih menirukan dialek dan gaya bicara pemeran 

dalam adegan film. Mahasiswa memperhatikan dengan seksama dialek 

yang diucapkan dan melatihnya berulang-ulang sampai pengucapannya 

mendekati dialek sebenarnya. Selanjutnya mahasiswa menerjemahkanau 

secara bebas kalimat tersebut dalam gaya bahasanya sendiri dengan 

catatan makna atau intinya tersampaikan. 

d. Keterampilan menulis dalam media film 

  Yang dimaksud dengan keterampilan menulis melalui media film 

adalah mahasiswa diperbolehkan menulis setiap kalimat yang didengar 

dalam adegan film yang dibagi dalam beberapa cuplikan. Kemudian 

setiap kosa kata yang sulit atau baru dalam kalimat tersebut dipilah-pilah 

dan disusun untuk dicari artinya kemudian ditulis ke dalam huruf  kanji. 

Selanjutnya dari kalimat dalam dialog ini, dianalisis pola kalimat yang 

dipakai, kemudian dengan pola kalimat ini dilatih kembali dalam 

kalimat yang berbeda. 

  Adapun dengan kebiasaan berlatih yang mencakup 4 keterampilan 

berbahasa melalui media film ini, ditargetkan mahasiswa akan mampu 

melakukan komunikasi dengan baik. Menurut Canale (1983), kemapuan 

komunikasi mencakup 4 aspek yaitu gramatical competence, 

sociolinguistic competence, discourse competence, strategic competence. 

Yang dimaksud dengan grammatical competence adalah kemampuan 

menggunakan bahasa dengan benar secara gramatikal. Artinya ketika 

mahasiswa menerjemahkan suatu kalimat baik dari bahasa Jepang ke 

bahasa Indonesia maupun sebaliknya komposisinya secara gramatika 

harus benar dan dapat dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara 

sehingga isi kalimat yang ingin disampaikan dapat mencapai sasaran. 
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Adapun sociolinguistic competence yaitu kemampuan menggunakan 

bahasa pada situasi yang tepat. Artinya mahasiswa dalam 

menerjemahkan memposisikan suatu kalimat atau kosa kata dengan 

tepat sesuai dengan bidangnya. Mahasiswa berlatih menghindari 

pemakaian bahasa yang tidak tepat dalam padanannya meskipun dapat 

pula terjadi suatu kondisi dimana beberapa kosa kata dalam bahasa 

Jepang memiliki arti yang sama dalam bahasa Indonesia, misalnya pada 

kosa kata かぶる  (kaburu)、きる  (kiru)、はく (haku)、はめる

(hameru) dalam bahasa Indonesia semuanya berarti memakai, namun 

dalam bahasa Jepang setiap kosa kata tersebut memiliki pemakaian yang 

berbeda, misalnya かぶる adalah kata memakai untuk topi, きる adalah 

kata memakai untuk baju, kaos dan lain-lain yang dipakai pada badan 

bagian atas, はく adalah kata memakai untuk celana panjang, sandal dan 

lain-lain bagian bawah tubuh, はめる adalah kata memakai untuk benda 

yang dililitkan di jari tangan seperti cincin dan lain-lain. Kemudian 

discourse competence adalah kemampuan menggunakan alur kalimat 

yang saling berhubungan sehingga merupakan kesatuan yang utuh 

dalam suatu wacana. Dalam penerjemahan lisan, mahasiswa mampu 

menyimpulkan suatu penjelasan bahasa Jepang kemudian 

menerjemahkannya secara langsung ke dalam bahasa Indonesia dengan 

gaya bahasa sendiri dalam rangkaian kalimat yang panjang dan 

berkesinambungan serta dapat dipahami maksud kalimatnya oleh 

pendengar atau lawan bicara dengan mudah, selanjutnya dapat 

menjelaskan topik yang dibicarakan pada situasi tersebut. Strategic 

competence adalah kemampuan menggunakan strategi pada saat 

mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Artinya ketika mengalami 

kesulitan memahami kosa kata atau kalimat dikarenakan dialek atau 

intonasi yang tidak jelas dari orang Jepang pada saat menerjemahkan 
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langsung, mahasiswa belajar membuat strategi agar maksud dari kalimat 

yang disampaikan dapat diambil inti dan dipahami tujuannya dengan 

melihat suatu gerakan atau sedikit kosa kata yang terdengar yang dapat 

dijadikan kata kunci utama, sehingga dapat diterjemahkan dalam bahasa 

sendiri dengan kalimat yang benar dan teratur dengan tujuan maksud 

kalimat tersebut tersampaikan. 

 

2. Tahap-tahap Pengajaran ‘Tsuuyaku’ dengan Media Film 

  Dalam kegiatan belajar mengajar ‘tsuuyaku’ di kelas melalui media 

film, ada beberapa tahap yang ditempuh antara lain : 

a. Tahap persiapan 

  Pada tahap ini, dosen mempersiapkan jenis film yang akan dijadikan 

materi dalam pengajaran. Dalam pemilihan jenis film, sebaiknya dipilih 

jenis film dengan segmen untuk pelajar atau mahasiswa, dengan gaya 

bahasa sehari-hari yang mudah dicerna oleh pembelajar dan durasi 

waktu antara 1,5 jam sampai dengan 2 jam. Karena pengajaran 

‘tsuuyaku’ ada di semester VII, maka tingkatan bahasanya pun ada pada 

level menengah ke atas ‘chuujokyuu’. Hal ini perlu diantisipasi 

sebelumnya. Setelah melakukan kegiatan ini, ada baiknya sebelum 

mengajar, dosen menonton seluruh film terlebih dulu, kemudian 

membuat resensi dari film tersebut baik dalam bahasa Indonesia maupun 

bahasa Jepang dengan menyertakan daftar kosa kata yang sudah disusun 

dalam kertas worksheet dimana kosa kata itu dipakai dalam film tersebut. 

Daftar kosa kata tersebut ditulis dengan huruf kanji beserta artinya. 

Kemudian, dosen membuat penjelasan dari setiap kosa kata tersebut. 

Pilihlah kosa kata yang masih asing atau ungkapan-ungkapan baru, 

beserta contoh-contoh kalimat dengan situasi dalam film atau pada 

aktifitas lainnya. Diusahakan dosen dapat membagi adegan film dalam 
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tiga bagian, yaitu bagian awal, yaitu merupakan bagian pembuka dengan 

durasi 10 menit dan membuat pemenggalan yang tepat dan pas, bagian 

utama yaitu bagian inti dari cerita dalam film, di sini mahaiswa dapat 

menemukan topik dan bahasan dalam film, dengan durasi waktu 

disesuaikan, bagian akhir yaitu bagian sebagai penutup atau kesimpulan 

dari film tersebut, dosen memilih pemenggalan yang pas yang akan 

dijadikan bagian akhir dari cerita film tersebut dengan durasi maksimal 

10 menit. Selain itu dosen sudah mempersiapkan terjemahannya dalam 

bahasa Indonesia, dengan pemilahan kosa kata yang mudah dipahamii 

dan dibuatkan kembali resensi singkat untuk setiap babak. Selanjutnya 

dosen juga dapat menyiapkan beberapa kalimat dalam adegan film yang 

diambil sebagai cuplikan, ini disiapkan untuk diterjemahkan kembali 

oleh mahasiswa pada saat evaluasi. Kalimat tersebut adalah kalimat 

pada dialog film tersebut, tanpa mengalami perubahan. 

 

b. Tahap pembukaan 

  Tahap ini adalah tahap pada saat tatap muka di kelas. Dosen 

sebelumnya membagikan worksheet yang sudah disiapkan sebelumnya. 

Worksheet ini berisi tentang resensi film dan daftar kosa kata yang sulit, 

dipakai dalam kalimat pada adegan film serta ungkapan-ungkapan baru 

atau tidak familiar yang muncul dalam adegan. Selanjutnya sebelum 

perkuliahan, dosen menjelaskan tentang pembagian adegan dalam film 

tersebut dalam tiga babak, kemudian tiap babak dibagi dalam beberapa 

segmen sesuai dengan jenis filmnya.  Segmen-segmen ini berupa 

rangkaian kalimat yang akan diucapkan ulang oleh mahasiswa sebelum 

melakukan terjemahan. Kemudian sebelum memasuki inti perkuliahan 

dosen memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk bertanya atau 
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memberikan masukan terhadap metode ini, dimana masukan ini buat 

bahan perbandingan untuk perkuliahan selanjutnya. 

 

c. Tahap pelaksanaan 

  Pada tahap pelaksanaan, dosen mempertunjukkan film dan 

mahasiswa diminta menyimak dengan benar. Pertunjukkan dibagi dalam 

3 babak, dimana dalam setiap babak dibagi dalam beberapa segmen 

sesuai dengan jumlah mahasiswa. Setiap segmen dalam film ini yaitu 

pemilahan rangkaian kalimat yang akan diucapkan kembali oleh 

mahasiswa bila film itu berbahasa Jepang sedangkan mahasiswa lain 

bertindak sebagai pengedit atau pengkoreksi. Setelah pengucapan 

kalimat dilakukan degan tepat dan benar, mahasiswa lainnya diminta 

menerjemahkan secara lisan. Apabila film itu berbahasa Indonesia, 

maka tidak perlu diucapkan ulang oleh mahasiswa tetapi langsung 

diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang dimana mahasiswa lainnya 

bertindak sebagai pengedit terjemahan tersebut. Hal ini dilakukan terus 

menerus sampai selesainya babak film. Di sini dosen lebih banyak diam, 

oleh karena itu metode pengajaran kuliah ini adalah metode ‘silent’ atau 

metode diam, namun demikian dosen tetap terus memantau aktifitas 

kegiatan belajar tersebut dan membuat catatan-catatan kecil sebagai 

bahan koreksi, khususnya pada saat mahasiswa melakukan terjemahan. 

Dosen menandai tepat atau tidaknya bahasa yang digunakan oleh 

mahasiswa baik ketika mengulas film maupun menerjemahkan lisan. 

Koreksi dosen ini akan disampaikan dosen pada saat tahap review. 

 

d. Tahap review 

  Tahap review adalah tahap mengulas kembali seluruh pertunjukkan 

film, dimana mahasiswa diminta menuliskan point-point penting dalam 
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adegan film. Setelah itu, mahasiswa menjelaskan point-point penting 

yang sudah ditulis  tersebut baik dalam bahasa Jepang atau bahasa 

Indonesia. Penjelasan mahasiswa tentang point-point tersebut, 

diterjemahkan ke dalam bahasa yang berbeda oleh mahasiswa lainnya 

yang ditunjuk. Kegiatan berikutnya pada tahap ini adalah mahasiswa 

dapat menggambarkan adegan film dengan bahasa mereka sendiri secara 

bebas sedangkan mahasiswa lainnya ada yang bertindak sebagai 

penerjemah dan pengkoreksi. Hal ini dilakukan terus secara bergiliran, 

sampai cerita film selesai. Di tahap akhir review, mahasiswa 

menyimpulkan secara tertulis semua adegan film dengan memilih salah 

satu bahasa yang dipakai, kesimpulan ini dikumpulkan kepada dosen 

kemudian dibagikan lagi kepada mahasiswa secara acak, dengan syarat 

hasil kesimpulan tersebut bukan milik mahasiswa yang bersangkutan. 

Mahasiswa yang sudah mendapatkah hasil kesimpulan secara tertulis, 

berkewajiiban mempresentasikan secara langsung dalam bentuk 

terjemahan lisan di depan kelas. Kagiatan terakhir dari tahap ini adalah 

dosen mengulas seluruh aktifitas belajar dan memberikan koreksi dalam 

kegiatan di tahap pelaksanaan, koreksi tersebut sudah disiapkan dalam 

catatan-catatan sebelumnya. 

 

e. Tahap evaluasi 

  Tahap evaluasi, dosen melakukan pengetesan pada beberapa 

beberapa mahasiswa sebagai perwakilan, untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuan mereka dalam menerjemahkan lisan secara langsung. 

Bentuk tes ini berupa menerjemahkan kalimat-kalimat yang dipilih 

dalam adegan film. Kalimat-kalimat ini dibacakan oleh dosen sesuai 

aslinya kemudian mahasiswa menerjemahkannya langsung. Disini dosen 

dan mahasiswa secara bersaman-sama dapat langsung mengoreksi 



69 
 

Robihim : Pengajaran Tsuuyaku Dengan Media Film 

terjemahan tersebut, berupa pemakaian bahasa, situasi, ungkapan-

ungkapan dan sebagainya. 

 

3. Kendala-kendala yang dihadapi  

 Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengajaran ‘tsuuyaku’ melalui 

media film, antara lain : 

a. Kemampuan kosa kata mahaiswa jumlahnya masih sangat terbatas. 

Hal ini dapat menganggu penerjemahan secara lisan karena 

kemampuan mahaiswa tidak sama, sehingga proses pembelajaran 

sedikit terganggu karena adanya ketidakmampuan dari beberapa 

mahasiswa dalam menyimak adegan film dan saat menerjemahkan. 

Selain itu cukup mengganggu dalam pengeditan penerjemahan, 

karena kurangnya kosa kata yang mereka kuasai, sehingga proses 

terjemahan pun tersendat-sendat.  

b. Kemampuan mahasiswa terhadap ungkapan baru dan pola kalimat. 

Hal ini cukup berpengaruh dalam proses penerjemahan dan 

pengeditan. 

c. Kemampuan menyimak dan menyimpulkan. Meskipun penguasaan 

jumlah kosa kata dan kemampuan tata bahasa serta ungkapan cukup, 

kemampuan menyimak dan menyimpulkan yang tidak terlatih dapat 

membuyarkan konsentrasi pada saat menerjemahkan, sehingga 

membingungkan mahasiswa saat menyimpulkan suatu topik 

terjemahan, sehingga berakibat hasil penerjemahan tidak relevan 

dengan kondisi yang sedang diterjemahkan, hal ini berpengaruh pada 

topik terjemahan berikutnya. Selain itu juga  dapat mempersulit pada 

proses terjemahan berikutnya. 

d. Alokasi waktu pengajaran. Meskipun di STBA JIA mata kuliah 

‘tsuuyaku’ diberikan dalam 4 SKS, namun masih dirasa kurang cukup, 
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karena banyak tahap-tahap yang harus dilakukan. Sementara durasi 

film yang rata-rata cukup panjang  antara 1,5 jam sampai 2 jam, harus 

diefektifkan semaksimal mungkin agar cukup dalam 4 SKS di STBA 

JIA yang artinya sama dengan 3 jam, yang mana pembagian 

waktunya yaitu 1,5 jam sampai 2 jam untuk menonton dan menyimak 

sisanya buat latihan dan evaluasi. Karena ketersediaan waktu yang 

cukup sempit, sehingga evaluasi hanya dapat diberikan pada beberapa 

mahasiswa sebagai perwakilan. 

 

4. Strategi yang digunakan untuk pemecahan masalah ini 

 Strategi sementara yang digunakan untuk memecahkan masalah 

pengajaran ‘tsuuyaku’ di STBA JIA ini adalah sebagai berikut : 

a. Mahasiswa diberikan worksheet kosa kata, yang mana kosa kata ini 

adalah kosa kata yang digunakan dalam kalimat pada adegan film 

serta ungkapan-ungkapan lainnya. Kosa kata yang disusun adalah 

kosa kata yang cun kup sulit dtidak familiar. Kemudian dosen 

memberikan penjelasan setiap kosa kata sebelum perkuliahan dimulai. 

Selain itu, pada saat menyimak film mahasiswa diperbolehkan 

membuka kamus untuk menandai kata-kata tertentu yang tidak 

dimengerti.  

b. Mahasiswa dibiarkan secara bebas mengedit dan menerjemahkan, 

kemudian dipantau dan dikoreksi kosa kata, susunan kalimat dan 

ungkapan-ungkapan yang digunakannya 

c. Dibuat kelompok-kelompok mahasiswa ketika menyimpulkan suatu 

topik atau adegan film tersebut, sehingga mahasiswa bisa saling 

mengoreksi terhadap hasil kesimpulan dan bagaimana menyimpulkan 

dengan benar. 
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d. Dengan dibuat kelompok-kelompok ini, jumlah waktu dapat 

dikurangi, sehingga alokasi waktu dapat disesuaikan dengan topik. 

 

C. Kesimpulan 

 

 Menerjemahkan merupakan kegiatan menyampaikan suatu informasi 

dari  bahasa yang berbeda ke dalam bahasa ibu atau sebaliknya. Ada 

berbagai cara dalam kegiatan menerjemahkan suatu bahasa, salah 

satunya adalah menerjemahan secara langsung atau lisan, yang disebut 

‘Tsuuyaku’. Sedangkan pelaku penerjemahnya dalam bahasa Jepang 

disebut ‘Tuuyakusha’ atau orang yang menerjemahkan secara lisan. 

Namun dalam menerjemahkan lisan, diperlukan kemampuan kosa kata, 

pemahaman pola kalimat, ungkapan-ungkapan sebagai bagian dari 

budaya pemakai bahasa tersebut dengan cukup. Untuk melatih 

kemampuan ini, diperlukan pelatihan atau pembelajaran, di STBA JIA 

pembelajaran ini diberikan dalam  mata kuliah ‘tsuuyaku’sebanyak 8 

SKS di dua semester dengan tambahan 2 SKS pada mata kuliah pilihan 

sebagai pendalaman yaitu pada mata kuliah ‘jitsuyou tsuuyaku’, jadi 

total pembelajaran 10 SKS. 

 

 Adapun di STBA JIA  ada beberapa metode yang dipakai dalam  

pembelajaran ‘tsuuyaku’ ini, salah satunya melalui media film. Media 

film digunakan karena di sini banyak hal-hal  yang dipelajari, antara lain 

menyangkut pemakaian bahasa, dialek dan budaya masyarakat dalam  

film tersebut. Namun dalam pemakaian media film dalam pengajaran ini 

ada beberapa kendala antara lain : kemampuan penguasaan kosa kata 

mahasiswa, kemampuan mahasiswa terhadap pola kalimat dan ungkapan, 

kemampuan mahasiswa dalam menyimak dan menyimpulkan adegan 

film dalam bahasa mereka dan alokasi waktu. Untuk sementara kendala-
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kendala ini dapat diatasi dengan cara : memberikan worksheet kosa kata 

yang dipakai dalam adegan film dan dibuat kelompok-kelompok yang 

bertujuan agar mahasiswa saling mengoreksi hasil pengerjaan rakannya 

dengan tetap dipantau dosen dan di koreksi setiap kalimat pada saat 

mengedit terjemahan dan saat menerjemahkan.  
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Penggunaan Joutai Fukushi Dalam Dialog  

Cerita Pendek ’Donguri To Yamaneko’ 

 

Mira Arfiani 

Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung 

 

Bahasa Jepang mempunyai banyak keunikan, salah satunya adalah dalam 

hal adverbia keadaan ‘joutai fukushi’.  Pada dasarnya, kajian adverbia 

keadaan lebih condong pada kajian linguistik. Namun, sebenarnya kajian 

tersebut bisa menjadi kajian sosiolinguistik bila dikaitkan pada 

penggunaannya dalam kalimat langsung (dialog).  

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai makna yang dikandung oleh 

adverbia keadaan pada dialog yang terdapat dalam cerita pendek yang 

berjudul “Donguri to Yamaneko” karya Miyazawa Kenji. Makna yang 

penulis maksud di sini bukan sekadar makna dan arti yang tersurat dari 

setiap adverbia keadaan, tetapi makna yang tersirat dari keseluruhan dialog 

yang mengandung adverbia keadaan.  

  

A. Pendahuluan 

Keberadaan adverbia atau dalam tata bahasa kontemporer biasa 

disebut kata keterangan yang dalam bahasa Jepang disebut Fukushi, sering 

kali sangat dibutuhkan untuk memperkuat kesan suatu pernyataan. 

Pernyataan seorang penutur demikian luas cakupannya dan beragam dari 

segi isinya, maka beragam pula adverbia yang bisa dipergunakan untuk 

memperkuat kesan suatu pernyataan penutur. Dalam hal pemakaiannya, 

adverbia tidak hanya terikat oleh makna dasar yang dimilikinya tetapi juga 

terkait dengan posisinya di dalam sebuah pernyataan yang selalu berada 

sebelum kata yang diterangkannya. Hal ini merupakan karakteristik 

adverbia bahasa Jepang.  

Di dalam cerita pendek “Donguri to Yamaneko” karya Miyazawa 

Kenji yang merupakan objek penelitian ini, penulis menemukan beberapa 

adverbia yang jumlah dan jenisnya sangat bervariasi. Namun, dalam 
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penelitian ini sangat tidak mungkin penulis menjadikan semuanya sebagai 

masalah penelitian. Sehingga untuk karya tulis ini penulis mempersempit 

cakupan pembahasan dengan memilih salah satu unsur adverbia, yakni 

adverbia keadaan. Selain itu, penulis hanya membahas adverbia keadaan 

yang terdapat pada kalimat langsung (dialog) yang diucapkan oleh tokoh di 

dalam cerita yang dijadikan sumber data. Oleh karena itu, tulisan ini diberi 

judul Penggunaan Joutai Fukushi dalam dialog Cerita Pendek ‘Donguri to 

Yamaneko’. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

a. Mengidentifikasi makna adverbia yang ada pada kalimat langsung 

dalam karya sastra yang menjadi objek penelitian. 

b. Mengetahui klasifikasi adverbia yang ada pada kalimat langsung dalam 

karya sastra yang menjadi objek penelitian  

c. Mengidentifikasi dan mengungkap seberapa jauh pengaruh adverbia 

yang ada pada kalimat langsung dalam karya sastra yang menjadi objek 

penelitian. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini akan membahas keberadaan adverbia berdasarkan teori 

yang dikutip oleh Sudjianto dari buku terbitan Bunkachou 

(Sudjianto,1995:89) dan Takeshi (Sudjianto,1995:72). Sedangkan dalam 

analisis adverbia keadaan penulis akan mempergunakan teori Isami 

(Sudjianto,1995:74) dan Morita Yoshiyuki (Hayashi Dai,1990:456). Data 

penelitian diambil dari cerita “Donguri to Yamaneko” karya Miyazawa 

Kenji (Chikuma Nihonbungaku Zenshuu:1993). 

Secara spesifik penelitian ini terbatas pada identifikasi frekuensi 

pemakaian adverbia, pemilahan adverbia yang dipergunakan dan pengaruh 
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adverbia yang ada pada kalimat langsung dalam karya sastra yang menjadi 

objek penelitian. 

 

C. Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini akan mendeskripsikan masalah penelitian melalui 

analisis data yang diperoleh dari sumber data tanpa merekayasa atau 

memanipulasinya. Datanya penulis peroleh melalui studi literatur dan 

pencatatan. Data yang diperoleh diorganisasikan dan dianalisa dengan 

mengikuti teori yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu, Teori yang 

dikutip oleh Sudjianto dari buku terbitan Bunkachou dan teori Uehara 

Takeshi untuk adverbia, teori Nagayama Isami untuk adverbia keadaan, dan 

teori Morita Yoshiyuki untuk klasifikasi adverbia keadaan.  

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Adverbia atau kata keterangan, dalam bahasa Jepang disebut fukushi. 

Dalam Gaikokujin no Tame no Kihongo Yorei Jiten (Bunkachou, 1980:21-

22), adverbia dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, sebagai berikut : 

1. Joutai fukushi `adverbia keadaan` 

Adverbia yang menjelaskan, menunjukkan keadaan, situasi verba yang 

ada di depannya. Contohnya adalah sebagai berikut: 

• Booru wa korokoro korogatte ikimashita. 

‘Bola menggelinding 「korokoro」’ 

• Sugu kite kudasai. 

‘Tolong segera datang.’ 

“Korokoro” dan “sugu” pada kalimat di atas menjelaskan dengan teliti 

tindakan  yang dinyatakan oleh verba korogaru `menggelinding` dan kuru 

`datang`. Adverbia di atas menjelaskan dengan lebih rinci cara,  situasi atau 

keadaan suatu aktifitas atau kejadian.  
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2. Teido fukushi ‘adverbia tingkatan’ 

Adverbia yang menerangkan atau menunjukkan tingkatan yougen 

(verba, adjektiva-i, adjektiva-na) yang ada di depannya. Contohnya adalah 

sebagai berikut : 

• Kore wa taihen omoshiroi hon desu. 

‘Ini buku yang sangat menarik.’ 

• Motto yasui no wa arimasen ka? 

‘Adakah yang lebih murah lagi ?’ 

Adverbia seperti  “taihen” dan “motto” di atas menunjukkan tingkatan 

keadaan dan tindakan / kerja. 

Adverbia tingkatan (teido fukushi) ini ada yang menerangkan adverbia 

keadaan (joutai fukushi). Contohnya adalah sebagai berikut : 

• Motto yukkuri hanashite kudasai. 

‘Tolong bicara lebih pelan.’ 

• Kanari hakkiri arawashite imasu. 

‘Menyatakan dengan cukup jelas.’ 

Adverbia pada kalimat di atas masing-masing menerangkan adverbia 

lainnya yaitu “motto” dengan  “yukkuri” dan “kanari” dengan “hakkiri”. 

Keistimewaan adverbia yang menunjukkan tingkatan ini adalah bisa 

menerangkan kata benda, seperti : “silakan sedikit ke kanan”, “lebih ke 

depan lagi”, “hal kuno melulu”, “kurang dari dua orang”. Namun, 

kombinasi ini terbatas pada nomina yang menunjukkan angka, tempat, arah 

/ tujuan, dan waktu. 

 

3. Jojutsu fukushi ‘adverbia berpasangan’ 

Adverbia yang pemakaiannya terikat oleh bentuk kalimat tertentu, oleh 

karenanya seringkali dimaknai sebagai adverbia berpasangan. Contohnya 

adalah sebagai berikut : 
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• Mou kesshite sonna koto wa shimasen. 

‘Sama sekali hampir tidak tahu hal seperti itu.’ 

• Tatoi tenki ga warukutemo ikimashou. 

‘Kalaupun cuaca buruk, (tetap pergi), Ayo pergi!’ 

Seperti “kesshite” yang digunakan di atas, predikat biasanya menjadi 

bentuk negatif (penolakan). Adverbia “tatoi” biasanya digunakan bersama-

sama dengan bentuk ”-demo”. 

Dalam hal seperti ini, adverbia yang berpasangan ini biasanya 

menggunakan cara mengatakan yang pasti seperti 

“moshi…ba” , ”tabun…dasou (deshou)” , dan “Douzo..te kudasai”. Selain 

itu “moshi” , “tabun” , dan juga “douzo” masuk ke dalam golongan 

adverbia. Semuanya menunjukkan perasaan terutama pembicara 

(kesimpulan, penolakan, pertimbangan, asumsi). 

Menurut Takeshi (Sudjianto,1995:72)  “fukushi ialah kata yang 

menerangkan yougen, termasuk jenis kata yang berdiri sendiri (jiritsugo) 

dan tidak mengenal konjugasi/deklinasi. Fukushi di dalam kalimat dengan 

sendirinya dapat menjadi sebuah bunsetsu yang menerangkan kata lain.”  

Sedangkan menurut teori yang dikutip oleh Sudjianto dari buku 

terbitan Bunkachou (Sudjianto, 1995:72) definisi “fukushi ialah kata yang 

berdiri sendiri (jiritsugo) dan tidak mengenal konjugasi/deklinasi. Fukushi 

tidak dapat diubah-ubah kalau disusun dengan kata-kata lain (seperti yang 

sering terjadi pada verba, adjektiva-i, adjektiva-na, atau verba bantu), 

fukushi tidak dapat menjadi subjek dan hanya berfungsi sebagai kata yang 

menerangkan kata lain.” Dalam penelitian ini penulis hanya membahas 

salah satu dari ketiga adverbia di atas, yaitu joutai  fukushi `adverbia  

keadaan`. Adverbia atau kata keterangan ‘fukushi’ adalah kata yang dapat 

berdiri sendiri dan tidak mengalami perubahan. Umumnya adverbia 

memberi keterangan pada verba, adjektiva-i, dan adjektiva-na yang biasa 
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disebut yougen. Namun ada juga adverbia yang memberi keterangan pada 

adverbia lagi. 

Adverbia keadaan atau kata keterangan berdasarkan situasi atau 

keadaan, dalam bahasa Jepang disebut joutai fukushi. Joutai fukushi adalah 

adverbia yang memberi keterangan pada kata kerja (doushi) dan 

memperlihatkan keadaannya. Berdasarkan pendapat Isami, joutai fukushi 

dapat diartikan sebagai berikut: “Joutai fukushi yaitu fukushi yang sering 

dipakai untuk menerangkan verba, secara jelas menerangkan keadaan 

pekerjaan atau perbuatan itu.”.(Sudjianto,1995:74) 

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa adverbia keadaan terbagi 

atas beberapa kelompok. Untuk makalah ini, penulis merujuk pada 

penggolongan Morita Yoshiyuki (Hayashi Dai, 1990:456) menggolongkan 

joutai no fukushi ke dalam 7 (tujuh) kelompok yaitu berdasarkan 

1) Tiruan bunyi yang dihasilkan oleh suara (giseigo),  bunyi (giongo), dan 

kondisi (gitaigo), seperti : “wanwan(to)” , “zaazaa(to)” , “yukkuri (to)” , 

“shitoshito(to)”, dan lain-lain. 

2) Kata tunjuk ”kou” (begini) , “sou” (begitu), “aa” (seperti itu). Semua hal 

itu disebut shijifukushi. Menurut Kamus Istilah Gramatika Bahasa 

Jepang UPI: “Shijifukushi adalah adverbia yang menyatakan keadaan 

berdasarkan kata tunjuk.”. (Staf Pengajar Program Pendidikan Bahasa 

Jepang FPBS – UPI,2001:10) 

3) Waktu, seperti : ”itsumo” (biasanya) 、 ”katte” (pernah) 、 ”sugu” 

(segera) 、 ”arakajime” (sebelumnya/terlebih dahulu) 、 ”shibaraku” 

(sementara) dan lain-lain. Semua itu merupakan sebutan untuk 

keterangan waktu. 

4) Keadaan dimana masih ada hal yang belum terpenuhi, seperti : “mou” 

(sebentar lagi/lagi/hampir) 、 ”mada” (masih) 、 ”sudeni” 

(tadi)、”hayatouni”. 
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5) Hal yang kuantitatif, seperti : “sukkari” (sama sekali/benar-

benar)、”marumaru” (penuh/utuh). 

6) Hal yang menunjukkan sikap / keinginan, seperti : “wazato” (dengan 

sengaja) 、 ”kotosara(ni)” (dengan sengaja) 、 ”aete” (berani) , 

“wazawaza” (sengaja/khusus)、”sekkaku” (dengan susah payah). 

7) Hal yang menunjukkan hubungan, seperti : “tagaini” (saling)、”tomoni” 

(timbal balik)、”chokusetsu” (langsung/segera). 

 

Pada cerita pendek ‘Donguri to Yamaneko’ yang menjadi sumber 

data makalah ini terdapat 54 kata adverbia keadaan yang dipergunakan 

dalam 88 kalimat. Namun, untuk makalah ini penulis hanya membahas 

mengenai adverbia keadaan yang terdapat pada dialog para tokoh cerita 

pendek tersebut. 

Adverbia keadaan yang penulis temukan ada 14 (empat belas) buah, 

yaitu sukoshi, mada, mou, nakanaka, chotto, tonikaku, motto, sugu, sakki, 

maa, yukkuri, jiki, doumo, dan choudo.  

Berikut ini penulis uraikan adverbia keadaan yang terdapat dalam 

dialog cerita pendek  ‘Donguri to Yamaneko’  disertai artinya dalam 

Bahasa Indonesia. Khusus mengenai artinya penulis merujuk pada Kamus 

Bahasa Jepang-Indonesia Kenji Matsuura. 

 

Tabel 1. Makna adverbia keadaan yang terdapat pada dialog 

cerita pendek “Donguri to Yamaneko” 

No. Adverbia Keadaan Arti 

1 Chotto sebentar,sekejap,seketika 

2 Tonikaku 
betapapun, bagaimanapun, 

pokoknya, bagaimanapun juga 
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3 Motto lebih,lagi 

4 Sugu Segera 

5 Sakki tadi, barusan 

6 Sukoshi Sedikit 

7 Mada 
belum, masih belum, lagi, tetap, 

baru, masih 

8 Mou 
belum, masih belum, lagi, tetap, 

baru, masih 

9 Nakanaka betul, dengan mudah 

10 Maa 

----------- 

(Sementara. untuk beberapa saat. 

Sebentar, seketika, sekejap) 

11 Yukkuri 
perlahan-lahan, pelan-pelan, 

lambat-lambat 

12 Jiki 
sebentar lagi, dekat sekali, sangat 

dekat 

13 Doumo sungguh, benar-benar 

14 Choudo tepat, persis, genap, pas 

 

Catatan: -------- berarti tidak ditemukan pada Kamus Bahasa Jepang-

Indonesia Kenji Matsuura. Sedangkan pengertian yang ada di 

dalam tanda kurung penulis temukan dari sumber lain 

 

Berdasarkan arti dan pembagian adverbia keadaan yang telah 

dilampirkan sebelumnya, berikut ini penulis uraikan penggolongan adverbia 

keadaan yang terdapat dalam dialog cerita pendek  ‘Donguri to Yamaneko’. 
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Tabel 2. Klasifikasi adverbia keadaan yang terdapat pada dialog 

cerita pendek “Donguri to Yamaneko” 

No. Adverbia Keadaan Jenis/Golongan Adverbia Keadaan 

1 Chotto Waktu, Hal yang kuantitatif 

2 Tonikaku Hal yang menunjukkan sikap / keinginan 

3 Motto Hal yang kuantitatif 

4 Sugu Waktu 

5 Sakki Waktu 

6 Sukoshi Hal yang kuantitatif 

7 Mada Keadaan dimana masih ada hal yang 

belum terpenuhi 

8 Mou Keadaan dimana masih ada hal yang 

belum terpenuhi 

9 Nakanaka Hal yang kuantitatif 

10 Maa Waktu 

11 Yukkuri Hal yang kuantitatif  

12 Jiki Hal yang kuantitatif 

13 Doumo Hal yang kuantitatif 

14 Choudo Hal yang kuantitatif 

 

E. Pembahasan Kalimat dari Segi Sosiolinguistik  

Dalam bahasa Indonesia chotto berarti sebentar, sekejap, seketika. 

Dalam kalimat,  

“Konnichiwa, yoku irasshaimashita. Jitsu wa ototoi kara, mendou 

na arasoi ga okotte, chotto saiban ni komarimashita no de, anata no 

okangae o, ukagaitai to omoimashita no desu. Maa, yukkuri, oyasumi 

kudasai. Jiki, donguri domo ga mairimashou. Doumo maitoshi, kono saiban 

de kurushi mimasu”, Yamaneko wa, futokoro kara, makitabako o dashite, 

jibun ga ippon kuwae, “ikaga desu ka” to Ichirou ni dashita. 
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Dijelaskan bahwa Kucing Hutan mengalami kebingungan dalam mengatasi 

perselisihan di antara para Donguri. Chotto pada kalimat di atas 

menekankan pada ukuran (besar kecilnya) ekspresi perasaan Kucing Hutan 

akan kerumitan yang dirasakannya dalam menyelesaikan masalah para 

Donguri.  Seperti yang diungkapkan di atas chotto artinya sedikit. Namun, 

bila ditelaah dari karakter Kucing Hutan yang memiliki posisi terhormat di 

tempat itu sangat wajar kalau ia memiliki gengsi yang cukup besar untuk 

mengakui bahwa ia sebenarnya sudah angkat tangan dalam menghadapi hal 

itu dan sudah tidak tahu lagi bagaimana cara menyelesaikannya. Oleh 

karena itulah ia mengundang Ichiro untuk membantunya dalam 

menyelesaikan masalah tersebut.   

 Sebenarnya chotto dalam kalimat di atas memiliki arti yang netral. Namun, 

bila melihat kalimat di atas dan menelaah sifat Kucing Hutan yang memiliki 

kedudukan dan gengsi yang tinggi, maka kata chotto menjadi bermakna 

negatif karena kata tersebut digunakan Kucing Hutan untuk menutupi 

kebenaran bahwa dirinya sebenarnya sudah tidak mampu mengatasi hal 

tersebut yang pada akhirnya meminta bantuan Ichiro.  

Tonikaku artinya betapapun, bagaimanapun, pokoknya, 

bagaimanapun juga. Dalam kalimat, 

“Higashi nara boku no ikuhou da nee, okashi na, tonikaku motto itte 

miyou. Kuri no ki arigatou.”  

Dijelaskan bahwa meskipun Ichiro merasa aneh akan petunjuk yang 

diberikan oleh pohon Kuri kepadanya, ia tetap mengikuti petunjuk yang 

diberikan padanya itu.  Sehingga, dapat dikatakan bahwa kata tonikaku 

merupakan penekanan sikap atau tindakan yang akan diambil oleh 

seseorang meskipun hal tersebut bertentangan dengan yang ada dibenaknya 

dan terasa janggal.  

Tonikaku memiliki arti yang baik dan jelek. Itu semua tergantung 

pada konteks kalimat.  Pada kalimat di atas kata tonikaku bisa dinilai baik 
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dan jelek. Dapat dinilai baik, karena Ichiro tetap pergi ke tempat yang ia 

tuju untuk memenuhi rasa ingin tahu dan penasarannya. Dapat dinilai jelek 

karena ia tetap pergi ke tempat yang dituju meskipun ia sudah merasakan 

kejanggalan akan hal itu. 

 Motto artinya lebih, lagi. Pada kalimat, 

”Higashi nara boku no ikuhou da nee, okashi na, tonikaku motto itte miyou. 

Kuri no ki arigatou.”  

 

Dijelaskan bahwa meskipun Ichiro merasa aneh akan petunjuk yang 

diberikan oleh pohon Kuri kepadanya, ia tetap akan pergi ke arah yang 

ditunjukkan itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa kata motto menekankan 

pada besar-kecilnya kuantitas rasa aneh yang dirasakan Ichiro di dalam 

hatinya.     

Motto memiliki arti yang netral. Pada kalimat di atas kata motto 

hanya merupakan penekanan pada kuantitas/ukuran besar-kecilnya rasa 

penasaran Ichiro. 

Sugu artinya segera. Selain itu, juga merupakan penggambaran 

kondisi tidak tergantung waktu, tiba-tiba atau mendadak. Pada kalimat, 

“Yamaneko-sama wa ima sugu ni, koko ni modotte odeyaru yo. Omae wa 

Ichiro-san da na.” 

 

Dijelaskan bahwa Kucing Hutan sebagai majikan si Kusir akan datang 

dalam waktu tidak lama lagi, tidak dapat dipastikan berapa lamanya dan 

datang secara tiba-tiba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sugu 

menekankan pada ukuran waktu yang sebentar namun tidak dapat 

diperkirakan berapa lamanya.  

Sugu memiliki arti yang baik. Pada kalimat di atas sugu memiliki 

arti yang baik karena Ichiro tidak perlu menunggu lama kedatangan Kucing 

Hutan di tempat itu.  
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Sakki artinya tadi, barusan. Merupakan penggambaran akan suatu 

hal yang baru saja terjadi atau dilewati.  Pada kalimat, 

“Yamaneko wa, sakki, basha de nishi no hou e tonde ikimashita yo.” 

Dijelaskan bahwa Kucing Hutan baru saja pergi melesat ke arah barat 

dengan kereta kudanya pada saat itu. Sakki pada kalimat di atas bisa 

menekankan pada pendeknya jarak waktu antara Kucing Hutan untuk 

melintasi tempat itu dengan waktu ketika Ichiro bertanya.  

Sakki memiliki arti yang baik, netral dan jelek. Bisa berarti baik bila 

kita baru saja mendapatkan sesuatu yang dalam waktu yang tidak lama 

ternyata hal tersebut kita butuhkan. Bisa berarti netral apabila yang baru 

terlewati tidak memberikan kerugian apapun bagi diri kita. Dapat berarti 

jelek bila hal yang baru terlewati memberikan kerugian pada diri kita. Pada 

kalimat di atas, sakki memiliki makna yang baik karena dengan Kucing 

Hutan baru saja melewati tempat tersebut, berarti arah yang ditunjukkan 

kepadanya dijamin benar.  

Sukoshi artinya sedikit. Merupakan penggambaran kondisi jumlah 

dan derajat (batas) yang sedikit/sebentar, situasi dan kondisi jarak yang 

dekat, dan situasi dan kondisi waktu yang pendek/sebentar/sementara waktu. 

Pada kalimat,  “Okashii na, nishi nara boku no uchi no hou da. Keredomo, 

maa mo sukoshi okonatte miyou. Suesuki, arigatou.” 

 

“Minami nara acchi no yama no naka da. Okashii na. Maa mo sukoshi 

okonatte miyou. Kinoko, arigatou.” 

 

“Minami e itta nan te, ni toko de sonna koto o iu no wa okashii naa. 

Keredomo maa mo sukoshi okonatte miyou. Risu, arigatou.” 

 

Dijelaskan bahwa Ichiro mengatakan bahwa ia akan terus mencoba pergi ke 

arah yang ditunjukkan kepadanya. Sukoshi pada ketiga kalimat di atas 

menggambarkan situasi jarak yang pendek yang akan ditempuh olehnya dari 

tempat dia bertanya. 
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Sukoshi memiliki arti yang baik, netral, dan jelek. Pada kalimat di 

atas, kata sukoshi memiliki makna yang netral dan baik. Dapat dikatakan 

netral karena kata sukoshi di sana hanya menunjukkan hal yang bersifat 

kuantitatif yaitu jarak yang akan di tempuh Ichiro. Dapat dikatakan baik 

karena jarak yang akan ditempuh olehnya tidak jauh dan dapat ditempuh 

dalam waktu yang pendek/sebentar.   

Mada artinya belum, masih belum, lagi, tetap, baru, masih. Mada 

dapat menggambarkan situasi dan kondisi yang sama dengan sebelumnya. 

Pada kalimat,  

“Yamaneko nara, kesa mada kurai uchi ni basha de minami no hou e tonde 

ikimashita yo.”  

 

Dijelaskan bahwa Kucing Hutan pergi menuju ke arah selatan dengan kereta 

kudanya ketika pagi masih gelap. Mada pada kalimat di atas menekankan 

pada  situasi pagi hari yang masih sama gelapnya dengan malam hari ketika 

Kucing Hutan melewati tempat itu menuju ke selatan. Sedangkan, pada 

kalimat, 

Ichiro wa bikkuri shite, “Iie.” to iimashitara, yamaneko wa oo you ni 

waratte, “Fufun, mada owakai kara,” to ii nagara” MACCI o shutto suttee, 

wazato kao o shikamete, aoi kemuri o fue to hakimashita” 

 

Dijelaskan bahwa Kucing Hutan menganggap karena Ichiro masih muda 

maka ia menolak untuk menerima tawaran rokok dari Kucing Hutan. Mada 

pada kalimat kedua lebih menekankan pada keadaan Ichiro yang usianya 

masih terlalu muda (belum cukup umur) untuk merokok. 

Mada memiliki makna yang netral. Mada pada kedua kalimat di atas 

hanya menunjukkan makna yang bersifat kuantitatif yaitu waktu dan umur.  

Mou artinya sekarang, lagi, hampir, sebentar lagi, tak lama lagi, 

sudah, telah.  Mou merupakan adverbia yang menunjukkan waktu yang 
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sebentar atau hal yang sedang mendekati sesuatu dalam waktu dekat. Pada 

kalimat, 

“Saiban mo mou kyou de mikkame da zo, ii kagen ni naka naori o shitara 

dou da.”  

 

Dijelaskan bahwa pengadilan pada hari itu sudah memasuki hari yang ketiga. 

Bila masalah  tidak diselesaikan dengan jalan rujuk/berdamai, maka 

permasalahan di antara para Donguri akan terus berlanjut dalam jangka 

waktu yang sangat lama dan tidak akan pernah selesai. Mou pada kedua 

kalimat di atas menekankan pada waktu yang telah, sedang, dan akan 

dilewati oleh Kucing Hutan dan para Donguri untuk menyelesaikan 

permasalahan di antara para Donguri tersebut.  

 Mou pada dasarnya memiliki arti yang netral. Namun, sebenarnya bisa 

memiliki makna yang baik maupun yang jelek. Itu semua tergantung pada 

konteks kalimat. Seperti pada kalimat di atas, mou memiliki makna yang 

jelek. Karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa persidangan 

hari itu telah memasuki hari yang ketiga. Dari sana dapat dipahami bahwa 

permasalahan sepele tersebut sudah menghabiskan banyak waktu. 

Nakanaka artinya betul, dengan mudah. Nakanaka merupakan 

adverbia yang menunjukkan nilai atau kualitas yang paling utama di dalam 

kelompok/golongannya. Dalam kalimat,  

“Saa, nakanaka, bunshou ga umai you deshita you.” 

“Ano ji mo nakanaka umai ka.” 

 

Dijelaskan bahwa si Kusir menanyakan kepada Ichiro mengenai kualitas isi 

surat yang dikirimkan kepadanya. Nakanaka pada kalimat pertama, 

menekankan pada rendahnya kualitas kalimat pada surat yang dikirimkan 

kepada Ichiro. Sedangkan, pada kalimat kedua menekankan pada tingginya 

kualitas huruf yang dituliskan olehnya di dalam surat yang ditujukan kepada 

Ichiro. 
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 Nakanaka memiliki arti yang baik, netral dan jelek. Itu semua tergantung 

pada lingkup apa kata tersebut digunakan  Misalnya, dalam kelompok anak 

yang berprestasi, pasti ada yang paling pintar di antara semuanya. Begitu 

pula dalam kelompok anak yang berprestasi buruk, pasti ada yang paling 

bodoh di antara semuanya. Maka digunakanlah kata nakanaka dalam 

menjelaskan hal tersebut. Pada contoh pertama, nakanaka memiliki arti 

yang positif, sedangkan pada contoh yang kedua nakanaka memiliki arti 

yang negatif. Pada kalimat,  

“Saa, nakanaka, bunshou ga umai you deshita you.” 

 

Nakanaka memiliki arti yang jelek karena si Kusir berkata (bertanya) 

dengan kalimat yang menegaskan bahwa kualitas kalimat yang terdapat 

pada surat tersebut buruk. Sedangkan pada kalimat,   

“Ano ji mo nakanaka umai ka.” 

 

Nakanaka memiliki arti yang netral karena di sana si Kusir tidak bertanya 

dengan kalimat yang menegaskan bahwa huruf yang ditulisnya bagus.  

Maa artinya sementara. Adverbia yang merujuk pada waktu yang 

bersifat sebentar, seketika, dan sekejap. Dalam kalimat, 

“Konnichiwa, yoku irasshaimashita. Jitsu wa ototoi kara, mendou na arasoi 

ga okotte, chotto saiban ni komarimashita no de, anata no okangae o, 

ukagaitai to omoimashita no desu. Maa, yukkuri, oyasumi kudasai. Jiki, 

donguri domo ga mairimashou. Doumo maitoshi, kono saiban de 

kurushi mimasu”, Yamaneko wa, futokoro kara, makitabako o dashite, 

jibun ga ippon kuwae, “ikaga desu ka” to Ichirou ni dashita. 

 

Dijelaskan bahwa Kucing Hutan menyambut dengan baik ketika Ichiro 

sampai di tempat tersebut. Sambil menjelaskan permasalahan yang dihadapi 

olehnya, ia mempersilahkan Ichiro untuk beristirahat sebentar sambil 

menunggu kedatangan Donguri. Maa pada kalimat di atas menjelaskan 

durasi atau lamanya waktu Ichiro beristirahat. Ia dapat beristirahat selama 

Donguri belum sampai di sana.  
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Maa pada dasarnya memiliki arti yang netral. Pada kalimat di atas 

maa hanya menunjukkan lamanya waktu yang diberikan pada Ichiro untuk 

beristirahat.  

Yukkuri artinya  perlahan-lahan, pelan-pelan, lambat-lambat. Yukkuri 

menggambarkan keadaan yang tidak tergesa-gesa, tidak bergegas, dan tidak 

memburu-buru. Selain itu, yukkuri dapat juga menggambarkan hati / jiwa 

yang tenang dan santai. Dalam kalimat, 

“Konnichiwa, yoku irasshaimashita. Jitsu wa ototoi kara, mendou na arasoi 

ga okotte, chotto saiban ni komarimashita no de, anata no okangae o, 

ukagaitai to omoimashita no desu. Maa, yukkuri, oyasumi kudasai. Jiki, 

donguri domo ga mairimashou. Doumo maitoshi, kono saiban de 

kurushi mimasu”, Yamaneko wa, futokoro kara, makitabako o dashite, 

jibun ga ippon kuwae, “ikaga desu ka” to Ichirou ni dashita. 

 

  Dijelaskan bahwa Ichiro dipersilakan untuk beristirahat dahulu sambil 

menunggu kedatangan Donguri. Yukkuri pada kalimat di atas 

menggambarkan kondisi Ichiro ketika beristirahat sambil menunggu 

kedatangan Donguri yaitu dengan santai dan menikmati keadaan/kondisi 

yang nyaman di hutan tersebut.  

Yukkuri memiliki arti yang baik. Pada kalimat di atas yukkuri 

menunjukkan bahwa Kucing Hutan mempersilahkan Ichiro untuk 

beristirahat sebentar dengan santai dan nyaman.    

Jiki artinya sebentar lagi, dekat sekali, sangat dekat. Jiki 

menggambarkan pendeknya waktu dan dekatnya jarak antara dua tempat. 

Dalam kalimat, 

“Konnichiwa, yoku irasshaimashita. Jitsu wa ototoi kara, mendou na arasoi 

ga okotte, chotto saiban ni komarimashita no de, anata no okangae o, 

ukagaitai to omoimashita no desu. Maa, yukkuri, oyasumi kudasai. Jiki, 

donguri domo ga mairimashou. Doumo maitoshi, kono saiban de 

kurushi mimasu”, Yamaneko wa, futokoro kara, makitabako o dashite, 

jibun ga ippon kuwae, “ikaga desu ka” to Ichirou ni dashita. 
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Dijelaskan bahwa Donguri akan datang ke tempat tersebut tidak lama lagi. 

Jiki pada kalimat di atas menerangkan singkat atau pendeknya waktu dari 

saat itu (ketika Kucing Hutan berbicara) sampai Donguri datang ke tempat 

mereka berada.   

Jiki memiliki arti yang baik. Pada kalimat di atas, jiki menunjukkan 

pendeknya waktu bagi Ichiro untuk menunggu kedatangan para Donguri. 

Jadi, Ichiro tidak perlu menunggu lama yang akan membuatnya bosan di 

sana. Sehingga membuat Ichiro merasa dihargai kedatangan dan 

keberadaannya di sana oleh Kucing Hutan. 

Doumo artinya sungguh, benar-benar. Doumo dapat menggambarkan 

keseriusan seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Selain itu, dapat 

juga menekankan pada suatu hal (dalam hal ini, menekankan pada kata yang 

mengikutinya). Dalam kalimat, 

“Konnichiwa, yoku irasshaimashita. Jitsu wa ototoi kara, mendou na arasoi 

ga okotte, chotto saiban ni komarimashita no de, anata no okangae o, 

ukagaitai to omoimashita no desu. Maa, yukkuri, oyasumi kudasai. Jiki, 

donguri domo ga mairimashou. Doumo maitoshi, kono saiban de 

kurushi mimasu”, Yamaneko wa, futokoro kara, makitabako o dashite, 

jibun ga ippon kuwae, “ikaga desu ka” to Ichirou ni dashita. 

 

Dijelaskan bahwa Kucing Hutan menceritakan kepada Ichiro bahwa ia 

hampir setiap tahun direpotkan oleh masalah para Donguri tersebut. Doumo 

pada kalimat di atas menekankan bahwa Kucing Hutan hampir setiap saat 

direpotkan oleh masalah para Donguri. Jadi, bisa dikatakan bahwa ia hampir 

tidak mempunyai waktu untuk mengurusi hal lainnya karena masalah 

tersebut.  

Doumo sebenarnya memiliki arti yang baik dan jelek. Kata doumo 

mencerminkan kesungguhan akan suatu hal (benar-benar). Dalam kalimat di 

atas, memiliki arti yang jelek karena Kucing Hutan benar-benar/sangat 

direpotkan oleh masalah para Donguri tersebut setiap tahunnya.  
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 Choudo artinya tepat, persis, genap, pas. Choudo digunakan untuk 

menggambarkan sesuatu yang benar-benar pas/cocok, menggambarkan 

keadaan yang baik, dan menggambarkan suatu hal dengan hal lain yang 

memiliki kemiripan. Dalam kalimat, 

Bettou wa, sakki no donguri o masu ni irete, hakatte 

sakebimashita. ”Choudo isshou arimasu.” 

 

Dijelaskan bahwa Kusir (atas perintah Kucing Hutan) menakarkan Donguri 

ke dalam sebuah mangkuk.  Pada awalnya, Kucing Hutan memerintahkan 

untuk menambahkan Donguri yang berwarna sepuh bila Donguri yang 

berwarna emas tidak mencukupi. Namun, setelah selesai ditakar, ternyata 

Donguri yang berwarna emas jumlahnya tepat satu mangkuk. Choudo pada 

kalimat di atas menekankan pada ketepatan jumlah Donguri yang berwarna 

emas yang ingin Kucing Hutan berikan kepada Ichiro sebagai ucapan 

terimakasih. Jadi tidak kurang dan tidak lebih.  

 Choudo memiliki arti yang netral dan baik. Choudo pada kalimat di atas, 

dapat dikatakan netral karena pada dasarnya choudo hanyalah ukuran suatu 

hal yang bersifat kuantitatif, dalam hal ini Donguri emas yang berjumlah 

satu mangkuk. Dan dapat dikatakan baik karena Donguri berwarna emas 

yang diminta Ichiro pada Kucing Hutan jumlahnya tepat satu mangkuk, 

sehingga tidak perlu ditambahkan dengan Donguri yang berwana sepuh 

Dari pembahasan di atas, hasil yang diperoleh dalam penelitian 

deskripsi ini adalah: 

1) Jumlah advebia keadaan yang terdapat pada dialog cerita 

pendek“Donguri to Yamaneko” jumlahnya lebih sedikit 

dibandingkan dengan yang terdapat pada kalimat naratif. 

2) Adverbia keadaan yang paling banyak adalah adverbia yang 

menjelaskan hal yang bersifat kuantitatif. 
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3) Adverbia yang terdapat pada dialog, ada yang secara tersirat 

bertentangan dengan arti yang sesungguhnya. 

4) Arti adverbia keadaan dapat digolongkan menjadi tiga macam, 

yaitu baik, netral dan jelek. Hal tersebut bisa dilihat pada arti 

setiap adverbia tersebut.  

 

F. Kesimpulan dan Saran 

Simpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Adverbia keadaan yang ada pada kalimat langsung (dialog) yang 

terdapat dalam cerita pendek ‘Donguri to Yamaneko’ didominasi oleh 

adverbia yang menerangkan hal yang bersifat kuantitatif. Adverbia 

tersebut adalah chotto, motto, sukoshi, nakanaka, yukkuri, doumo, 

jiki,dan choudo. 

2. Adverbia keadaan yang memiliki arti (dalam lingkup baik, netral, dan 

jelek) lebih dari satu yaitu chotto, tonikaku, sakki, sukoshi, doumo, dan 

choudo 

3. Adverbia keadaan yang hanya memiliki satu arti (dalam lingkup baik, 

netral, dan jelek) yaitu mada, mou, nakanaka, maa, motto, sugu, yukkuri, 

dan jiki.  

Pada akhirnya, hal yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa pada 

dasarnya arti yang dikandung oleh adverbia keadaan pada sebuah kalimat 

dipengaruhi oleh makna kalimat secara keseluruhan. Karena penelitian 

dalam makalah ini belum mendalam, saya harap dapat melanjutkan 

penelitian ini pada saat menulis tesis. 
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Analisis Pembentukan Yuzokubun  

~ To Iu/ ~ To Iwareru Dalam Buku  

Nihongo Chuukyuu Dokkai Nyuumon 

 

Robihim 

STBA JIA Bekasi 

 

     A. Pendahuluan 

Bahasa merupakan rangkaian beberapa kalimat, baik kalimat 

tunggal maupun majemuk, dapat  disampaikan secara langsung ataupun 

tidak langsung. Sedangkan yang dimaksud kalimat menurut Hideo 

Tamura (1982:43) adalah,”Bun to wa hatsuwa no uchi no aru shuu no 

mono no bun o mitome, sore o kansei taisou no ichi jougen de aru.” 

(Kalimat merupakan salah satu jenis percakapan, yang banyak 

mengungkapkan berbagai hal). Adapun yang dimaksud kalimat 

langsung adalah kalimat yang disampaikan secara langsung oleh 

pembicara kepada lawan bicara tanpa mengalami perubahan susunan 

dan tata bahasanya, sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat 

yang sampaikan oleh orang kedua kepada orang ketiga dengan susunan 

dan tata bahasa yang berbeda dengan aslinya atau sudah mengalami 

perubahan baik penyingkatan maupun perpanjangan kalimat. Dalam 

bahasa Indonesia kalimat tidak langsung biasanya diawali dengan kata 

“katanya”, “menurut seseorang”, “kata seseorang”, dan sebagainya. 

Sedangkan dalam bahasa Jepang kalimat tidak langsung diakhiri dengan 

kata “~と言う/~と言われる”. Kalimat tidak langsung dalam bahasa 

Jepang termasuk ke dalam “Yuzokubun”, sedangkan “Yuzokubun” 

adalah salah satu jenis “Fukubun” atau kalimat majemuk bahasa Jepang. 

Yang dimaksud dengan “Fukubun” menurut Shinonome Hiroko 

(1996:13) adalah, “Fukubun to wa sakigyou bubun ga gosetsu bubun o 
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shushoku suru kankei ni aru mono o iimasu”(Kalimat majemuk adalah 

kalimat yang mengutarakan adanya hubunngan antara klausa 

sebelumnya dengan klausa setelahnya). Selain jenis “Yuzokubun”, jenis 

kalimat majemuk dalam bahasa Jepang terdiri dari jenis “Gobun” dan 

“Juubun”. Tiap-tiap jenis ini memiliki jenis lainnya dengan cirri-ciri 

yang berbeda menurut susunan kalimat dan pola kalimatnya. Begitu pula 

halnya dengan jenis “Yuzokubun”, yang terdiri dari beberapa jenis 

pembentukan kalimat. Salah satu jenis “Yuzokubun” berdasarkan 

pembentukan pola kalimatnya adalah bentuk “ ~ と言う/~と言われる“. 

Bentuk  ini dikatagorikan “Yuzokubun” karena terdiri dari dua kalimat 

tunggal atau lebih dengan bentuk yang  berbeda dengan pola pada 

“Gobun” dan “Juubun”.  

Kalimat tunggal yang membentuk menjadi kalimat majemuk 

“Yuzokubun”, terdiri dari kalimat tunggal yang menjadi kalimat ordinat 

dengan bentuk akhir kalimat “~と言う/~と言われる“dan satu atau 

beberapa kalimat tunggal yang menjadi subordinate, yaitu kalimat 

tunggal yang terdapat dalam lingkup “~は「Kalimat tunggal」と言う/

と言われる”. 

 Dalam buku “Nihongo Chukkyuu Dokkai Nyuumon” yang 

menjadi buku pegangan untuk mata kuliah Dokkai 3 dan 4 di semester V 

dan VI STBA JIA khususnya pada bagian “Dokkai”nya, bentuk 

“Yuzokubun ～と言う/~と言われる” ini seringkali muncul, sehingga 

penulis menggunakan  “Nihongo Chukkyuu Dokkai Nyuumon”, untuk 

meneliti lebih tentang “Yuzokubun”. 

 

B. Pembahasan 

1. Jenis-jenis Kalimat Berdasarkan Pembentukan Kalimat 

a. 短文 (Tanbun) 
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“Tanbun” atau kalimat tunggal adalah kalimat kalimat 

sederhana yang berupa bentuk kalimat sempurna yang terdiri dari 

subjek “主語“、objek "対語”、predikat“述語”. Sedangkan menurut 

Teramura Hideo (1980:1), “Tanbun to wa tan ichi no jutsugo (doushi, 

keiyoushi, meishi + da) wo chuushin ni ikutsuka no hogo ga 

mutsubitsuki …” (Kalimat tunggal adalah kalimat yangmemiliki 

beberapa kata pelengkap dengan predikat (verba, adverbia, meishi + 

da) sebagai pusatnya). Contoh “tanbun” atau kalimat tunggal dengan 

bentuk kalimat sederhana yang lengkap adalah : Ani wa Isha da. 

(Kakak laki-laki saya seorang dokter) (Teramura Hideo, 1980:1) 

Adapun kalimat tunggal menurut Henry Guntur Tarigan 

(1971:38), adalah, “kalimat yang terdiri dari satu klausa bebas tanpa 

klausa terikat. “ Contoh : Saya makan nasi.  

      

b. 複文 (Fukubun) 

Dalam bahasa Jepang “fukubun” tergolong jenis kalimat 

yang didasarkan pada pembentukan kalimatnya.  

“Fukubun” adalah kalimat yang terbentuk adari dua klausa 

atau lebih. Menurut Shinonome Hiroko (1996:13), “Fukubun to wa 

sakigyou bubun ga gosetsu bubun wo shusoku suru kankei ni aru 

mono o iimasu.” (Kalimat majemuk adalah kalimat 

yangmengutarakan adanya hubungan antara dua klausa sebelumnya 

dengan klausa setelahnya) 

 Adapun “Fukubun” terbagi menjadi tiga jenis, yaitu Gobun, Juubun 

dan Yuzokubun. Yang dimaksud “Gobun” adalah kalimat dimana 

kegiatan dalam kalimat sebelumnya merupakan syarat untuk kalimat 

selanjutnya, dan keseluruhannya merupakan satu kesatuan atau 

kesimpulan.  
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Contoh : Kaze ga fuite, ki ga taoreta. (Angin yang bertiup telah 

menumbangkan pohon.  

 Adapun yang dimaksud dengan “Juubun” adalah kalimat yang 

terbentuk dari dua klausa atau lebih dengan masing-masing 

klausanya mengandung unsure subjek dan predikat yang saling 

berhubungan. 

Contoh : Kaze mo fuku shi, ame mo tsuyoi. (Angin bertiup kencang 

dang hujan pun turun deras) 

 Sedangkan Yuzokubun adalah kalimat yang terbentuk karena adanya 

kutipan atau retorik. Menurut Shinonome Hiroko (1996:13) adalah, 

“Yuzokubun to wa shushoku, inyou no kankei ni aru monowo 

iimasu”. (Yuzokubun adalah kallimat yang memiliki hubungan 

setara secara retorik atau kutipan) 

Contoh : Sekai wo touyou to seiyou to ni ruibetsu suru to iu koto ga, 

somo somo nan sensu de aru. (Pemisahan dunia barat atas dunia 

timur benar-benar hanya omong kosobng belaka.) 

  Klausa-klausa pembentuk “Yuzokubun” didasarkan pada ciri-ciri 

sebagai berikut : 

a) Menetapkan klausa retorik kata benda dalam kalimat lain pada suatu 

kalimat 

b) Menetapkan unsure pembentuk kata benda dalam kalimat lain pada 

suatu kalimat 

c) Kutipan (perubahan kutipan dalam kalimat) 

 

2. Jenis-jenis Pembentuk Kalimat Yuzokubun 

  Dalam kalimat “Yuzokubun” selain memiliki sifat retorik dan 

kutipan, klausa pembentuknya berperan sebagai induk kalimat dan anak 

kallimat, ada pula kalimat pembentuknya merupakan hasil dari 
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perluasan salah satu unsure yang ada pada induk kalimat atau klausa 

yang menjadi anak kalimat atau klausa lain. 

   Adapun ciri-ciri “Yuzokubun” dapat diidentifikasi sebagai 

berikut : 

a. Yuzokubun dengan pembentukan retorik : “Klausa induk 

(retorik)→Klausa turunan”. 

Contoh : Mizu wa, watashitachi no seikatus ni kakasu koto no dekinai 

taisetsu na shigen desu. 

(Air merupakan sumber alam yang sangat penting yang tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan kita) 

b. Yuzokubun dengan pembentukan kutipan : “Klausa turunan (kutipan 

～と言う/～と思う)→Klausa Induk.” 

Contoh : “Tokoro kawareba, shina kawaru.” to iu kotowaza ga arimasu. 

(Ada pribahasa yang mengatakan “Lain padang lain belalang, lain lubuk 

lain ikannya.”) 

 

3. Yuzokubun jenis “ ~と言う/ ～と言われる” 

  Yuzokubun jenis “ ~と言う/ ～と言われる” merupakan bentukan 

kalimat kutipan atau umumnya terdapat pada kalimat tidak langsung. 

Kalimat di dalam kutipan bentuk Yuzokubun  jenis “ ~と言う/ ～と言

われる” biasanya merupakan bentuk kalimat turunan bentuk kalimat 

jenis Juubun atau Gobun, klausa atau unsur kalimat, kalimat tunggal 

atau kalimat sederhana.  

  Dalam buku Nihongo Chuukyuu Dokkai Nyuumon pada tiap bab 

dalam Dokkainya bentuk Yuzokubun jenis “ ~と言う/ ～と言われる”, 

seringkali muncul dengan ciri fungsi sintaksis dan klausa bentukan yang 

berbeda-beda. Dari 30 bab Dokkai terdapat 68 kalimat bentuk 
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Yuzokubun jenis “ ~ と言う / ～と言われる ”, dengan rincian 

kemunculan sebagai berikut : 

o Pada bab 2 terdapat 1 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ ～と言

われる” 

o Pada bab 4 terdapat 1 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ ～と言

われる” 

o Pada bab 5 terdapat 1 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ ～と言

われる” 

o Pada bab 6 terdapat 2 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ ～と言

われる” 

o Pada bab 7 terdapat 9 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ ～と言

われる” 

o Pada bab 8 terdapat 3 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ ～と言

われる” 

o Pada bab 9 terdapat 5 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ ～と言

われる” 

o Pada bab 11 terdapat 1 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ ～と言

われる” 

o Pada bab 12 terdapat 5 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ ～と言

われる” 

o Pada bab 13 terdapat 4 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ ～と言

われる” 

o Pada bab 14 terdapat 2 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ ～と言

われる” 
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o Pada bab 15 terdapat 1 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ ～と言

われる” 

o Pada bab 16 terdapat 2 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ ～と言

われる” 

o Pada bab 17 terdapat 1 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ ～と言

われる” 

o Pada bab 19 terdapat 1 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ ～と言

われる” 

o Pada bab 21 terdapat 2 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ ～と言

われる” 

o Pada bab 22 terdapat 5 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ ～と言

われる” 

o Pada bab 23 terdapat 2 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ ～と言

われる” 

o Pada bab 24 terdapat 1 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ ～と言

われる” 

o Pada bab 25 terdapat 4 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ ～と言

われる” 

o Pada bab 27 terdapat 3 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ ～と言

われる” 

o Pada bab 28 terdapat 2 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ ～と言

われる” 

o Pada bab 29 terdapat 5 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ ～と言

われる” 
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o Pada bab 30 terdapat 5 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ ～と言

われる” 

o Pada bab 31 terdapat 1 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ ～と言

われる” 

Tiap-tiap bentuk Yuzokubun tersebut memiliki kalimat turunan 

yang berbeda-beda, yang akan diuraikan secara fungsi sintaksi dan 

pembentukannya sebagai berikut : 

o Kalimat pada bab 2 :  

(1) 友達が「ほかの店へ行きましょう」と言いました。 

Kutipan di dalam kalimat tersebut merupakan kalimat turunan dalam 

bentuk  kalimat tunggal yaitu “ほかの店へ行きましょう ”, 

sedangkan fungsinya secara sintaksis adalah sebagai berikut : 

▪ 友達(が) adalah Subjek Klausa Induk (SKI) 

▪ (と)言いました adalah Predikat Klausa Induk (PKI) 

▪ ほかの店 (へ ) adalah Keterangan Tempat Klausa Turunan 

(KTKT) 

▪ 行きましょう adalah Predikat Klausa Turunan (PKT) 

o Kalimat pada bab 4 :  

 

(2) このようなウインドー．ショッピングは日本語でなんと言う

のでしょうか。 

Bila dilihat fungsinya secara sintaksis dapat diuraikan sebagai berikut : 

▪ このようなウインドー．ショッピング(は) adalah SKI 

▪ (と)言う(のでしょうか) adalah PKI 

▪ 日本語(で) adalah Keterangan Alat Klausa Turunan (KAKT) 

▪ なん adalah Objek Klausa Turunan (OKT) 
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o Kalimat pada bab 5 :  

(3) 子供は、手紙や電話で私に会いたいと言っています。 

Kalimat turunan dalam bentuk Yuzokubun ini adalah bentuk 

“Juubun”dengan ciri ~や~, adapun fungsinya secara sintaksis dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

▪ 子供 (は) adalah SKI 

▪ (と) 言っています adalah PKI 

▪ 手紙 adalah KAKT1 

▪ 電話 adalah KAKT2 

▪ 私 adalah OKT 

▪ 会いたい adalah PKT  

o Kalimat pada bab 6 :  

(4) 桜の花が３０パーセントぐらい咲いたときを「三分咲き」、

５０パーセントのときを「５分咲き」、１００パーセント

のときを「満開」と言います。 

(5) それで、「桜の花は、パッと咲いて、パッと散る」 とか、

「花の命は短い」とか、言われます。 

Kalimat turunan dalam kalimat Yuzokubun (4) dan (5) 

merupakan bentuk “Gobun” dengan ciri kata sambung yang ditandai 

dengan koma dan pada kalimat takhirnya memiliki suatu kesimpulan. 

Sedangkan ciri fungsinya secara sintaksis adalah sebagai berikut : 

▪ 桜の花 merupakan SKI 

▪ (と)言います adalah PKI 

▪ ３０パーセントぐらい咲いたとき adalah OKT1 

▪ 三分咲き （だ）adalah PKT1 

▪ ５０パーセントのとき adalah OKT2 
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▪ ５分咲き（だ）adalah PKT2 

▪ １００パーセントのとき adalah OKT3 

▪ 満開（だ）adalah PKT3 

o Kalimat pada bab 7 :  

 (7) お客さんは「コーヒーを二つと、ケーキを二つ、お願いし

ます」と言いました。 

(8) お客さんは「そうねえ。メニューを見せてください」と言い

ました。 

(9) 「チーズケーキをください」とお客さんは言いました。 

(10) お客さんは「ありがとう」と言いました。 

(11) 私は「いらっしゃいませ」と大きい声で言いました。 

(12) 私は「はい、皆さん親切ですし、日本語の勉強もできる

ので、ここで働きたいです。よろしくお願いします」と言

いました。 

(13) お父さんは「こちらこそ」と言いました。 

(14) 帰るときに、友達のお母さんが「ご苦労様」と言います。 

Pada kalimat (7) dan (12) pembentukan kalimat dengan 

kalimat turunan seperti pada contoh kalimat  (4) dan (5) yang 

memiliki suatu kesimpulan, pada kalimat (7) dan (12) memiliki 

kesimpulan suatu permohonan “onegaishimasu” , sedangkan kalimat 

(8) dan (9) memiliki bentukan turunan seperti pada kalimat (1) yaitu 

dengan turunan kalimat tunggal “tanbun”. Sedangkan untuk kalimat 

(10), (11), (13) dan (14) memiliki kalimat turunan kalimat sederhana 

“kantanbun”, yaitu pada kata-kata 「ありがとう」、「いらっし

ゃいませ」、「こちらこそ」、dan「ご苦労様」 . Adapun 
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fungsi sintaksis pada kalimat Yuzokubun (11), (13), dan (14) adalah 

sebagai berikut : 

▪ 私 adalah SKI 

▪ 大きい声 adalah KAKI 

▪ 言いました adalah PKI 

▪ ありがとう adalah Kalimat Turunan “Kantanbun” 

o Kalimat pada bab 8 :  

(15)しかし祖母は「これから海を見に行きましょう」と言いまし

た。 

(16)兄は「僕よりおばあちゃんのほうがかわいね」と言いました。 

(17) 祖母が「明治生まれだから元気なのですよ。あなたもが

んばりなさい」と言ったので、みんな笑いました。 

Kalimat (15), (16), dan (17) memiliki bentukan kalimat 

turunan seperti pada kalimat (1) yaitu dengan turunan kalimat 

tunggal, tetapi pada kalimat (17) memiliki kalimat turunan dengan 

dua kalimat tunggal.  

o Kalimat pada bab 9 : 

(18) 日本中の人が心から喜んで、「お帰りなさい」と言いました。 

(19)そして、１０時４０分に元気な声で、「行ってきます」と言

いました。 

(20)秋山さんの奥さんは「がんばって！」と言って見送りました。 

(21)それから「宇宙から見ると、地球には国意がないです。世

界中の人はみんな仲良くしましょう！」とも言いました。 

(22)「秋山さん、お帰りなさい！おめでとう！おつかれさ

ま！」とみんなで言いました。 
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Kalimat Yuzokubun pada kalimat (18), (19), (20), (21) dan 

(22) memiliki ciri kalimat turunan dengan pembentukan sama seperti 

pada kalimat (10), yaitu dengan kalimat turunan kalimat sederhana 

“kantanbun”. 

o Kalimat pada bab 11 :  

(23) 私たちは大喜びで、「どうぞこっちへ入ってください」と言

いました。 

Pada kalimat (23) ini, ciri pembentukan kalimat turunannya 

sama dengan pada kalimat Yuzokubun (1) dengan kalimat turunan 

kalimat tunggal “tanbun”. 

o Kalimat pada bab 12 :  

(24) たとえば食事のとき、お母さんは家族のみなに「ご飯で

すよ」と言います。 

(25) 窓の外で面白いことがあるとき、誰かが「ほら、見てご

らん」と言います。 

(26) 「おいで」と言っても茶々は来ません。 

(27)「ちょっと見てごらん」と言っても見ません。 

(28) 「散歩に行こう」と言っても、ふりむいてくれません。 

Pada kalimat (24), (25), (26), (27) dan (28) ini pun  memiliki 

ciri kalimat turunan dengan pembentukan sama seperti pada kalimat 

(10), yaitu dengan kalimat turunan kalimat sederhana “kantanbun”. 

o Kalimat pada bab 13 :  

(29)日本人は「きれい好き」だと言われています。 

(30)また「風呂好き」だとも言われています。 

(31)お風呂と言えば、日本人の入るお風呂の平均温度は４０度

から４２度くらいで、人によっては４５度でもぬるいと言

う人さえいます。 
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(32)ですから、外国から 来た人は  みな日本の  お風呂は  あつ

すぎる   と言います。 

Kalimat (29) dan (30) memiliki kalimat turunan dengan ciri 

seperti pada kalimat (10) yaitu kalimat turunan dengan kalimat 

sederhana “kantanbun”, sedangkan pada kalimat (31) memiliki ciri 

dengan kalimat turunan seperti pada kalimat (4) dengan ciri 

“Gobun” yaitu memiliki kesimpulan dan kalimat (32) memiliki ciri 

kalimat turunan dengan ciri seperti pada kalimat (1).  

o Kalimat pada bab 14 :  

(33) それで、私はもう一年も東京の郊外に住んでいますが、

まだ東京の生活に慣れたとは言えません。 

(34) 具体的というと、刻の生活費の三倍以上ですから、月給

では足りない月が時々あります。 

Kalimat (33) dan (34) memiliki ciri seperti pada kalimat (4) 

dengan turunan bentuk kalimat “Gobun” yaitu memiliki suatu 

kesimpulan. 

o Kalimat pada bab 15 :  

(35) これに基づいて一週間の最後の日を日曜日にしたと言われて

います。 

Kalimat (35) memiliki ciri kalimat turunan seperti pada 

kalimat (1) yaitu dengan ciri kalimat turunan kalimat tunggal 

“tanbun”. 

o Kalimat pada bab 16 :  

(36)１２月３１日を「大晦日」と言います。 

(37)新年に初めて神社や寺へお参りに行くことを「初もうで」と

言います。 
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Kalimat (36) dan (37) memiliki ciri kalimat turunan sama 

dengan kalimat (10) dengan ciri turunan kalimat sederhana 

“kantanbun”. 

o Kalimat pada bab 17 :  

(38)東京の 花火大会では、なんと 言っても 隅田川の 花火大会

が 一番有名です。 

Kalimat (38) memiliki ciri sama seperti kalimat (10) juga 

dengan ciri kalimat turunan kalimat sederhana “kantanbun”. 

o Kalimat pada bab 19 :  

(39)お客さんが中に入ると「よくおいでくださいました。さあ、

たくさん召し上がってください」と言って、ごちそうを

進めます。 

Kalimat (39) memiliki dua ciri kalimat turunan seperti pada 

kalimat (10) dengan ciri kalimat turunan kalimat sederhana 

“kantanbun” yaitu よくおいでくださいました, dan ciri kalimat 

turunan seperti pada kalimat (1) yaitu kalimat tunggal “tanbun” yaitu 

たくさん召し上がってください. 

o Kalimat pada bab 21 :  

(40)相撲部屋での名前は「海宝」と言います。 

(41)相撲の世界は実力の世界で大変にきびしいと言います。 

Kalimat (40) memiliki ciri sama seperti pada kalimat (10) 

yaitu dengan ciri kalimat turunan kalimat sederhana “kantanbun”, 

sedangkan kalimat (41) memiliki ciri seperti kalimat (1) dengan ciri 

kalimat turunan kalimat tunggal “tanbun”. 

o Kalimat pada bab 22 :  

(42) 「あるよ。いくらの」と店の人が言いました。 
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(43) 「どうもありがとう」と言おうとしましたが、何だか 変

なきがしました。 

(44) 「どうも」と言って、テレホンカードを受け取りました。 

(45) その女性は、「ごていねいにどうもありがとうございま

す」と言いました。 

(46) いつも相手の人と同じレベルのことばを使わなければな

らない、と言うことはないのです。 

Kalimat (42), (43), (44) dan (45) adalah kalimat dengan ciri 

turunan sama seperti pada kalimat (10) yaitu dengan ciri turunan 

kalimat sederhana “kantanbun”, sedangkan kalimat (46) memiliki 

ciri dengan kalimat turunan Gobun seperti pada kalimat (4). 

o Kalimat pada bab 23 :  

(47) 男子学生は「そう、残念だね。また今度いっしょに行こ

うね」といいました。 

(48) それは相手の人との親しい関係をこわさないようにとか、

相手の人を傷づかないようにするため、とか言われていま

す。 

Kalimat (47) memiliki dua ciri kalimat turunan yaitu kalimat 

sederhana “kantanbun” そう、残念だね , dan kalimat tunggal 

“tanbun” また今度いっしょに行こうね, seperti pada kalimat (39). 

o Kalimat pada bab 24 :  

(49)日本は世界一のロボット王国だと言われています。  

Kalimat (49) memiliki ciri kalimat turunan sama seperti 

kalimat (1) dengan ciri turunan kalimat tunggal “tanbun”. 

o Kalimat pada bab 25 :  

(50) 日本の景色は変化があって美しい、と言われています。 
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(51) これをカルデラ湖と言います。 

(52) 火山が例のように並んでいるものを火山帯と言います。 

(53) 日本全国、温泉のないところはない、と言ってもいいぐらい。 

Kalimat (50), (51), (52), dan (53) memiliki ciri kalimat 

turunan sama seperti kalimat (1) dengan ciri turunan kalimat tunggal 

“tanbun”. 

o Kalimat pada bab 27 :  

 (54)「私は キャナダでは、フィッシャーマンでした。サー

モンを取っていましたよ」と言うおじいさん。  

(55) 洋服を着た美人の写真を見せながら、「これは、わたし

のグランマーよ」などと言うおばあさんもいます。 

Kalimat (54) dan (55) memiliki ciri kalimat turunan sama 

seperti kalimat (1) dengan ciri turunan kalimat tunggal “tanbun”. 

o Kalimat pada bab 28 :  

(56) 動物のキツネは油揚げが大好きだと言われているので、

この名前がつけられました。 

(57) タスキは寝たふりが、得意なので、寝たふりをすること

を「たぬきねいり」と言います。 

Kalimat (56) memiliki ciri turunan sama seperti pada kalimat 

(1) dengan ciri kalimat turunan kalimat tunggal “tanbun”. Sedangkan 

kalimat (57) memiliki ciri sama seperti pada kalimat (10) yaitu ciri 

kalimat turunan kalimat sederhana “kantanbun”. 

o Kalimat pada bab 29 :  

(58)すると、そこにいた大勢人たちは「スタンドのジョンがど

こにいるかがそう」と言いながら出て行きました。 

(59)みんなの親切に心からお礼を言って昼食代を払おうとする

と、ホテルに人たちが「あなた方はここへ昼食の食べに来
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たのではなくて、ガソリンをさがしに来たのですから、昼

食はいりません」と言ったので、びっくりしました。 

(60)「いいえ、おなかもすいていたのですから、払わせてくだ

さい」と私が言いました。  

(61) 「今日はクリスマスの日です。一年に一回ぐらいは知ら

ない人にもプレゼントをして喜ばせたいのです。メリー．

クリスマス！」と言いました。 

(62)それで、私たちも「本当にいろいろありがとうございまし

た。メリー．クリスマス！」と言ってホテルを出ました。 

Kalimat (58) memiliki ciri turunan seperti kalimat (1) dengan 

ciri turunan kalimat tungal “tanbun”. Adapun kalimat (59) dan (60) 

dengan ciri seperti pada kalimat (4) yaitu “Gobun” yang memilki 

suatu kesimpulan, sedangkan kalimat (62) memiliki ciri turunan 

seperti dengan kalimat (1) dengan ciri turunan kalimat tunggal 

“tanbun” yang berjumlah 2 kalimat tunggal, dan kalimat turunan 

seperti pada kalimat (10) yaitu dengan ciri kalimat turunan kalimat 

sederhana “kantanbun”. 

o Kalimat pada bab 30 : 

(63) おにのかしらは「あしたの晩もぜひ来ておどってくれ。

こないと困るから、こぶをあずかっておこう」と言いま

した。 

(64)それで、「私も、おににこぶを取ってもらおう」と言いまし

た。 

(65)おにたちは「夕べの踊りはとても面白かったけど、今夜の

踊りはぜんぜん面白くない。こんな下手な踊りは見たく

ない。」と言いました。  
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(66)おにのかしらは「うまいぞうまいぞう！それまでそのこぶ

をあずかっておくぞ！と言ってこぶをもぎとりました。 

(67)けれども、おにに「下手な踊りだ！帰れ帰れ！こぶは帰

ぞ！」と言いました。 

Kalimat (63) dan (65) memiliki ciri turunan sama dengan 

kalimat (4) yaitu ciri kalimat turunan “Gobun” yang memilki 

kesimpulan tetapi dalam kalimat (63) dan (65) memiliki ciri kalimat 

turunan lainnya yaitu seperti pada kalimat (1) adalah kalimat tunggal 

“tanbun”. Sedangkan kalimat (64) memiliki ciri seperti pada kalimat 

(1) yaitu ciri kalimat turunan kalimat tunggal “tanbun”. Adapun 

kalimat (66) memili dua ciri kalimat turunan yaitu ciri kalimat 

turunan dengan kalimat sederhana “kantanbun” dan kalimat tunggal 

“tnabun”. Pada kalimat (67) ciri kalimat turunan seperti pada kalimat 

(10) dengan ciri kalimat turunan Kalimat sederhana “kantanbun”. 

o  Kalimat pada bab 31 :  

(68) いっしゅんぽうしは「おわんとはしと針を一本ください。

おわんを船に、はしをかいに、針をかたなにして旅をし

ます」と言いました。 

Kalimat (31) memiliki ciri sama seperti pada kalimat (47) 

dengan ciri dua kalimat turunan kalimat tunggal “tanbun”. 

4. Pembentukan Yuzokubun “ ~と言う/ ～と言われる” 

  Yuzokubun “ ~と言う/ ～と言われる” terbentuk dari beberapa 

klausa Induk, kemudian klausa induk ini mengalami perluasan dengan 

membentuk kalimat turunan pada salah satu jabatan kalimatnya atau 

pada beberapa jabatan kalimatnya sehingga membentuk beberapa jenis 

turunan  yang menjadi kutipan dalam bentuk Yuzokubun “ ~と言う/ ～

と言われる”.  
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  Beberapa kalimat kutipan pada Yuzokubun yang menjadi kalimat 

turunan, terdiri dari jenis kalimat yang berbeda. Bentukan yang menjadi 

kalimat turunan pada Yuzokubun pada buku 日本語中級読解入門 , 

antara lain adalah jenis kalimat sebagai berikut : 

a. Kalimat sederhana “Kantanbun”, yaitu kalimat ungkapan langsung 

seorang pembicara karena berharap mendapat pehatian dari 

pendengar. 

Contoh : 下手な踊りだ！帰れ帰れ！こぶは帰ぞ！ 

Dalam bentuk Yuzokubun kalimat turunan tersebut ada dalam bentuk 

kutipan sebagai berikut : 

けれども、おにに「下手な踊りだ！帰れ帰れ！こぶは帰ぞ！」と

言いました。 

b. Kalimat tunggal “Tanbun”, adalah kalimat yang terbentuk dengan 

satu predikat saja. 

Contoh : メニューを見せてください。 

Dalam bentuk Yuzokubun kalimat turunan tersebut ada dalam bentuk 

kutipan sebagai berikut : 

お客さんは「メニューを見せてください」と言いました。 

c. Kalimat “Juubun”, adalah kalimat yang terbentuk dari dua klausa 

atau lebih dimana masing-masing klausanya mengandung unsur 

subjek dan predikat yang saling berhubungan. 

Contoh : 風も吹くし、雨も強い。 

Dalam bentuk Yuzokubun kalimat turunan tersebut ada dalam bentuk 

kutipan sebagai berikut : 

さっき、友達は風も吹くし、雨も強いと言いました。 
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d. Kalimat “Gobun”, adalah kalimat dimana kegiatan dalam kalimat 

sebelumnya merupakan syarat bagi kebiatan kalimat selanjutnya, 

dan keseluruhannya meupakan satu kesatuan/kesimpulan. 

Contoh : 風邪を引いて、学校を休んだ。 

Dalam bentuk Yuzokubun kalimat turunan tersebut ada dalam bentuk 

kutipan sebagai berikut : 

学生は先生に風邪を引いて、学校を休んだと言いました。 

e. Gabungan dari dua atau tiga turunan tersebut. 

Contoh : みんなの親切に心からお礼を言って昼食代を払おうとす

ると、ホテルに人たちがあなた方はここへ昼食の食べに来た

のではなくて、ガソリンをさがしに来たのですから、昼食は

いりません。 

 

C. Kesimpulan 

  “Yuzokubun” ~と言う/ ~と言われる merupakan salah satu jenis 

Yuzokubun dalam  “fukubun” atau kalimat majemuk dalam bahasa 

Jepang. Ciri dari jenis Yuzokubun dengan ~と言う / ~と言われる

adalah adanya kutipan yang merupakan kalimat turunan atau sub ordinat 

dari perluasan kalimat induk atau salah satu unsur kalimat atau beberapa 

unsur kalimatnya. Ciri dari bentuk Yuzokubun ~と言う/ ~と言われる, 

ditandai dengan munculnya satu atau beberapa jenis kalimat sebagai 

kalimat turunan dari bentukan kutipan dari perluasan. Bentuk ini 

umumnya merupakan bentuk kalimat tidak langsung karena 

disampaikan dari orang kedua kepada orang ketiga. Adapun jenis-jenis 

kalimat kalimat turunan yang muncul sebagai hasil  dari perluasan 

kalimat Induk pada Yuzokubun ~  と言う  / ~ と言われる  pada buku 

日本語中級読解入門 adalah sebagai berikut :  
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• Kalimat sederhana “Kantanbun”  

• Kalimat tunggal “Tanbun” 

• Kalimat “Juubun” 

• Kalimat “Gobun” 

• Gabungan dari dua atau tiga turunan tersebut 

 Jenis-jenis kalimat yang menjadi kalimat turunan ini dalam Yuzokubun 

membentuk pola perluasan sebagai berikut : 

• ~~(は)＋Kalimat sederhana “Kantanbun” + と言う/と言われる 

• ~~(は)＋Kalimat tunggal “Tanbun” + と言う/と言われる 

• ~~(は)＋Kalimat “Juubun” + と言う/と言われる 

• ~~(は)＋Kalimat “Gobun” + と言う/と言われる 

• ~~(は)＋Gabungan dari dua atau tiga turunan tersebut+ と言う/と

言われる 
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To  Foreign  Language  Teaching  
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Meski tidak tergolong baru, pendekatan komunikatif (PK) dalam 

pembelajaran bahasa khususnya bahasa asing masih efektif diaplikasikan di 

negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris  sebagai bahasa asing atau 

bahasa kedua. Makalah ini memaparkan teori dan aplikasi pendekatan 

tersebut yang merujuk pada beberapa pendapat dan temuan para ahli sebagai 

bahan acuan. Aspek yang diutarakan antara lain hal-hal yang menyangkut 

ciri-ciri penting PK,  prinsip-prinsip PK seperti prinsip alih informasi (the 

information transfer principle), prinsip gap informasi (the information gap 

principle), prinsip potongan (the jigsaw principle), prinsip kebergantungan 

tugas (the task dependency principle), dan prinsip pembenaran isi (the 

correction for content principle), serta aplikasi pendekatan komunikatif 

dalam praktek pengajaran. 

 

Keyphrases: Communicative approach, communicative competence, foreign 

language teaching, real communication situation, student-centred approach, 

task-based approach. 

 

A. Introduction  

The communicative approach (CA) was introduced in teaching, 

especially in foreign language teaching (FLT) in the 1960s as a reaction 

of foreign language teachers and applied linguists against the structural 

way of teaching the language. As Newmark (in Johnson and Morrow 

1986:1) states that “pupils who were trained under the audiolingual 

method were able to produce grammatically correct sentences but unable 

to perform a simple communicative task”.  The CA is based  on the 

theory of communicative competence popularized by the American 

sociolinguist/anthropologist Dell Hymes. The term communicative 

competence (CC) has been differently defined by linguists as Larsen-

Freeman (1983:131), Finocchiaro (1983:218), Johnson (1982:22), 
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Brumfit and Johnson (1985:168), Widdowson (1983:67). The following 

is a definition of  CA given by Stern (1987:258): 

The main distinction is seen in the fact that the formal or 

structural theories view language outside a particular context 

of language use while the communicative theory presents the 

second language in a more clearly specified social context 

and situation. It should be pointed out though that advocates 

a structural approach were not unmindful of situations of 

language use. But the situations were left open and relatively 

undefined. Theorists talked about speaking and listening as 

skills in general. Provided emphasis was laid on ‘the primacy 

of speech’ and opportunities for skill practice existed, it was 

thought enough was done to make language teaching realistic 

and relevant for potential language use. 

 

 What is essential in the quotation above is that linguistic forms, 

meanings and functions must all be taught to the students (Ss) in order 

for them to be able to perform in real-life situations.  These linguistic 

forms stand for grammatical structures that should be learnt by the Ss in 

order to know how to communicate. Meanings are conveyed through 

notions, which are concepts such as time, duration, quantity, and space. 

Functions indicate the purpose for which a certain form of language is 

used. In order to perform a function, the Ss must be taught 

communicative expressions and/or formulas. The situation in which 

communication should be carried out is also an element to think about, 

since it helps to determine the kind of language to teach to a group of Ss. 

 

B. The Characteristics of Communicative Approach  

The CA is a student-centred and task-based approach in the 

sense that the language to be taught is determined by the needs of the Ss, 

and that acquisition revolves around several activities or tasks to be done. 

Linguistic forms and functions are both presented to the Ss so that they 

can perform in real communication situations. Littlewood (1991:18) 
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suggests student-directed activity to fulfill the needs of communicative 

competence for the Ss. It is suggested that during the presentation stage 

they are provided with authentic language, i.e. the language as it is used 

in the target situation. Further, Littlewood (1991:12) clarifies that, the 

activities given by the Ss so far helped them to link language forms with 

(a) communicative functions and (b) specific functional meanings which 

correspond to aspects of non linguistic reality. Ss must also learn to 

relate language to the social meanings that it carries and to use it as a 

vehicle for social interaction. To this end, it is necessary to increase their 

sense of performing in a meaningful social context, rather than simply 

responding to prompts. 

There are some suggestions given in order to perform classroom 

activities in communicative teaching, such as pair-work and group-work. 

As Wilkins (1982:36) suggests that spontaneous speech is the product of 

the interaction between individuals. The teacher-pupil interaction cannot 

be enough. In any normal-sized class, since only one pupil-teacher 

exchange can take place at a time, either the quantity or the intensity is 

to any degree adequate to develop a desired skill. This can only be done 

through pupil-pupil interaction, so that numerous exchanges can take 

place simultaneously and the continuing active engagement of every 

student is ensured. 

The kinds of interactions above encourage cooperative 

relationships amongst the Ss. Errors made whilst interacting are 

tolerated. The primary objective is to make of the Ss fluent speakers. 

But once fluency is acquired, much of the work will be to make them 

express ideas accurately as well. Therefore, the accuracy is a big matter 

of CA. 

Related to the competence in communication, Savignon (1983:8-

9) suggests five characteristics that seem to emerge: (1) Communicative 



118 
 

Eddy Setia : The  Communicative Approach ... 

competence (CC) is a dynamic rather than a static concept. It depends on 

the negotiation of meaning between two or more persons who share to 

some degree the same symbolic system. In this sense, then, CC can be 

said to be an interpersonal rather than an intrapersonal trait. (2) CC 

applies both written and spoken, as well as to many other symbolic 

systems. (3) CC is context specific. Communication takes place in an 

infinite variety of situations, and success in a particular role depends on 

one’s understanding of the context and on prior experience of a similar 

kind. It requires making appropriate choices of register and style in 

terms of the situation and the other participants. (4) There is a theoretical 

difference between competence and performance. Competence is 

defined as a presumed underlying ability, and performance as the overt 

manifestation of that ability. Competence is what one knows. 

Performance is what one does. Only performance is observable, 

however, and it is only through performance that competence can be 

developed, maintained, and evaluated. (5) CC is relative, not absolute, 

and depends on the cooperation of all participants involved. It makes 

sense, then, to speak of degrees of CC. 

 

C. Principles of Communicative Language Teaching 

In designing syllabus related to CA, the five characteristics of 

CC must be covered. Yalden (1983:62) suggests five principles on 

which communicative activities are based. (1) The information transfer 

principle. (2) The information gap principle. (3) The jigsaw principle. 

(4) The task dependency principle, and (5) The correction for content 

principle. (See also Johnson 1982; Jordan 1997:112) 
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1. The Information Transfer Principle (ITP) 

 The ITP consists of practicing the ability either to read or 

understand or the ability to listen to and understand a text and then 

transfer the information content on a diagram. Johnson (1982) gives 

examples of information transfer as reading information to extract data 

in order to fill a form. This principle is very effective especially for  

large classes.  

 

2. The Information Gap Principle (IGP) 

There is an information gap when one student does not know 

what his/her interlocutor knows. To get the missing information, he/she 

has to have recourse to him/her. In the classroom situation, the 

information needed may be provided by either a peer or a member of 

another group. Related to the concept of  information gap, Johnson and 

Morrow (1983:62) note that any exercise or procedure which claims to 

engage the students in communication should be considered in the light 

of it. One of the main jobs for the teacher can be seen as setting up 

situations where information gaps exist and motivating the students to 

bridge them in appropriate ways. 

To the process or technique of information gap, Hutchinson and 

Waters (1987) have added other types of gap: media, reasoning, memory, 

jigsaw, opinion and certainty. 

 

3. The Jigsaw Principle (JP) 

The jigsaw exercise may revolve around a reading or a listening 

activity. In the first case it is called jigsaw reading, whereas in the 

second one it is called jigsaw listening. The principle is that the class 

must be divided into sub-groups. Each of them will be provided with 

different information from either a reading or a listening passage. After 
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exchanging ideas, each original group will have to complete an exercise 

based on a jigsaw. Johnson (1982) gives an example of cooperative 

learning in which each member of a small group has a piece of 

information needed to complete a group task; perhaps the best-known 

published example of this is Listening Links by Geddes and Sturridge, 

Heinemann 1979. 

 

4    The Task Dependency Principle (TDP) 

The TDP suggests that the completion of a given activity 

depends upon the way in which the preceding one has been done. This 

means that in CLT, the Ss  might be exposed to a sequence of activities 

– for instance a second task can only be done is the first task has been 

successfully completed. It can be listening to, or reading something and 

then using the information to produce something, e.g. a report (oral or 

written). 

 

5   The Correction for Content Principle (CfCP) 

According to Johnson (1982) the principle argues that at some 

stages the Ss language production should be judge on its communication 

efficacy in relation to a specific task; an example of this is the pair work 

technique ‘Desirable and Draw’, in which one student describes an 

illustration, diagram, etc. to his/her partner and the partner tries to 

reproduce the item from the description and questioning. The 

communicative correction of the production skills should assess whether 

information content has been correctly conveyed. The correction for 

CfCP does not negate the utility of the teacher’s correction for 

grammatical accuracy at some other stages. 
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D.   The Approach into Practice 

 In this part, the special attention would be on the way in which oral 

skills, reading skills, listening skills should be taught communicatively.  

The procedure to follow in introducing language forms and language 

functions need for oral practice can be found in Johnson and Morroe 

(1986:72), Littlewood (1983:85-88), and  Hammer (1983:55-56). 

 

1. Development of Oral Skills 

 Littlewood (1983:87-88) suggests two ways of introducing language 

forms and functions to the Ss. The first one is appropriate to beginners, 

whereas the second one is suitable for intermediate and more advanced 

Ss. 

 As far as the beginners are concerned, the teaching unit begins with the 

presentation stage during which language forms and functions are 

introduced. The following stage is called controlled practice. In it, the 

teacher drills the new structures through question-answer practice. In 

case of deficiency, he provides feedback relating to linguistic forms. 

Littlewood calls pre-communicative activities occurring during the two 

stages, since according to him they aim at preparing the Ss for later 

communication. After the controlled practice comes the stage for 

creative language use. The activities which take place during this stage 

are called communicative activities since they help the Ss to put the 

language learnt. 

 At intermediate and more advanced levels, the teacher may begin the 

teaching unit with a communicative activity, for instance a dialogue. 

When the Ss are acting it out, he diagnoses their weaknesses. The 

controlled practice follows afterwards. In it, the language forms which 

have posed problems to the Ss are practiced. The idea is that when 

mastered they would enable them to communicate effectively. The last 
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stage revolves again around a communicative activity in which they can 

apply the linguistic knowledge and skills. 

 In language learning/teaching, the communicative activities should 

come either before or after the controlled practice. These activities help 

teacher to find out whether or not the Ss are able to use the language 

forms and functions learnt, and at the same time allow the Ss to judge 

their own progress. To develop oral skills, the Ss should be constantly 

exposed to language games, role-plays and simulations (Johnson and 

Morrow, 1986:77). 

 Richards, et.al. (1985:118) clarify games allow competition and 

communication between Ls. While playing, the latter express 

themselves either through the spoken or the written mode. The teacher 

should choose the most interesting games, and ones in which a particular 

are of the language can be used.  Simulations are familiar techniques in 

teacher training, management training, theatre rehearsals, and other 

training programs. Simulations can be described as simplifications of a 

real-world situation. In simulations, the Ss behave as if they were in 

real-life situations. They may be seen either dramatizing a real-life 

situation, or in a group discussion in which they are trying to solve a 

problem raised.  Savignon (1983:207-211) clarifies that simulations – a 

more open-ended form of unscripted role playing provides learners with 

an opportunity to develop social skills such as decision making, 

persuading, influencing, and so forth. 

 In role-plays, the Ss are given roles in order to act out a situation 

presented by the teacher and which they might find in a real life and 

which they might find in a real-life situation. In all these activities, the 

Ss feel free to express themselves using language they have learnt. 

There is not as tight a control by the teacher as in less CA to language 
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teaching. The role of the teacher is to guide the Ss and see in what way 

the activities help them to practice the language. 

 

2. CA to  Teaching Reading 

 The approach of teaching reading can be differed into two categories, i.e. 

the pedagogical and the communicative approaches.  In the pedagogical 

approach, the Ss read the text in order to comprehend the content by 

answering comprehension questions given after the text. The 

comprehension exercises generally are based on sentence-level 

components. The approach is designed in such away that the Ss in 

answering the questions have to reproduce sentences found in the text 

(reading passage). The reading activity as such does not lead to any 

communicative activity in which the Ss can develop other skills. This 

approach is in a certain way suitable for non-natives who are at the 

elementary level of learning language. For them (according to Johnson 

and Potter, 1983:175) reading passages may be used to teach the 

language. 

 The CA should be used at advanced levels. This approach focuses on 

purposeful or meaningful reading, but to get useful information which 

they will put to use during communicative activities based on 

information transfer, jigsaw and problem solving tasks. 

 Reading involves a variety of skills. The main ones listed below are 

taken from Munby’s Communicative Syllabus Design (1989:212-216) : 

❖ Recognizing the script of a language 

❖ Deducing the meaning and use of unfamiliar lexical items 

❖ Understanding explicitly  stated information 

❖ Understanding information when not explicitly stated 

❖ Understanding conceptual meaning 

❖ Understanding the communicative value (function) of sentences and 

utterances 

❖ Understanding relations within the sentences 
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❖ Understanding relations between the parts of a text through lexical 

cohesion devices 

❖ Understanding relations between the parts of a text through 

grammatical cohesion devices 

❖ Interpreting text by going outside it 

❖ Recognizing indicators in discourse 

❖ Identifying the main point or important information in a piece of 

discourse 

❖ Distinguishing the main idea from supporting details 

❖ Extracting salient points to summarize (the text, an idea, etc.) 

❖ Selective extraction of relevant points from a text 

❖ Basic reference skills 

❖ Skimming 

❖ Scanning to locate 

❖ Transcoding information  to diagrammatic display 

 

 In order to develop the above skills, Grellet (1990:5) suggests the 

following types of exercises. These question-types can have two 

functions. i.e. 

1. To clarify the organization of the passage. 

      The questions can be about: 

❖ the function of the passage 

❖ the general organization (e.g. argumentative) 

❖ the rhetorical organization (e.g. contrast, comparison) 

❖ the cohesive devices (e.g. link-words) 

❖ the intrasentential relations (e.g. derivation, morphology, hyponymy) 

 

2.    To clarify the contents of these passage. 

       The questions can be about: 

❖ plain fact (direct reference) 

❖ implied fact (inference) 

❖ deduced meaning (supposition) 

❖ evaluation 

 

The above skills, question-types and question-functions are constantly 

related since a given exercise uses a certain type of question, with a 

certain function, to develop a particular reading skill. 
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 The following is an example of the outline of reading comprehension 

exercise-type (Grellet, 1990:12-25): 

Reading techniques 

1. SENTISIZING 

1.1 Inference: through the content 

        Inference: through word-information 

1.2 Understanding relations within the sentence 

1.3 Linking sentences and ideas: reference 

   Linking sentences and ideas: link-words 

 

2. IMPROVING READING SPEED 

 

3. FROM SKIMMING TO SCANNING 

3.1 Predicting 

3.2 Previewing 

3.3 Anticipation 

3.4 Skimming 

3.5 Scanning 

 

How the aim is conveyed 

1.   AIM AND FUNCTION OF THE TEXT 

1.1.Function of the text 

1.2.Functions within the text 

 

2. ORGANIZATION OF THE TEXT:  DIFFERENT THEMATIC 

PATTERNS 

2.1 Main idea and supporting details 

2.2 Chronological sequence 

2.3 Description 

2.4 Analogy and contrast 

2.5 Classification 

2.6 Argumentative and logical organization 

 

Understanding meaning 

 

1.  NON-LINGUISTIC RESPONSE TO THE TEXT 

1.1   Ordering a sequence of pictures 

1.2   Comparing texts and pictures 

1.3  Matching 

1.4  Using illustrations 
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1.5  Completing a document 

1.6  Mapping it out 

1.7  Using the information in the text 

1.8  Jigsaw reading 

 

2.  LINGUISTIC RESPONSE TO THE TEXTS 

2.1   Reorganizing the information: reordering events 

        Reorganizing the information: using grids 

2.2 Comparing a document 

2.3 Completing a document 

2.4 Question-types 

2.5 Study skills: summarizing 

       Study skills: note-taking 

 

Assessing the text 

 

1. FACT  VERSUS  OPINION 

2. WRITER’S INTENTION 

 

 

3. CA  to  Teaching Listening Skills 

 The purpose of teaching listening comprehension is, in general, to help 

the Ss develop their aural comprehension abilities and not to present the 

language forms. The information gained from the oral message may 

provide material in order to perform some communicative activities such 

as games, role-plays, and simulations. 

 Littlewood (1990:66-68) clarifies that listening has often been called a 

passive skill. This is misleading, because listening demands active 

involvement from the hearer. In order to reconstruct the message that the 

speaker intends, the hearer must actively contribute knowledge from 

both linguistic and non-linguistic sources. He further says that the nature 

of listening comprehension means that the learner should be encouraged 

to engage in an active process of listening for meanings, using not only 

the linguistic cues but also his non-linguistic knowledge. 
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 Widdowson (1988:57) clarifies that speaking and listening are said to 

relate to language  expressed through the aural medium and reading and 

writing are said to relate to language  expressed through the visual 

medium.  Another way of representing these skills is by reference not to 

the medium but to the activity of the language user. Thus speaking and 

writing are said to be active, or productive skills whereas listening and 

reading are said to be passive, or receptive skills. 

 

                                           productive/active                receptive/passive 

           aural medium             speaking                             listening 

           visual  medium            writing                               reading 

                               

                 Adapted from : Widdowson (1988:57) 

 

 Communicative listening tasks, therefore, should be purposeful. They 

should revolve around texts which can raise interest in the Ss. Before the 

activity is carried out, says Geddes (in Johnson and Morrow, 1981:81) 

“….the teacher should let the Ss identify the purpose which relates to the 

communicative value of the text. Then he should give instructions about 

what to do while listening. Tasks should be intended to control general 

understanding and not the ability to memorize sentences produced by 

the speaker”. 

 Richards (1983) in Jordan (1997:180-181) has neatly summarized the 

range of topics associated with research into lecturers by constructing a 

taxonomy of micro-skills needed for academic listening (listed below): 

 Micro-skills: Academic Listening Skills (Listening to Lectures) 

1. ability to identify purpose and scope of lecture 

2. ability to identify topic of lecture and follow topic development 



128 
 

Eddy Setia : The  Communicative Approach ... 

3. ability to identify relationships among units within discourse (e.g. 

major ideas, generalizations, hypotheses, supporting ideas, 

examples) 

4. ability to identify role of discourse markers in signaling structure of 

a lecture (e.g. conjunctions, adverbs, gambits, routines) 

5. ability to infer relationships (e.g. cause, effect, conclusion) 

6. ability to recognize key lexical items related to subject/topic 

7. ability to deduce meaning of words from context 

8. ability to recognize markers of cohesion 

9. ability to recognize  function of intonation to signal information 

structure (e.g. pitch, volume, pace, key) 

10. ability to detect attitude of speaker towards subject matter 

11. ability to follow different modes of lecturing: spoken, audio, audio-

visual 

12. ability to follow lecture despite differences in accent and speed 

13. familiarity with different styles of lecturing: formal, conversational, 

read, unplanned 

14. familiarity with different registers, written versus colloquial 

15. ability to recognize irrelevant matter: jokes, digressions, 

meanderings 

16. ability to recognize function of non-verbal cues as markers of 

emphasis and attitude 

17. knowledge of classroom conventions (e.g. turn taking, clarification, 

request) 

18. ability to recognize instructional/learner tasks (e.g. warnings, 

suggestions, recommendations, advice, instructions) 

 

 

E.   Conclusions 

 A person’s awareness of the rules governing the appropriate use of 

language in social situations is called communicative competence (CC).  

CC involves being able to use language appropriate to a given social 

context. To do this, Ss need knowledge of linguistic forms, meanings: 

conceptual meanings (notions: e.g. time, space, quantity), expressed 

through language (e.g. greetings, requests, apologies, description, 

comparisons, cause and effects, etc.). They need to know that many 

different forms can be used to perform a function and also that a single 

form can often serve a variety of functions. They must be able to choose 
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from amongst these the most appropriate form, given the social context 

and the roles of interlocutors. They must also be able to manage the 

process of negotiating meaning with their interlocutor. To fulfill these 

all needs of the Ss, the communicative approach (CA) is very suitable to 

be applied in the process of teaching and learning. 
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Analisis Percakapan Dalam Novel "Silver 

Blaze" Bab 1 Berjudul "The Blue Carbuncle" 

Karya Sir Arthur Conan Doyle 

 
Slamet M. Naim 

STBA JIA Bekasi 

 

 

 

A. Pendahuluan  

Dengan mengadakan penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan tentang seluk beluk budaya bahasa Inggris terutama pada 

kemampuan percakapan sesuai dengan situasi. 

Selain itu diharapkan juga dapat menambah wawasan dan 

apresiasi terhadap karya sastra, khususnya novel. Serta dapat 

memotivasi agar gemar membaca novel berbahasa Inggris. 

Penelitian ini bersifat kualitatif dan deskriptif, yaitu menurut apa 

adanya yang ada dalam novel tersebut. Peneliti memilih sebuah novel 

karya Sir Arthur Conan Doyle yang berjudul Silver Blaze. Dalam novel 

ini terdapat percakapan-percakapan dalam bahasa Inggris yang 

kemudian diidentifikasikan oleh peneliti ke dalam beberapa kategori 

sesuai dengan situasi. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan makna dari 

kebudayaan serta percakapan dalam bahasa Inggris. situasi serta contoh-

contohnya pun akan dipaparkan. Sehingga percakapan-percakapan 

dalam bahasa Inggris yang terdapat di dalam novel karya Sir Arthur 

Conan Doyle yang berjudul Silver Blaze bab 1 dengan subjudul The 

Blue Carbuncle dapat diidentifikasikan sesui degan jenis-jenisnya 
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B. Budaya dan Bahasa 

Bahasa dan budaya terdapat dalam masyarakat. Untuk 

mempelajari suatu bahasa harus juga kita mengetahui sesuatu tentang 

masyarakat yang mempergunakan bahasa tersebut. Ada lima syarat yang 

dikemukakan oleh Bottomore yang harus dipenuhi suatu masyarakat, 

yaitu adanya sistem komunikasi, sistem ekonomi, sistem pendidikan di 

rumah dan di sekolah, sistem kekuasaan, sistem yang dapat 

mempersatukan masyarakat itu (social cohesion). 

Selain dari ilmu tentang masyarakat, kita juga harus mengetahui 

ilmu tentang manusia itu sendiri, bagaimana hubungannya dengan 

manusia lain, perkembangan fisiknya dan cara mereka berfikir. Sebab 

itulah penelitian suatu bahasa menurut suatu interpretasi yang artinya 

ditentukan secara sosial. Suatu bahasa mempunyai kata-kata tertentu 

untuk konsep-konsep yang di dalam bahasa lain tidak mempunyai arti. 

Kemudian terdapat pula aspek-aspek kebudayaan yang 

mempengaruhi penggunaan bahasa, yaitu aspek-aspek komunikasi yang 

paling menentukan dan paling penting. Hal itu adalah aspek-aspek yang 

melibatkan bagian dari keakuan kita dalam proses tukar-menukar buah 

pikiran atau pendapat. Bila kita berkomunikasi dengan orang lain dalam 

benak kita terjadi suatu proses yang cepat sekali, yaitu proses yang 

memberi kita petunjuk bagaimana kita memulai tegur sapa atau 

komunikasi itu. 

Nostrand membagi-bagi aspek-aspek sosio-budaya dalam empat 

subsistem untuk memudahkan menentukan tema-tema budaya. Menurut 

Nostrand, nilai-nilai yang dominan, cara kebiasaan berfikir, asumsi 

(dasar arti dalam budaya), pengetahuan yang membuktikannya, bentuk-

bentuk seni, bahasa, paralanguage, dan kinesics (gerak badan yang 

mengandung arti), termasuk ke dalam tema-tema budaya (Tomasouw 

1986) 
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C. Situasi Percakapan 

Budaya adalah keseluruhan konteks di mana kita berada, berfikir, 

merasa dan berhubungan dengan orang lain. Budaya itu merupakan "lem 

atau perekat" yang menyatukan sekelompok manusia. John Donne 

berkata, "No man is an island entire of itself, everyman is a piece of the 

continents, a part of the main" (Devotions, XVIII). Budaya itulah benua 

kita, identitas kolektif yang didalamnya kita turut menjadi bagiannya. 

Larson dan Smalley (1972: 39) menggambarkan budaya itu sebagai 

suatu "blue print" which guides the behaviour of people in a community 

and is incubated in family life. It govern our behaviour in groups, makes 

us sensitive to matters of status, and help us know what our 

responsibility is to the group. Different cultures are the underlying 

structures which make Round community round and Square community 

square. Jadi, budaya itu dapat didefimisikan sebagai gagasan, adapt, 

keterampilan, seni, dan peralatan yang membedakan satu kelompok dari 

yang lain. Namun budaya bukanlah bagian-bagian. Budaya menurut 

Croydon (1973: 4) adalah "a system of integrated patterns, most of 

which remain below the threshold of consciousness, yet all of which 

govern human behavior just as surely as the manipulated strings of a 

puppet control its motion". 

Kenyataan bahwa tidak ada masyarakat di dunia ini yang tanpa 

budaya telah memperlihatkan kepada kita bahwa setiap kelompok 

manusia itu membutuhkan budaya untuk memenuhi suatu kebutuhan 

biologis dan psikologis manusia. George Peter Murdock (1961: 45-54) 

mengemukakan tujuh ciri keuniversalan pola-pola budaya perilaku 

(cultural patterns of behaviour), yaitu: 

1. They originate in the human mind. 

2. They facilitate human and environmental interactions. 

3. They satisfy basic human needs. 
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4. They are cumulative and adjust to change in external and internal 

conditions. 

5. They tend to form a consistent culture. 

6. They are learned and shared by all members of society. 

7. They are transmitted to new generations. 

Setiap masyarakat mempunyai corak budayanya tersendiri. 

Dengan demikian tiap budaya berbeda dan budaya lainnya, namun ada 

keuniversalan di antara mereka. budaya itu berasal dari manusia itu 

sendiri, ia menentukan tingkah laku manusia, ia diturunkan dari satu 

generasi ke generasi berikutnya: budaya itu kumulatif sifatnya dan dapat 

menyesuaikan diri pada perubahan baik yang datang dari dalam maupun 

yang dari luar, ia pelajari dan dipunyai bersama serta memenuhi 

kebutuhan dasar manusia itu. 

Karena berbeda cara menyadari kenyataan di sekitar kita, maka 

pendapat tentang apa yang dilihat ataupun diserap oleh panca indera 

berbeda pula. Hal inilah yang menyebabkan salah tangkap atau salah 

mengerti oleh orang-orang yang berbeda budaya.  

Dalam setiap percakapan di dalam bahasa manapun, maka akan 

ditemukan banyak  situasi  atau  ekspresi  yang  digunakan.   Situasi  dan  

ekspresi  tersebut menggunakan   bahasa   formal   dan   informal,   

tergantung   percakapan yang berlangsung, diantaranya adalah: Ekspresi 

"Giving  

1) Information" 

Ekspresi ini digunakan ketika seseorang memberikan 

informasi mengenai sesuatu, seseorang serta kejadian. Ekspresi ini 

biasanya berupa cirri-ciri, bentuk, waktu dan informasi tentang suatu 

peristiwa. Contohnya: I'm ... tall; I have ... hair, I saw the girl 

yesterday.  

2) Ekspresi "Seeking Information " 
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Ekspresi ini digunakan ketika seseorang mencari atau 

menanyakan informasi mengenai sesuatu, seseorang atau kejadian. 

Ekspresi ini biasanya berupa pertanyaan tentang ciri-ciri, bentuk, 

waktu dan informasi tentang suatu peristiwa. Contohnya: Could you 

tell me the departure time of the next plane to London? Can you 

book me a seat on it? Could you tell me the fare? How long before 

departure do I have to be at the airport / check in at the airport? Etc.  

3) Ekspresi "Apologizing" 

Ekspresi ini digunakan ketika seseorang ingin meminta maaf. 

Biasanya terjadi ketika melakukan kesalahan terhadap orang lain 

atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan/tidak sesuai yang 

diharapkan. Contohnya: Sorry, wrong number. 

4) Ekspresi "Judgement" 

Ekspresi ini digunakan ketika seseorang memberikan opini, 

pendapat maupun pandangannya mengenai sesuatu atau seseorang. 

Contohnya: It's very beautiful / clever / tasteful design /piece of 

architecture; I like the way it fits into its setting.  

5) Ekspresi "Complaining" 

Ekspresi ini digunakan ketika seseorang memberikan kritik. 

Hal ini terjadi ketika terdapat sesuatu yang tidak disukai atau tidak 

berkenan terhadap kemauan seseorang. Contohnya: (excuse me, but) 

I was on the plane, I'm sorry sir, and you haven’t paid the bill.  

6) Ekspresi "Requesting/ordering" 

Ekspresi ini digunakan ketika seseorang menuturkan 

keinginannya atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. 

Contohnya: Excuse me, could you tell me the time, please?  

7) Ekspresi "Thanking" 

Ekspresi ini digunakan ketika seseorang mengucapkan terima 

kasih. Contohnya: Thank you, that's very kind.  
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8) Ekspresi "Probability" 

Ekspresi ini digunakan ketika ada sesuatu yang tidak 

mungkin terjadi. Contohnya: Maybe /perhaps /probably...  

9) Ekspresi "Convincing" 

Ekspresi ini digunakan ketika ingin meyakinkan tentang 

sesuatu. Contohnya: Are you sure? 

10) Ekspresi "Greetings" 

Ekspresi ini digunakan ketika ingin menyapa seseorang 

sebelum memulai percakapan. Contohnya: Good Morning, How are 

you?, Hi, etc.  

11) Ekspresi "Interested/uninterested" 

Ekspresi ini digunakan untuk menunjukkan ketertarikan akan 

sesuatu atau menyukai sesuatu benda, kegiatan, atau suatu masalah 

atau kejadian. Contohnya: It's very interesting; I'm not interested in 

anybody else.  

12) Ekspresi "Refusing" 

Ekspresi ini digunakan ketika menolak suatu ajakan, tawaran, 

atau suatu perintah. Contohnya: No, thank you; I'm not telling you.  

13) Ekspresi "Forbidden" 

Ekspresi ini digunakan untuk melarang seseorang untuk 

melakukan suatu perbuatan. Contohnya: Don't come back here 

again; Don't ask me any more questions about those geese. 

(Hill 1996 : 135 - 140) 
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D. Hasil Analisis 

1) Ekspresi "Giving Information" 

 Dialog Page Line 

1. "But Peterson, the porter who looks after this 
apartment, found it. He also found a goose with the 

hat." 

1 
 

13 
 

2. "The night before Christmas," Holmes said. 1 18 

3. "A label was tied to the goose's leg. This label said 

"For Mrs. 

Henry Baker." And the initials "H.B." were inside the 

hat." 

3 

 

7 

 

4. "It isn't a diamond. It's the Blue Carbuncle." 3 28 

5. "A very famous, unusual jewel," replied Holmes. "It 

belongs to a rich lady, the Countess of Morcar. But it 

was stolen last week." 

4 1 

6. "A test to see if he knows anything about the Blue 

Carbuncle." 

5 17 

7. "I got it from Mr. Windigate, Landlord of the Alpha 

Inn, near the  British Museum." 

6 20 

8. "A goose is very expensive, you know."  6 25 

9. "Well, Watson, Henry Baker knows nothing about the 

Blue Carbuncle." 

7 

 

2 

 

10. "I bought them from a salesman at Covent Garden 

Market." 

7 23 

11. "It was Breckinridge." 7 27 

12.  "This book contains a list of the people who sell me 

geese." 

9 11 

13. "The names in red ink are people who live in London." 9 12 

14. "This second book shows the dates I bought the geese." 9 20 

15. "It came here. But it was a most unusual bird. After it 

was dead, it laid an egg." 

11 9 

16. "I am under-manager at the Hotel Cosmopolitan." 12 1 

17. "Breckinridge in Convent Garden." 14 17 
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2) Ekspresi "Seeking Information" 

 Dialog Page Line 

1. "Why is it interesting?" I asked. "Who does the hat 

belong to?" 

1 11 

2. "How did Peterson find these things?" 1 16 

3. "What did Peterson do then?" 3 5 

4. "Where is the goose?" 3 12 

5. "What is it, Holmes?" I asked. "Is it a diamond?" 3 26 

6. "The Blue Carbuncle!" I said. "What's that?" 3 30 

7. "But how can we find Henry Baker?" 4 16 

8. "What kind of test?" 5 16 

9. "Where did you buy it?" 6 17 

10 "So what do we do now?" 7 6 

11. "Do you remember the salesman's name?" 7 26 

12. "Where did you get them from?" 8 18 

13. "How did the jewel get into the goose? And how did the 

goose 

come to Convent Garden Market?" 

11 28 

14.   "Then what happened?" 12 21 

15. "Where have all the geese gone?" 14 11 

16. "Who did you sell the geese to?" 14 16 

17. "Why did you let Ryder go, Holmes?" 14 30 

 

3) Ekspresi “Convincing” 

 Dialog Page Line 

1. "I don't believe you, said Holmes. "I'm sure they came 

from 

The country." 

9 

 

4 

 

2. "All right," he said. "I'll prove to you that the geese 

came from 

London." 

9 

 

7 
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4) Ekspresi “Apologizing” 

 Dialog Page Line 

1. "But I'm sorry about your goose. We had to eat it." 6 6 

 

5) Ekspresi "Probability" 

 Dialog Page Line 

1. "Perhaps they wanted to steal the goose." 1 24 

2. "Perhaps they thought Peterson was a policeman." 3 4 

3 "And the goose was probably a present for his wife." 3 11 

4 "So perhaps Breckinridge knows something about the Blue 

Carbuncle." 

8 3 

5 "Perhaps I can," answered Holmes. 10 28 

6 "They will die of shame if I go to prison." 11 21 

 

6) Ekspresi "Requesting/ordering" 

 Dialog Page Line 

1 "Please go to the newspaper advertising agency." 5 7 

2 "Please sit down, Mr. Baker." 6 3 

3 "Now we must go and see Mr. Windigate. We must ask 

him some questions about this goose. Come on" 

7 8 

4 "But I'll make a bet with you". 8 27 

5 "Read out the third name on the list." 9 13 

6 "Now let's look in the other books." 9 19 

7 "Look at the date of December 22nd." 9 21 

8 "Now give me my money." 9 29 

9 "Now go away or I'll call the police!" 10 16 
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10 "Come on, Watson," said Holmes. "Let's follow that 

man!" 

10 18 

11 "But first you must tell me your name." 10 28 

12 "Come with us, Mr. Ryder. I have some questions to ask 

you!" 

11 3 

13 "Look, I'll show you." 11 12 

14 "Sit down," said Holmes sternly. "You must  tell us 

everything." 

11 24 

15 "Get out!" he said. 14 26 

 

7) Ekspresi "Thanking" 

 Dialog Page Line 

1 “I'll be very happy to take the other goose. Thank you 

very much." 

6 15 

2 

3 

"Thank you very much," said Holmes." 

"Oh, thank you, sir!" 

7 

14 

28 

27 

 

8) Ekspresi "Complaining" 

Dialog Page Line 

1. 

 

2. 

 

"The geese whichwent to the Alpha Inn didn't come 

from a farm in the country. They came from 

London." 

"I don't think thisman will steal anything again, 

answered 

Holmes. 

9 

 

14 

1 

 

31 

 

9) Ekspresi "Judgement" 

Dialog Page Line 

1. "A very famous, unusual jewel," replied Holmes. 4 1 

2. "This is a very strange mystery," said Holmes. 4 8 

3. "By the way, the first goose was delicious." 6 18 
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4. "A goose is very expensive, you know." 6 25 

5. "He said your geese were excellent." 7 21 

6. "You're very clever, Holmes," I said. 10 3 

7. "But the bet was really a trick." 10 5 

8. "But I think you're interested in some geese. Or rather 

one special goose." 

10 23 

 

10) Ekspresi "Greeting 

Dialog Page Line 

1 .    "Good evening, Watson," said Holmes. 5 24 

2.    "Good evening," said Holmes in a friendly voice." 8 11 

 

11) Ekspresi "Interested and uninterested" 

Dialog Page Line 

1.    "It's very interesting." 1 10 

2.    "He wasn't interested in the goose he lost." 7 3 

3 .   "He was happy to take the other goose." 7 4 

4.    "I'm not interested in anybody else," said Holmes. 8 27 

5.    "I'm very interested in finding this goose." 10 26 

 

12) Ekspresi "Refusing" 

Dialog Page Line 

1 .    "No, thank you," he said. 6 14 

2.    "I'm not telling you," he said. 8 21 

3.  

4. 

"I won't tell you anything," repeated Breckinridge.  

"I'll tell you nothing!" 

8 

10 

25 

14 

 

13) Ekspresi "Forbidden" 

Dialog Page Line 

1. "Don't  come back here  again.  Don't ask me  any more 10 14 
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questions about those geese." 

2. “Please, please don't call the police," he said 

 

11 

 

23 

 

 

D. Daftar Ranking 

Berdasarkan tabulasi di atas, berikut ini adalah daftar ranking 

yang dimulai dari yang paling dominan sampai yang paling sedikit 

kemunculannya. 

No. Situasi Percakapan Jumlah Prosentase 

1. Ekspresi "Giving Information" 17 20,2 % 

2. Ekspresi "Seeking Information" 17 20,2 % 

3. Ekspresi "Convincing" 2 2,4 % 

4. Ekspresi "Apologizing" 1 1,2% 

5. Ekspresi "Probability" 6 7,1 % 

6. Ekspresi "Requesting/Ordering" 15 17,9% 

7. Ekspresi "Thanking" 3 3,6 % 

8. Ekspresi "Complaining" 2 2,4 % 

9. Ekspresi "Judgement" 8 9,5 % 

10. Ekspresi "Greeting" 2 2,4 % 

11. Ekspresi "Interested/Uninterested" 5 6,0 % 

12. Ekspresi "Refusing" 4 4,8 % 

13. Ekspresi "Forbidden" 2 2,4 % 

 Jumlah 84 100% 
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Dengan demikian percakapan tentang giving information dan 

seeking information adalah yang paling dominan yaitu mencapai 18,2%. 

Kemudian disusul oleh percakapan tentang convincing, apologizing, 

probability, requesting, thanking, complaining, dan judgement masing-

masing sebanyak 9,1%. 
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Strategi Presentasi Dan Diskusi   

Untuk Membangun Kontruktivisme Mahasiswa  

Pada Mata Kuliah Vocabulary  

 

Iim Kamilah  

STBA JIA Bekasi 

 

A. Pendahuluan 

Masih terdapat sikap sebagian mahasiswa yang mengacu pada 

paradigma lama yaitu menempatkan diri mereka dalam posisi sebagai 

objek dalam proses perkuliahan. Duduk menunggu dosen memberikan 

ceramah dan menunggu jawaban kasus secara pasif.  Bukan tidak 

mungkin, mengerjakan tugas pun tanpa analisa yang tajam dan sekadar 

asal jadi dengan menggunakan cara yang sudah lazim disebut dengan 

istilah “klik copy paste”. Mereka merasa yang penting telah bebas dari 

kewajiban tanpa ada keinginan untuk mengoptimalkan daya ekplorasi 

kompetensi mereka serta  menikmati rangsangan penggalian ilmu 

pengetahuan. 

Sementara itu, dunia pendidikan telah lama bergeser kepada 

sistem “student centered learning” dimana mahasiswa dituntut untuk  

berpartisipasi aktif dan mendapatkan sendiri dasar dan konsep ilmu 

pengetahuan sehingga menumbuhkan makna yang sangat dalam untuk 

lifeskill mereka kelak.  Peran dosen adalah sebagai fasilitator dan bukan 

lagi “king in the class” yang harus dibenarkan segala pendapatnya 

secara mutlak.     

Untuk itu diperlukan berbagai upaya strategi perkuliahan yang 

dapat mendorong para mahasiswa agar jiwa kontruktivismenya 

terbangun dengan kokoh khususnya dengan tujuan agar dapat 
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meningkatkan kemampuan penguasaan vocabulary.  Mahasiswa 

memiliki kekayaan perbendaharaan vocabulary dan mengetahui 

berbagai strategi meningkatkan kemampuan vocabulary.  Banyak sekali 

metode perkuliahan yang dapat diterapkan baik metode ceramah, 

demonstrasi, discovery, simulasi, play role, studi kasus, dan sebagainya. 

Salah satu strategi yang akan dibahas yaitu metode presentasi dan 

diskusi yang diharapkan akan merangsang daya inovasi mahasiswa serta 

pengkajian vocabulary secara mendalam.         

 

B. Uraian  

1. Presentasi  dan Diskusi  

Strategi diskusi dan presentasi adalah strategi pengungkapan 

pendapat yang disampaikan oleh satu atau lebih presenter dengan 

menyertakan makalah dan dalam penyampaiannya di depan umum 

biasanya menggunakan media. 

Strategi ini memiliki banyak manfaat, diantaranya :   

• Mahasiswa dapat terlibat aktif baik dalam menampilkan dan 

menyimak materi  perkuliahan vocabulary. 

• Para peserta memiliki keharusan mengajukan pertanyaan. 

• Berkompetitif sehat  antar kelompok mahasiswa 

• Melatih team work yang solid 

• Meningkatkan kecerdasan emosional kognitif dan afektif.   

• Meningkatkan kemampuan berkomunikasi 2 arah  

• Meningkatkan skill bahasa Inggris meliputi : speaking, reading dan 

writing, Meningkatkan kemampuan translation sehingga 

memperkaya vocabulary.   

• Melatih jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab. 

• Memecahkan masalah secara mandiri. 
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• Aktualisasi diri lebih terakui  

• Mengikuti perkembangkan teknologi komputerisasi  

• Canggih menggunakan media : LCD  

• Menciptakan atomsfir ruang perkuliahan lebih kondusif  

• Menimbulkan keberanian mahasiswa tampil percaya diri di depan 

publik  

• Strategi ini cukup adil bagi mahasisiwa yang berkarakteristik baik 

auditorivisual dan kinestetik juga auditory. 

• Mendapatkan hasil yang lebih maksimal melalui masukan pemikiran 

banyak pihak.   

• Menimbulkan kreativitas  

 

Bekerja  sama melalui team perlu dilatih karena era sekarang 

adalah era kooperatif bukan kompetitif dan belajar cerdas menghargai 

perbedaan pendapat. Sistem konvensional  yang berusaha 

menyeragamkan pendapat tentu kurang tepat. 

Bagaimana dosen vocabulary mempersiapkan presentasi 

mahasiswa? 

• Membentuk kelompok vocabulary 

• Membagi dan menerangkan tugas setiap anggota kelompok  

• Menyiapkan lesson-lesson diskusi: setiap group akan membahas 1 

lesson dan kreativitas menampilkan hasil penemuan masing-masing 

tentang “improving vocabulary” dengan style mereka.   

• Mengarahkan sumber refensi 

• Menyiapkan informasi penyediaan media 

• Memberikan “discussion regulation”.  

Dengan demikian mahasiswa dapat mempersiapkan langkah 

persiapan presentasi, yaitu:  
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• Mendiskusikan topik (lesson)   

• Menulis paper  

• Menyusun garis besar / kata kunci presenta 

• Merancang power point 

• mendistrubusikan duplikat paper  pada peserta  

• Mempresentasikan menggunakan LCD 

• Tanya jawab / diskusi 

• Menarik kesimpulan 

• Evaluasi proses diskusi  

 

2. Kontruktivisme 

          Menurut Marlowe dan Page menyatakan bahwa konstruktivisme 

adalah bentukan pengetahuan bukan penerimaan pengetahuan.  

Konstruktivisme merupakan teori belajar tentang bagaimana kita belajar 

learn how to learn).   Menurut Nur, 2002:8 menyatakan bahwa,” dosen 

dapat memberikan mahasiswa anak tangga yang membawa mahasiswa 

ke pemahaman yang lebih tinggi, dengan catatan mahasiswa sendiri 

yang harus memanjat anak tangga tersebut.” Dalam hal ini fungsi dosen 

sangat besar dimana Gagne dan Briggs menyebutkan bahwa komponen 

dalam strategi perkuliahan adalah : (1) Memberikan motivasi atau 

menarik perhatian, (2) Menjelaskan tujuan perkuliahan kepada 

mahasiswa, (3) Mengingatkan kompetensi prasyarat, (4) Memberi 

stimulus, (5) Memberi petunjuk kuliah (cara mempelajari), (6) 

Menimbulkan penampilan mahasiswa, (6) Memberi umpan balik, (7) 

Menilai penampilan, (8) Menyimpulkan. 

         Pembelajaran konstruktivisme mengacu pada penataan lingkungan 

belajar sebagai berikut : literate environment, collaboration, interaction, 

questioning, collaborative talk, dialogue, development, scaffolding, 
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assingting growth, peer collaboration, errors, windows of development, 

ownership, point of view, and decentering. 

 

3. Pembahasan    

      Dengan demikian presentasi dan diskusi merupakan suatu strategi yang 

cocok untuk mengimplementasikan konstruktivisme karena strategi ini 

menjadi proses dan hasil dari pertanyaan, interpretasi dan analisis 

informasi untuk mengembangkan pembangunan pemaknaan dan 

pemahaman konsep ide.  Mahasiswa akan memiliki pemahaman yang 

berbeda tergantung pengalamannya dan persfektif yang dipakai.  

Mahasiswa menjadi unsur yang bebas dan essensial dalam lingkungan 

pembelajaran. Pembelajaran menekankan pada proses (learning is 

process).  Permasalahan mengundang pemecahan ganda yang dapat 

meningkatkan daya kreativitas berfikir.  Dalam proses ini mahasiswa 

mempelajari lingkungan kolaborasi, interaksi, tanya jawab, 

pengembangan, belajar berjenjang, bantuan bertumbuh, kolaborasi 

dengan teman, kekeliruan, melihat perkembangan, memiliki, sudut 

pandang, kesopanan.   

 Mendiskusikan lesson vocabulary secara bertahap membuat para 

mahasiwa dapat menganalisa banyak segi pada setiap vocabulary 

diantaranya : sinonim, definsi, pronunciation, part of speech, 

derivational, pola kalimat. Di samping itu mereka dapat 

mengaplikasikan pendalaman vocabulary dengan penggunaannya dalam 

berbagai tipe kalimat bahkan lebih jauh lagi dapat dikembangkan 

penguasaannya melalui teknik penggunaan vocabulary itu dalam bentuk 

poem, song, story, dan sebagainya.  Penggunaan vocabulary dalam 

kalimat menambah kemampuan lain yaitu kemampuan menterjemahkan 

agar pemakaian vocabulary dalam kalimat menjadi tepat baik posisi 

maupun maknanya.  
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 Semua hal tersebut di atas, dalam efisiensi waktu pembelajaran akan 

terasa menjadi lebih menyenangkan dan lebih dalam kajiaannya melalui 

strategi  diskusi presentasi ini.  Silang pendapat dan analisanya akan 

lebih hangat lagi ketika sampai pada kajian “tips how to improve 

vocabulary” karena pada sesi ini, presenter bebas mengkolaborasikan 

ide nya.  Tentu hal ini tidak berjalan langsung lancar karena akan 

melalui proses perdebatan yang cukup seru sebelum akhirnya diterima 

secara rasional dan ilmiah oleh forum diskusi.  Dengan demikian 

mahasiswa harus memiliki ketangguhan berargumentasi dengan 

berdasarkan pada sumber referensi yang dapat dipertanggungjawabkan.  

Proses ini memiliki implikasi yang cukup bagus untuk pengembangan 

lebih lanjut yaitu persiapan penguasaan kemampuan public speaking di 

semester berikutnya.   

Mahasiswa cocok menggunakan strategi presentasi ini karena 

mahasiswa adalah orang dewasa dimana sistem perkuliahan bersifat 

adult learning (adragogy) bukan paedgogy. Andragogik ini berasal dari 

bahasa Yunina yaitu andre yang berarti orang dewasa dan agagos yang 

berarti membimbing atau mendidik.  Jadi andragogi adalah ilmu atau 

seni dalam membantu orang dewasa belajar.  Sesuai dengan pendapat 

ahli “Confusius” yang mengatakan bahwa  

  I hear, I forget.  

  I do, I understand 

  I see I remember  

Dan mengacu pada standar rate of retention “adult learning” yaitu hear 

(20%), see (30%), see and hear (50%), say and do (90%).  Maka  

strategi presentasi sangat sesuai untuk pemerolehan pencapaian target 

perkuliahan tertingi dimana dengan presentasi yang menggunakan media 

visualisasi maka seluruh indera mahasiswa baik pendengaran, 
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penglihatan, mulut, semuanya dioptimalkan secara kognitif, afektif dan 

psikomotor.   

 

C. Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

a. Strategi presentasi dan diskusi merupakan salah satu strategi yang 

mendukung terbangunnya jiwa kontruktivisme dalam  perkuliahan  

vocabulary. 

b. Meskipun berjalannya strategi ini ada kendala tapi memiliki 

banyak manfaat untuk memberikan penyegaran dalam paradigma 

baru pendidikan khususnya dalam mata kuliah vocabulary era ini.   

c. Persiapan presentasi yang matang akan menciptakan iklim diskusi 

dan proses belajar yang baik untuk mencapai penguasaan strategi 

dan kekayaan vocabulary.   

2. Saran   

a. Interpretasi yang berbeda harus dihargai. 

b. Bina team work building sebaik-baiknya.  

c. Rencanakan dan implementasikan konsep presentasi dengan 

matang.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


