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Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena 

berkat rahmat dan hidayah-Nya Jurnal Bahasa Asing edisi Desember 2013 

ini dapat disajikan ke hadapan pembaca semuanya. Dalam edisi Desember 

2013 ini kami menyajikan materi sekaitan dengan masalah bahasa asing, 

khususnya bahasa Inggris dan bahasa Jepang, serta pengajarannya. 

Sebagaimana dapat kita lihat pada isi Jurnal ini, Bejo Sutisno  membahas 

tema tentang ’The Microlinguistics Contranstive Analisys Between 

Javanese Language of Banyumasan and English’; Hani Wahyuningtias 

membahasa tema tentang ’Kohesi dan Koherensi Antarkalimat dalam 

Wacana (Analisis pada Karangan Bahasa Jepang)’; Elidasari membahas 

tema tentang ’Peran Motivasi Intrinsik Mahasiswa Kelas Bahasa dalam 

Pembelajaran Membaca Kalimat Bahasa Inggris’; Linna Meilia Rasiban 

membahas tema tentang ’Peer Listening Sebagai Upaya Meningkatkan 

Pemahaman dalam Kemampuan Menyimak pada Pembelajaran Jitsuyou 

Choukai 2’; Robihim membahas tentang ‘Aspek Pragmatik Maksim 

Kerjasama dalam Novel Bahasa Jepang’; Noviyanti Aneros membahas 

tema tentang ‘Penggunaan Furikaeri Shiito untuk Perbaikan Pengajaran 

Sakubun’; Haryono membahas tema tentang ‘Efektivitas Pendekatan 

Proses Instruksional dalam Pemerolehan Kalimat Pasif Bahasa Jepang 

(Quasi Eksperimen pada Mahasiswa Pendidikan Bahasa Jepang 

UHAMKA Jakarta)’. Mudah-mudahan isu-isu tentang bahasa asing 

(beserta relevansinya dengan masyarakat, budaya, dan pengajarannya) 

yang belum dipublikasikan dapat kami muat pada edisi berikutnya. 

 Harapan kami, semoga Jurnal ini dapat mewadahi karya-karya tulis 

para pakar (pengajaran) bahasa asing yang dapat dijadikan sumber 

informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang memerlukannya. Selain 

itu, jurnal ini secara rutin diterbitkan setiap tahun dengan tujuan agar dapat 

memperkaya jurnal-jurnal lainnya yang sudah, sedang, atau akan 

diterbitkan. 

 Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

semua penulis yang telah berkenan mengirimkan naskah artikelnya kepada 

kami. Mudah-mudahan kerjasama yang baik ini terus berjalan dan 

memberikan kontribusi bagi pengembangan (pengajaran dan penelitian) 

bahasa asing di Indonesia. 

Bekasi, Desember 2013 
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THE MICROLINGUISTICS CONTRASTIVE ANALYSIS 

BETWEEN JAVANESE LANGUAGE OF 

BANYUMASAN AND ENGLISH 

 

Bejo Sutisno 

 

Abstract 
This simple research is about the contrastive analysis of the 
Javanese language of Banyumasan and English which focuses on 

the microlinguistics feature of vowel and consonant phonemes 
commonly used by the people in the area of Banyumas. The 
purpose of the research is to find out what phonemes both vowels 

and consonants are contrastive in both languages. This research 
is to describe and interpret the exact data based on the content 

analysis. 

 

Background of Study 

Contrastive analysis is an activity that tries to compare the structure 

of the first language (L1) and second language structure (L2) with the aim 

to identify differences between two languages. James in his Contrastive 

Analysis (1980:3) mentions that a contrastive analysis is the linguistic 

activity that aims to produce a typology of two languages and based on the 

assumption that language can be compared between L1 and L2 so that the 

difficulties encountered in learning a second language (L2) can be 

addressed immediately. Meanwhile Contrastive analysis is used to indicate 

a systematic comparison of certain aspects between the two languages. 

Contrastive analysis serves to make teaching an efficient and effective 

language for students who have different language backgrounds. In 

studying the target language, the similarities between the L1 and L2 will 

facilitate the learning process, whereas the differences will cause 

difficulties for learners. 

There are two general principles on Contrastive Analysis according 

to James (1980:63), namely (1) description and (2) comparison. The steps 

are implemented in order in this discussion, the discussion of this matter to 

be raised is focused at the level of microlinguistics in phonology. Not a few 

students of L2 get interference with their speaking style, especially with the 

pronunciation, in which the Javanese phonemes on Banyumasan language 

(especially for students who are in the area Banyumas) is very different 

from the English phonemes. 

The description of phonology is the most basic thing to be done for 

the first time in describing the language. There is also an opinion stating 

that the description of levels of language should not be mixed and when 

describing the phonemes is not justified in using grammatical factors either. 

The description must be based on the language level procedures. 
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Research Focus 

The focus of this simple research underlies the aspects of 

microlinguistics contrastive analyzes between the Javanese Language of 

Banyumasan and English.   

 

Research problem 

Based on the research focus, it appears the research problem as 

followed: 

1) What English vowel phonemes are not found in the Javanese 

Language of Banyumasan? 

2) What English consonant phonemes are not found in the Javanese 

Language of Banyumasan? 

 

Objective of Study   

Relating to the problem above the objective of the study is to find 

what English vowel and consonant phonemes are not found in the Javanese 

Language of Banyumasan 

 

Significance of Study 

This research hopefully can be used for a language study and as a 

material for discussion for both teachers and learners who teach or study 

English in the area of Banyumas. 

 

DISCUSSION 

This discussion will be described in the Javanese language usage of 

Banyumasan which are, especially, related to Javanese sounds used. 

Banyumasan dialect or the language of Ngapak Ngapak often called the 

Javanese language is used in the western region of Central Java, Indonesia. 

Banyumasan language known by way of talking. The dialect is called 

Banyumasan as it is used by people who live in areas of Banyumasan. 

Compared with the language of Yogyakarta and Surakarta Javanese 

dialect, the dialect of Banyumasanhas lots of differences. The main 

difference that the phoneme 'a' remains pronounced 'a' instead of 'o'. so if 

people eat in Solo 'sego'/sƏgo/ (rice), in the region Banyumasan people eat 

'sega' /sƏgʌ/. In addition, words ending in consonants fully read clearly. For 

example, the word ‘enak’ by other dialects is pronounced ‘ena’, whereas in 

the dialect of Banyumasan, the word ‘enak’  with the sound 'k' is read 

clearly, that is why the language known by the language Banyumasan 

Ngapak or Ngapak-ngapak. 

 

Articulation 

The sound of the voice can be studied in three different ways. The 

first is termed acoustic phonetics that is studying how sound is transmitted. 
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The second is the phonetic auditory (auditory phonetics) that is how the 

sound of voices was heard, and the third is articulatory phonetics that is 

studying how the voice sounds generated by the tool man said. Approach 

to the analysis of this speech is one of the most important thing that needs 

to be taught by a teacher of languages that can be compared between the 

pronunciation of the L1 and L2. Obviously very different between people 

of Indonesia (especially Java Banyumasan people) with the articulation of 

Europeans (especially the British). For example, for the sound / p /, / t /, / 

k / are pronounced at the starting position for the British people familiar 

with the sound of 'aspirated / is the sound of which is accompanied by 

breath that does not apply to the plosive Indonesia. 

For example: 

 

Inggris   Indonesian 

 Pan /pæn/  panci /pʌnt∫I/   

 Cat /kæt/  kucing /kʊt∫Iŋ/ 

 Tomato /tɒmætɒ/  tomat /tomʌt/ 

 

The sound of 'aspirated' only occurs in initial position, both the 

initial word and initial stress / pressure, in English, which is often known 

as allophones or variations of sound. Such differences could be considered 

good for students who are non-English language or in other words, students 

who learn English to be able to distinguish sounds in Indonesian with sound 

in English. 

 

Classification of Vowels 

Vowels that exist in the Java language Banyumasan much different 

with vocals that exist in English. In the Java language Banyumasan knows 

only 5 (five) symbol of the vowel phonemes / a /, / i /, / u /, / e /, and / o /. 

while in English there are 12 (twelve) vowel phoneme symbols are: / Ⅰ: /, 

/ i /, / e /, / æ /, / ɑ: /, / ɔ /, / ɔ: /, /, / ʊ /, / u: /, / ʌ /, / Ə: /, / Ə / in Banyumasan 

Javanese vowels will be pronounced in accordance with his words while in 

the English language will be different vowel words when spoken. 

 

Table 1 

Vowel Diagram of Banyumasan Language  

In the regency of Banyumas 
Vowel Front Middle back 

Close I  u 

Half close e Ə o 

Half open e    

Open   a  
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Table 2.1 

Vowel Diagram of English 
Vocal Front Middle back 

Close i:  u: 

Half close I 
Ə : 

Ə 
ʊ 

Half open e ʌ ɔ: 

Open æ ɑ: ɔ 

 
The diagram of English vowels above can be illustrated by the position of 

vowel sound below. 

 
Table 2.2 

The diagram of English vowels 
CENTRAL 

     I close          u 
  i: x                                                      u: x  

 

I xʊ x 

half Close 

          FRONT                                   Ə: x                              BACK 

                                 e x   half openƏx 

 

ʌ xx ɔ:  

æ x                                              x ɒ 

openɑ  x 

 
To see the comparison between the two languages can be seen at the table 

3 below.  

 
Table 3 

The Comparison of English Vowel Sounds and Vowel Sounds of  

Javanese Language of Banyumasan 

No Phoneme English 
Javanese Language of 

Banyumasan 

1 /i:/ Sheep   /∫i:p/ - 

2 /I/ Ship /∫Ip/ Sapi /s ʌ pl/ 

3 /e/ Pen /pen/ Meja /meʤʌ/ 

4 / æ/ Bad /bæd/ - 

5 /ɑ:/ Car /kɑ:(r) - 

6 
/ɔ/ 

/o/ 

Pot /pɔt/ 

- 

- 

Pot   /pot/ 

7 /ɔ:/ Port /pɔ:t/ - 
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No Phoneme English 
Javanese Language of 

Banyumasan 

8 /ʊ/ Book   /bʊk/ Buku /bʊkʊ / 

9 /u:/ Food /fu:d/ - 

10 /ʌ/ Cup /kʌp/ Cangkir / t∫ʌŋkir/ 

11 /Ə:/ Skirt /skƏ:t/ - 

12 /Ə/ Apple / æpƏl/ Apel /ʌpƏl/ 

 

Note: For the Javanese vowel phonemes of Banyumasan do not have a 

symbol (phonetic transcription) as in the English phonemes which is each 

phoneme either vowel or consonant has a sound symbol (phonetic 

transcription). In the examples above the writer tries to transcribe into 

English phonemes to distinguish them easily. 

From the distribution of vowels the above, it can be seen that in the 

Javanese language of Banyumasan, there is no long vowel sound like the 

sound of 'I' long / i: /, 'u' long / u: /, 'o' long / ɔ: /, 'Ə 'long / Ə: / and' a 'long 

/ ɑ: /. For the sound of 'o' vowel is not found in English, because the 'o' 

vowel in English is a bit open, which can be seen in Table 3 no. 6, the word 

'pot 'on Javanese language of Banyumasan, the sound 'o' is pronounced as 

'o' round, while the English sound is spoken with a little bit open so that the 

use of symbols / ɔ / 

 

Classification Of Consonants 

Unlike the vowels, consonants in English are almost identical with 

the consonants in the Indonesian language although there are some 

consonants which cannot be found in Javanese language of Banyumasan, 

such as consonants / ∫ /. / Ʒ /. For the consonants / θ / and / ð / in the Javanese 

language of Banyumasanis almost the same sound with the sound of 

consonant ‘th’.Example: ‘wathuk’ (cough), and ‘dh’, in‘wedhi’ (sand). we 

can see them clearly in Table 4 for a diagram comparing the two consonant 

sounds between English consonant sounds and consonant sounds of 

Javanese language of Banyumasan. 

 

Table 4.1 

The Diagram of English Sounds 

 Bilabial 
Labio-
dental 

Dental Alveolar 
Post-

alveolar 
palatal Velar Glottal 

Stop/ 
plosive 

p. b   t. d   k. g  

Affricate    t∫.ʤ     

Nasal m   n   ŋ  

Lateral    l     

Fricative  f. v θ . ð s. z R ∫. ʒ  h 

Semi-
vowel 

 
w 

    
 
j 
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Table 4.2 

The Diagram of Consonants of Javanese Language of Banyumasan 

Konsonan 
Dasar Ucapan 

Bil Lab.dent Den  Alv Palt Velr Glotl Lar 

Stop/ 

Plosive 

Voiceless p  t (th) C k   

Voiced b  d (dh) J g   

Affricate  
Voiceless   s     h 

Voiced         

Nasal Voiced m  n   ng(ŋ)   

Lateral  Voiced    l      

Fricative Voiced  f. v r      

Semi vowel (voiced)   w  Y    

 

It can be seen more clearly the differences and similarities of phonemes 

between Javanese Language of Banyumasan and English in Table 5 below. 

 

Table 5 

The Comparison of Consonant Sounds between English and  

Javanese Language of Banyumasan 

No Phonemes English 
Javanese language of 

Banyumasan 

1 /p/ Plate / pleit/ Piring /piriŋ/ (plate) 

2 /b/ Book   /bʊk/ Buku /bʊkʊ /   (book) 

3 /t/ Text  /tekst/ Tuku /tʊkʊ/   (buy) 

4 /d/ Desk /desk/ Dompet /dompet/  (wallet)  

5 /k/ Cat /kæt/ Kucing /kʊt∫Iŋ/ (cat) 

6 /g/ Good /gʊd/ Gede / gƏde/     (big) 

7 /t∫/ chin / t∫in/ Cangkir / t∫ʌŋkir/  (cup) 

8 /ʤ/ Bridge /brIʤ/ Jawa /ʤʌwʌ/   (Java)  

9 /m/ Man /mæn/ Mangan /mʌŋʌn/ (eat) 

10 /n/ Nine /nain/ Nemu /nƏmʊ/  (find) 

11 /ŋ/(ng) Sing /sIŋ/ Ngantuk /ŋʌntʊk/ (sleepy)   

12 /l/ Leave /li:v/ Lunga /lʊŋʌ/ (go) 

13 /f/ Five  /faiv/ - 

14 /v/ Van /væn/ - 

15 /θ/ (th) Think / θIŋk/ Wathuk /wʌθʊk/ (cough) 

16 /ð/ (dh) Then / ð en/ Wedhi /wƏði/  (scary) 

17 /s/ Sun /sʌn/ Sumur /sʊmʊr/  (well) 

18 /z/ Zoo /zu:/ - 

19 /r/ Ruler /rulƏ{r) Rokok /rokok/   (cigarette) 

20 /∫/ Sheep /∫i:p/ - 

21 /ʒ/ Measure /meʒƏ(r)/ - 

22 /h/ Hen /hen/ Akeh /ʌkeh/   (many/much) 

23 /w/ Wood /wu:d/ Wengi /wƏŋI/ (night) 

24 /j/ Young /jʌŋ/ Yayuk /jʌjʊk/ (older sister) 

 

Note: For the Javanese consonant phonemes of Banyumasan do not have 

a symbol (phonetic transcription) as in the English phonemes which is 
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each phoneme either vowel or consonant has a sound symbol (phonetic 

transcription). In the examples above the writer tries to transcribe into 

English phonemes to distinguish them easily. 

 

For the phoneme / θ / though the Javanese language of Banyumasan often 

arise but the students in the area of Banyumas often utter the sound / θ / to 

sound / t /. 

 

Examples: 

 Thank  /tæŋk/      (wrong) 

 Thank  / θæŋk/  (right)                            

 

For the phoneme / f / and / v / do not appear in the Javanese 

language of Banyumasan although in the Indonesian language, there are 

some words frequently encountered, for example the word 'sofa'. 

Banyumas people often utter sounds / f / with the sound / p / (though not 

all) such as your name is ‘Hanafi’, it will be pronounced ‘hanapi’. The 

phonemes / z /, / ∫ /, / ʒ / are also not included in the Javanese language 

sounds of Banyumasan. For more details we can see from the original 

Javanese language that can be seen in table 6. 

 

Table 6 

The Javanese Alphabet  in ‘Hanacaraka/Carakan’ 

Ha na ca Ra ka 

Da ta sa Wa la 

Pa dha ja Ya nya 

Ma ga ba Tha nga 

 

From the table 6 above it can be seen that there are 20 sounds of 

Javanese language of Banyumasan but there is one sound that is not found 

in English,  that is the sound of ‘nya'. 

 

Conclusion  

There are some differences between phonemes in the Javanese 

language of Banyumasan and English. The Javanese language of 

Banyumasan, there is no long vowel sound like the sound of 'I' long / i: /, 

'u' long / u: /, 'o' long / ɔ: /, 'Ə 'long / Ə: / and' a 'long / ɑ: /. For the sound 

of 'o' vowel is not found in English, because the 'o' vowel in English is a bit 

open, the sound 'o' is pronounced as 'o' round, while the English sound is 

spoken with a little bit open so that the use of symbols / ɔ / 

Phoneme/ f / and / v / rarely appear in the Javanese language of 

Banyumasan although in the Indonesian language, there are some words 
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frequently encountered, for example the word 'sofa'. Banyumas people 

often utter sounds / f / with the sound / p / (though not all) such as your 

name is ‘Hanafi’, it will be pronounced ‘hanapi’. The phonemes / z /, / ∫ /, 

/ ʒ / are also not included in the Javanese language sounds of Banyumasan. 

 

Suggestion  

By comparing the sounds of English and Javanese language of 

Banyumasan, English teachers are expected be able to train students to 

pronounce the particular sounds clearly, especially for some sounds which 

are rare found in Javanese language of Banyumasan like the sound / f /, / v 

/, / z / , / ∫ /, and / ʒ /. 
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KOHESI DAN KOHERENSI ANTARKALIMAT 

DALAM WACANA 

(ANALISIS PADA KARANGAN BAHASA JEPANG) 

 

Hani Wahyuningtias 

 

Abstrak 
Karangan yang baik diharapkan memenuhi syarat kohesi 
(hubungan bentuk) dan koherensi (hubungan makna). Dalam 

penelitian ini akan dikaji apakah karangan bahasa Jepang yang 
digunakan sebagai data menyatakan suatu hal atau tema tertentu. 
Selain itu apakah kalimat-kalimat yang terbangun di dalamnya 

mempunyai hubungan yang logis atau tidak rancu. 
 

Kata Kunci: wacana, koherensi, kohesi, referensi, substitusi, 
elipsis, konjungsi. 

 

A. Latar belakang 

Wacana mempunyai bentuk dan makna. Kedua hal ini merupakan 

faktor penting menentukan tingkat keterbacaan dan keterpahaman wacana. 

Dalam kohesi tersirat pengertian kepaduan, dan keutuhan. Sedangkan pada 

koherensi itu berkaitan dengan pertalian dan hubungan. Kalau kita kaitkan 

dengan aspek bentuk dan makna maka kohesi mengacu aspek formal 

bahasa dan koherensi mengacu aspek ujaran. 

Wacana yang baik adalah wacana yang harus memperhatikan 

hubungan antarkalimat. Sejalan dengan pandangan bahwa bahasa itu terdiri 

atas bentuk (form) dan makna (meaning), maka hubungan dalam wacana 

dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu hubungan bentuk yang disebut 

kohesi, dan hubungan makna atau semantis yang disebut dengan koherensi. 

Wacana dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu lisan dan tulis. 

Wacana merupakan tataran yang paling besar dalam hierarki kebahasaan. 

Sebagai tataran terbesar dalam hierarki kebahasaan, wacana tidak 

merupakan susunan kalimat secara acak, tetapi merupakan satuan bahasa, 

baik lisan maupun tertulis. Untuk wacana yang disampaikan secara tertulis, 

penyampaian isi atau informasi disampaikan secara tertulis.Ini 

dimaksudkan agar tulisan tersebut dapat dipahami dan diinterpretasikan 

oleh pembaca. 

Salah satu wujud wacana tulis yang berasal dari media seperti: surat 

kabar ataupun majalah dapat dikaji, baik dari segi gramatikalnya maupun 

konteksnya. Dalam penelitian ini akan dikaji apakah karangan bahasa 

Jepang yang terdapat dalam situs: lang-8.com sudah memenuhi syarat 

keutuhan wacana dari segi koherensi dan kohesi gramatikal.  
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B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah keutuhan wacana dari segi koherensi 

dan kohesi gramatikal pada tulisan yang ada di sebuah situs bahasa Jepang 

yaitu: lang-8.com. 

 

C. Pertanyaan  Penelitian 

Adapun pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

keutuhan wacana ditinjau dari segi koherensi dan kohesi gramatikal pada 

karangan yang berjudul“Watashi no Kazoku” . 

 

D. Kajian Pustaka 

Kesatuan bahasa yang lengkap bukanlah kata atau kalimat, 

melainkan wacana (discourse).Schiffrin (1995: 20) mendefinisikan wacana 

sebagai suatu unit di atas kalimat, dan sebagai penggunaan bahasa. 

Menurut Beaugrande (1981: 3), suatu wacana mempunyai ciri-ciri berupa 

koherensi, kohesi, maksud pengirim, keberterimaan, memberikan 

informasi, situasi pengujaran, dan intertekstualitas. Dalam bidang makna, 

setiap kalimat dalam paragraf menyampaikan suatu informasi. Informasi 

pada kalimat satu berhubungan dengan kalimat lain sehingga paragraf 

membentuk kesatuan informasi yang padu. Bentuk pertalian antarinformasi 

yang dinyatakan pada kalimat satu dengan informasi kalimat yang lainnya 

bisa berupa penjumlahan, perturutan, perlawanan/ pertentangan, lebih, 

sebab akibat, waktu, syarat, cara, kegunaan, dan penjelasan. Beaugrande 

(1981:4) menjelaskan bahwa:”Coherence concerns the ways in which 

components of textual world; the configuration of concepts and relations 

which underlie the surface text are mutually accessible and relevant”. 

Kutipan ini menunjukkan arti bahwa koherensi mengacu pada bagaimana 

komponen tekstual, seperti konfigurasi konsep dan hubungan yang 

mendasari sebuah teks, saling berterima dan berkaitan. 

Kohesi dan koherensi dalam wacana merupakan salah satu unsur 

pembangun wacana selain tema, konteks, unsur bahasa, dan maksud. 

Kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur-unsur yang satu dengan 

yang lain dalam wacana, sehingga tercipta pengertian yang baik 

(Djajasudarma, 1994: 47). Kohesi dan koherensi juga merupakan syarat 

terbentuknya suatu wacana selain syarat lain, yaitu topik. 

Brown dan Yule (1986: 224) menegaskan bahwa koherensi berarti 

kepaduan dan keterpahaman antar satuan dalam suatu teks atau tuturan. 

Dalam struktur wacana, aspek koherensi sangat diperlukan keberadaannya 

untuk menata pertalian batin antara proposisi yang satu dengan lainnya 

untuk mendapatkan keutuhan. Keutuhan yang koheren tersebut dijabarkan 

oleh adanya hubungan-hubungan makna yang terjadi antarunsur secara 

semantik. Hubungan tersebut kadang kala terjadi dengan alat batu kohesi, 

namun kadang-kadang dapat terjadi tanpa bantuan alat kohesi, secara 
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keseluruhan hubungan makna yang bersifat koheren menjadi bagian dari 

organisasi semantis. 

Halliday (1976: 2) menegaskan bahwa pada dasarnya struktur 

wacana bukanlah struktur sintaksis, melainkan struktur semantik yakni 

semantik kalimat yang di dalamnya mengandung proposisi-proposisi. 

Beberapa kalimat akan menjadi wacana karena adanya hubungan makna 

atau arti antarkalimat itu sendiri. 

Keberadaan unsur koherensi sebenarnya tidak pada satuan teks saja 

(secara formal), melainkan juga pada kemampuan pembaca atau pendengar 

dalam menghubung-hubungkan makna dan menginterpretasikan suatu 

bentuk wacana yang diterimanya. Jadi, kebermaknaan unsur koherensi 

terletak pada kelengkapannya yang serasi antara teks dengan pemahaman 

penutur atau pembaca (Brown, 1986: 224). 

Pada dasarnya, hubungan koherensi adalah suatu rangkaian fakta 

dan gagasan yang teratur dan tersusun secara logis. Koherensi dapat terjadi 

secara implisit karena berkaitan dengan bidang makna yang memerlukan 

interpretasi. Harimurti (1984: 69) mengemukakan bahwa hubungan 

koherensi wacana sebenarnya adalah hubungan makna atau maksud. 

Artinya, antara kalimat bagian yang satu dengan kalimat lainnya secara 

semantis memiliki hubungan makna. Kajian mengenai koherensi dalam 

tataran analisis wacana merupakan hal mendasar dan relatif paling penting 

karena permasalahan pokok dalam analisis wacana adalah bagaimana 

mengungkapkan hubungan-hubungan yang rasional dan kaidah-kaidah 

tentang cara terbentuknya tuturan-tuturan yang koheren.  

Suatu rangkaian kalimat dituntut bersifat gramatikal sekaligus 

berhubungan secara logis dan kontekstual. Dengan demikian analisis 

wacana juga merupakan analisis keruntutan dan kelogisan berpikir. Jadi, 

koherensi adalah kepaduan antar bagian secara batiniah. Bagian-bagian 

yang disebut proporsi tersebut membentuk jalinan semantik sehingga 

tersusun kesatuan makna yang utuh. 

 

E. Metodologi Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah memperoleh pemahaman tentang 

keutuhan wacana ditinjau dari aspek kohesi dan koherensi pada salah 

satu karangan bahasa Jepang. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif 

karena prosedur pemecahan masalahnya adalah menggambarkan 

keadaan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada. Data bersumber 

dari karangan pemelajar bahasa Jepang yang terdapat pada situs: lang-

8.com. 

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini 

digunakan teknik-teknik umum yang digunakan dalam penelitian yaitu 

sebagai berikut: 
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1. Teknik observasi, yaitu melakukan observasi terhadap karangan 

yang ada pada situs lang-8.com. 

2. Teknik catat, yaitu hasil pengamatan dan pengkajian terhadap tipe-

tipe karangan ditandai dan dicatat pada kartu data. 

3. Teknik evaluasi, yaitu menyeleksi semua data yang diperoleh dan 

erat kaitannya dengan tujuan penelitian. 

 

Prosedur analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

mengidentifikasi, mengklasifikasi, mengkategorisasi, dan 

menginterpretasikan sebuah karangan yang terdapat pada situs lang-8.com. 

 

F. Temuan Penelitian dan Pembahasan 

Koherensi yang ada di dalam karangan pemelajar bahasa 

Jepang dipaparkan  pada data di bawah ini. 

 

Tabel 1: Karangan yang berjudul ”Watashi no Kazoku” 
私の家族 

 私の家族は両親、おばあさん、おじいさんと私の五人です。高校卒業まで

は五人で一緒に住んでいましたが、今は別々に住んでいます。 

 両親が仕事が忙しかったので、普段はいつもおじいさんとおばあさんが私

の面倒を見てくれました。おじいさんはおばあさんより 10歳年上でおばあさ

んのわがままに我慢して、優しい人です。おばあさんとおじいさんは学校に

通ったことはないけれど人生の経験が豊富で、いろいろ教えてくれます。 

 私の母は教師です。ビジネスマナーを教えています。父は化

学に関する会社に勤めています。無口で厳しそうな人に見られますが

実は優しくて頼まれる人です。仕事が忙しくても家族のことをいつも気にか

けています。両親は仲むつまじい夫婦です。喧嘩なんかこれまでした

ことはありません。みんなに羨ましがられます。 

 私の家族はお金持ちではありませんが、でもとても幸せです。みん

なは同じ方向に向かって一生懸命よりよい生活のために頑張っ

ています。 
Sumber data:  

http://lang8.com/427433/journals/1721212/%E7%A7%81%E3%81%AE%E5%AE%B6%E6%97%8F 

 

Terjemahan karangan yang terdapat pada tabel 1, dipaparkan pada 

tabel 2 di bawah ini. 

 

Tabel 2: Terjemahan Karangan yang berjudul ”Watashi no Kazoku” 

Keluarga Saya 

Keluarga saya terdiri dari lima orang yaitu: orang tua, nenek, 

kakek, dan saya. Sampai lulus SMA (saya) masih tinggal bersama, tetapi 

sekarang sudah tinggal terpisah.  

http://lang8.com/427433/journals/1721212/%E7%A7%81%E3%81%AE%E5%AE%B6%E6%97%8F
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Karena orang tua sibuk bekerja, biasanya yang selalu mengurus 

saya adalah kakek dan nenek. Karena kakek lebih tua sepuluh tahun dari 

nenek, ia orang yang baik sehingga sabar akan keegoisan nenek. Kakek 

dan nenek tidak pernah  sekolah. Tetapi, karena kaya pengalaman hidup,  

mereka mengajarkan saya akan banyak hal.  

Ibu saya seorang guru. Mengajar etika bisnis. Ayah saya bekerja di 

perusahaan yang ada hubungannya dengan kimia. Terlihat sebagai orang 

yang pendiam, tetapi sebenarnya ia sangat baik dan pengertian. 

Meskipun pekerjaannya sangat sibuk, ia selalu memperhatikan keluarga. 

Orang tua saya adalah pasangan yang saling menyayangi. Sampai 

sekarang tidak pernah bertengkar. Membuat orang jadi iri.  

Keluarga saya bukan orang kaya, tetapi sangat bahagia. Semua satu  

tujuan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk  mencapai kehidupan 

yang lebih baik . 
(Diterjemahkan oleh penulis) 

 

Pada karangan “Watashi no Kazoku” penulis mengungkapkan 

tentang keluarganya, kakek nenek yang tinggal bersamanya, dan ayah 

ibunya. Penulis memaparkan kakek dan neneknya yang banyak 

mengajarkan dirinya akan banyak hal walaupun mereka berdua tidak 

mengeyam pendidikan secara formal di sekolah. Adapun sosok ibu dan 

ayah yang diceritakan penulis adalah figur pekerja keras, baik, dan 

memperhatikan keluarganya. Di bagian akhir paragraf, penulis 

menyampaikan bahwa sekalipun keluarganya bukan orang kaya, tetapi 

kehidupan mereka sangat bahagia. 

Dalam bahasa Jepang unsur subjek banyak yang dihilangkan, 

apabila konteks kalimatnya sudah jelas. Hal ini ditemukan pada karangan 

“Watashi no Kazoku” dalam contoh kalimat di bawah ini. 

 

(1) ビジネスマナーを教えています。 

Bijinesumana- wo oshiete imasu. 

Mengajar etika bisnis. 

Subjek dalam kalimat ini mengacu pada kalimat sebelumnya yaitu 

‘watashi no haha (ibu saya)’. 

私の母は教師です。 

Ibu saya adalah seorang guru. 

(2) 無口で厳しそうな人に見られますが実は優しくて頼まれる人です。 

Terlihat sebagai orang yang pendiam, tetapi sebenarnya ia sangat baik 

dan pengertian. 

Orang yang dimaksud dalam contoh kalimat (2) adalah ‘chichi (ayah)’. 

Hal ini mengacu pada contoh kalimat yang sebelumnya yaitu: 

父は化学に関する会社に勤めています。 

Ayah saya bekerja di perusahaan yang ada hubungannya dengan kimia. 
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(3) 仕事が忙しくても家族のことをいつも気にかけています。 

Meskipun pekerjaannya sibuk, ia selalu memperhatikan keluarga. 

Orang yang dimaksud pada contoh kalimat (3), sama halnya dengan 

contoh kalimat (2) adalah ayah. Namun karena konteks kalimat 

dianggap sudah jelas, maka pada contoh (2) dan (3), subjek ‘chichi 

(ayah)’ dihilangkan. 

(4) 喧嘩なんかこれまでしたことはありません。 

Sampai sekarang tidak pernah bertengkar. 

 

Pada contoh kalimat (4), yang dimaksud dengan tidak pernah 

bertengkar di sini adalah kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya 

(ryoushin). Hal ini dapat diketahui dari kalimat yang sebelumnya yaitu: 

 

両親は仲むつまじい夫婦です。 

Orang tua saya adalah pasangan yang saling menyayangi. 

 

Berdasarkan isinya,  karangan di atas berjenis naratif.  Ini 

ditunjukkan dengan adanya hubungan kausal antar satuan isi cerita yang 

merupakan fungsi utama. Hubungan ini merupakan kerangka cerita. Teks 

naratif ditandai oleh adanya hubungan waktu. Unsur cerita adalah subjek 

(tokoh yang melakukan tindakan), predikat (tindakan) dan temporalitas 

(hubungan waktu). Semua peristiwa tergabung dalam kesatuan tindakan 

yang berada dalam suatu proses, yaitu situasi awal, transformasi, dan 

situasi akhir. Ketiganya dikenal dengan juga dengan nama: eksposisi, 

pengembangan, dan peleraian. Analisa data karangan berjudul ”Watashi no 

Kazoku” dipaparkan pada tabel 3 di bawah ini. 

 

Tabel 3: Analisa Data Karangan “Watashi no Kazoku” 

Situasi awal Penjelasan tentang anggota keluarga 

penutur (watashi) 

Transformasi - Sampai lulus SMA masih tinggal 

bersama, sekarang sudah tinggal 

terpisah 

- Gambaran singkat tentang orang tua, 

kakek, dan nenek 

- Kehidupan harmonis orang tua yang 

sampai saat ini tidak pernah bertengkar 

- Keluarga yang tidak termasuk 

golongan orang kaya, namun bahagia 

Situasi akhir Setiap anggota keluarga giat berusaha menuju 

kehidupan yang lebih baik 
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Dalam Karangan “Watashi no Kazoku”, terbangun hubungan logis 

atau hubungan sebab akibat antar satuan cerita yang fungsional. Penulis 

karangan terlihat mahir membentuk kerangka cerita yang membentuk 

struktur cerita. Sebagai contoh adalah kutipan karangan di bawah ini. 

 

(5) 両親が仕事が忙しかったので、普段はいつもおじいさんとおばあさんが私

の面倒を見てくれました。(6) 

おじいさんはおばあさんより10歳年上でおばあさんのわがままに我慢して

、優しい人です。(7) 

おばあさんとおじいさんは学校に通ったことはないけれど人生の経験が豊

富で、いろいろ教えてくれます。 

Terjemahan: 

(5) Karena orang tua sibuk bekerja, biasanya yang selalu mengurus saya 

adalah kakek dan nenek. (6) Karena kakek lebih tua sepuluh tahun dari 

nenek, ia orang yang baik sehingga sabar akan keegoisan nenek. (7) Kakek 

dan nenek tidak pernah  sekolah. Tetapi, karena kaya pengalaman hidup, 

mereka mengajarkan saya banyak hal. 

 

Di bagian awal, penulis menyampaikan kondisi kedua orang 

tuanya yang bekerja. Kondisi tersebut menyebabkan kakek dan nenek si 

penutur yang lebih banyak mengurus dirinya. Kakek dan nenek penutur 

digambarkan sebagai pasangan suami istri yang beda usia 10 tahun. 

Dengan perbedaan usia itu, kakek bisa sabar terhadap nenek yang dianggap 

penutur bersifat egois. Kakek dan nenek merupakan anggota keluarga yang 

tidak mengenyam pendidikan formal di sekolah namun sangat kaya 

pengalaman akan kehidupan. Dari mereka berdualah, penutur belajar 

banyak akan hal. 

Contoh kalimat (5), (6), dan (7) di atas merupakan suatu rangkaian 

cerita yang dapat ditangkap, menyebabkan adanya suatu tindakan, yang 

pada gilirannya juga menimbulkan tindakan lain. Demikian seterusnya 

berkembang hingga cerita selesai. Rangkaian hubungan logis inilah yang 

menjadi penentu cerita. 

Teks pada karangan “Watashi no Kazoku”dapat disebut cerita, 

karena di dalamnya dikemukakan serangkaian peristiwa yang merupakan 

kesatuan tindakan. Semua rangkaian peristiwa yang ada di dalamnya 

merupakan suatu proses dari situasi awal (gambaran anggota keluarga 
penutur) sampai ke situasi akhir (keluarga yang tidak kaya, namun giat 

untuk mencapai kehidupan yang lebih baik).Hubungan kausal antar satuan 

isi cerita terjalin dengan baik, dan semua keterangan pendukung bersifat 

relevan, sehingga karangan ini dapat dianggap koheren. 

Selanjutnya, pada bagian ini akan dibahas kohesi yang ada 

terdapat di dalamnya. Kohesi terjadi apabila interpretasi salah satu unsur 

teks tergantung dari unsur lainnya. Unsur yang satu berkaitan dengan yang 
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lain, sehingga unsur tersebut tidak benar-benar dipahami tanpa yang lain. 

Kaitan makna ini yang disebut dengan kohesi. 

Konsep kohesi mengacu pada serangkaian kemungkinan makna 

yang ada untuk menghubungkan suatu unsur teks dengan apa yang telah 

disebutkan sebelumnya, dengan apa yang akan disebutkan sesudahnya, 

bahkan dengan hal-hal yang ada dalam situasi komunikasi. Kohesi 

menampilkan kontinuitas makna antara satu bagian teks dengan bagian 

lainnya. 

Berikut ini akan dirangkum analisa dari karangan tersebut di atas 

berkaitan dengan kohesi gramatikal yang terbangun di dalamnya. 

 

Tabel 4 Kohesi Gramatikal pada Karangan “Watashi no Kazoku” 
Kategori Jenis Hubungan Ada () 

Tidak ada(X) 

Referensi Situasional 

 (Eksofora) 

 X 

Referensi Tekstual  

(Endofora) 

Hubungan  

Anafora 

 

Hubungan 

Katafora 

X 

Substitusi 

(Penyulihan) 

  

Elipsis 

(Pelesapan) 

  

Konjungsi 

(Penghubung) 

Hubungan 

Penambahan 

 

Hubungan  

Peningkatan 

 

Hubungan 

Pertentangan 

 

Hubungan 

Pemilihan 

X 

Hubungan Waktu  

Hubungan Syarat X 

Hubungan 

Pengandaian 

X 

Hubungan  

Tujuan 

 

Hubungan 

Konsesif 

X 

Hubungan 

Pemiripan 

X 

Hubungan kausal/ 

sebab 

 

Hubungan akibat  
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Hubungan 

penjelasan (bahwa) 

X 

Hubungan yang 

memperlihatkan 

cara (dengan) 

X 

Hubungan 

pengecualian 

X 

Hubungan 

posisional 

X 

 

Unsur teks ada yang tidak dipahami berdasarkan dirinya sendiri, 

melainkan harus mengacu pada sesuatu yang lain. Apabila hal lain yang 

diacu atau yang memberikan penjelasan informasi itu ada di dalam teks, 

maka hal itu disebut referensi tekstual (endofora). Pada karangan 

ditemukan bahwa unsur yang diacu terdapat sebelum unsur yang mengacu. 

Dalam karangan ini,‘dia’ dan ‘nya’ mengacu pada unsur yang sama yaitu 

‘watashi (saya)’. Hal ini disebut anafora beracuan tetap. 

 

Contoh: 
(8) 私の家族は両親、おばあさん、おじいさんと私の五人です。 

Keluarga saya terdiri dari lima orang yaitu kedua orang tua, nenek, kakek, 

dan saya. 

 
(9)高校卒業までは五人で一緒に住んでいましたが、今は別々に住んでいます。 

Sampai lulus SMA (saya) masih tinggal bersama, tetapi sekarang sudah 

tinggal terpisah.  

 
(10)両親が仕事が忙しかったので、普段はいつもおじいさんとおばあさんが私の

面倒を見てく れました。 

Karena kedua orang tua sibuk bekerja, biasanya yang selalu mengurus 

saya adalah kakek dan nenek. 

 
(11)おじいさんはおばあさんより 10歳年上でおばあさんのわがままに我慢し

て、優しい人で す。 

Karena kakek lebih tua sepuluh tahun dari nenek, ia orang yang baik 

sehingga sabar akan keegoisan nenek. 
 

(12)おばあさんとおじいさんは学校に通ったことはないけれど人生の経験が豊富

で、いろいろ 教えてくれます。 

Kakek dan nenek tidak pernah  sekolah. Tetapi, karena kaya pengalaman 

hidup, mereka mengajarkan saya akan banyak hal. 
 

Berdasarkan sistem rujukannya, karangan ini memiliki hubungan 

anafora. Hal ini disebabkan unsur yang diacu terdapat sebelum unsur yang 
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mengacu. Pada contoh (8) (9) (10) (11) (12), semua isi kalimat mengacu 

pada subjek yaitu ‘watashi (saya)’.Untuk mendapat informasi siapa yang 

dibicarakan itu, pembaca harus mengacu pada kalimat yang terdahulu, 

yaitu pada subjek kalimat pertama “keluarga saya (watashi no kazoku)”. 

Pemarkah kohesi dan koherensi yang ditemukan dalam karangan 

1 adalah (9) sampai lulus SMA, (10)  biasanya yang mengasuh saya, (11) 

kakek, (12) kakek dan nenek, semuanya mengacu pada unsur yang sama, 

yaitu saya (watashi). Hal ini disebut anafora beracuan tetap. Khususnya, 

pada contoh (10) dan (12) terlihat sekali bahwa yang menjadi acuan adalah 

saya. Ini ditunjukkan dalam bahasa Jepang dengan adanya ~te kuremashita. 

Pola kalimat ~te kureru menunjukkan bahwa subjek yaitu ‘kakek (ojiisan) 

dan nenek(obaasan) melakukan kebaikan kepada orang pertama tunggal 

yaitu watashi. Contoh (11) dan (12) menunjukkan bahwa orang yang 

dimaksud kakek dan nenek di sini merupakan anggota keluarga si penutur 

yaitu watashi. 

Berikutnya akan dibahas tentang substitusi (penyulihan) dalam 

karangan. Substitusi adalah penyulihan (penggantian) suatu unsur bahasa 

oleh bahasa lainnya dalam tataran bahasa. Umumnya, sulit membedakan 

referensi dengan substitusi. Persamaan dan perbedaan di antara kedua 

kategori kohesi ini adalah: 

- Substitusi lebih mengemukakan hubungan kata-kata (baik gramatikal 

maupun leksikal), sedangkan referensi mengemukakan hubungan 

makna. 

- Substitusi adalah hubungan antarunsur yang berada dalam teks, 

sesuatu yang digunakan untuk menggantikan pengulangan. Sedangkan 

dalam referensi, yang penting adalah baik unsur yang mengacu 

maupun diacu mempunyai referen (acuan) yang sama dalam dunia 

nyata. 

- Substitusi mempunyai kemiripan dengan referensi, karena keduanya 

secara potensial bersifat anaforis. Pada dasarnya referensi merupakan 

hubungan semantis. Sedangkan, substitusi merupakan hubungan 

verbal, sehingga lebih terikat pada teks. 

 

Dalam karangan “Watashi no Kazoku”  ditemukan contoh-contoh 

substitusi seperti: 

 
(13)私の家族は両親、おばあさん、おじいさんと私の五人です。 

Keluarga saya terdiri dari lima orang yaitu: orang tua, nenek, kakek, dan 

saya. 
 

(14) 高校卒業までは五人で一緒に住んでいましたが、今は別々に住んでいま

す。 



Hani Wahyuningtias : Kohesi dan Koherensi Antarkalimat…        19 

 

 

Sampai lulus SMA (saya) masih tinggal bersama, tetapi sekarang sudah 

tinggal terpisah.  
 

Pada contoh (13) dan (14), substitusi terlihat pada tataran tata 

bahasa dan kosakata.  Pada contoh (14) subjek dari kalimat tidak ditulis, 

namun klausa “高校卒業までは(sampai lulus SMA)” ini mengacu pada diri 

si penutur yang sebelumnya tertulis pada contoh (13). Klausa yang terdapat 

pada contoh (14) yaitu tinggal bersama lima orang sampai lulus  SMA ini 

mengacu pada contoh (13) yang menyebutkan siapa-siapa saja yang 

menjadi anggota keluarga si penutur, yaitu: ayah, ibu, kakek, nenek, dan 

watashi (saya). Di sini tampak bahwa hubungan kalimat (13) dan (14) 

terjadi pada tataran klausa. 

 

Contoh substitusi yang menghindari adanya pengulangan adalah contoh di 

bawah ini. 

 

(15)私の家族はお金持ちではありませんが、でもとても幸せです。 

Keluarga saya bukan orang kaya, tetapi sangat bahagia. 

 

(16)みんなは同じ方向に向かって一生懸命よりよい生活のために頑

張っています。 
Semua satu  tujuan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk  mencapai 

kehidupan yang lebih baik . 

 
Kata minna (semua) pada contoh kalimat (16) adalah merupakan 

bentuk pengulangan atas contoh (15) yaitu ‘watashi no kazoku’ (keluarga 

saya).Dengan demikian kata ‘minna’ di sini menunjuk pada seluruh 

anggota keluarga si penutur. 

Dalam suatu wacana diperlukan unsur-unsur bahasa lain untuk 

menggantikan pengulangan kata, antara lain dengan unsur gramatikal agar 

tidak membosankan dan wacana tampak lebih bevariasi. 

Berdasarkan contoh di atas juga dapat dipahami bahwa substitusi 

mempunyai kemiripan dengan referensi, karena adanya unsur bahasa yang 

disebut sebelumnya (anafora), atau ke unsur bahasa yang dituturkan 

sesudahnya (katafora). 

Berikut ini akan dikemukakan kategori kohesi lainnya, yaitu elipsis 

(pelepasan). Elipsis adalah sesuatu yang tidak terucapkan dalam wacana, 

artinya tidak hadir dalam komunikasi, tetapi dapat dipahami. 

Dalam karangan bahasa Jepang ini, banyak ditemui bentuk elipsis 

karena umumnya subjek yaitu si penutur sering dihilangkan. Berikut adalah 

contoh pemakaian elipsis adalah contoh kalimat di bawah ini. 
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(17) 私の母は教師です。 

Ibu saya seorang guru. 

 

(18)ビジネスマナーを教えています。 

Mengajar etika bisnis 

(19)父は化学に関する会社に勤めています。 

Ayah saya bekerja di perusahaan yang ada hubungannya dengan kimia 

 

(20)無口で厳しそうな人に見られますが実は優しくて頼まれる人です。 

Terlihat sebagai orang yang pendiam, tetapi sebenarnya ia sangat baik 

dan pengertian 

Pada contoh (18) walaupun subjek tidak disebutkan, jelas dengan 

adanya kata kerja ‘mengajar’ itu mengacu kepada ibu yang berprofesi 

sebagai seorang guru. Kemudian, pada contoh (20) gambaran akan sosok 

yang pendiam dan terlihat keras itu mengacu pada kalimat (19) yaitu 

ayah. Jadi, elipsis mengacu pada kalimat, klausa, frase, ataupun kata yang 

hadir dalam teks sebelumnya, yang kemudian menjadi sumber bagi 

sumber informasi yang hilang. Perbedaan antara substitusi dan elipsis ini 

ada pada, substitusi ada unsur bahasa yang menggantikan, sedangkan 

dalam elipsis adalah substitusi kosong. 

Di bagian paling akhir ini, akan dibahas tentang kohesi gramatikal 

yang disebut konjungsi. Sesuai dengan namanya, konjungsi bersifat 

menghubungkan dua unsur bahasa atau lebih. Berikut ini akan dibahas 

tentang hubungan-hubungan konjungsi yang terdapat pada karangan 

“Watashi no Kazoku”. 

 

1. Hubungan penambahan 

 Contoh: (21) 

a. 私の家族は両親、おばあさん、おじいさんと私の五人です。 

Keluarga saya terdiri dari lima orang yaitu kedua orang tua, nenek, 

kakek, dan saya. 

b. 両親が仕事が忙しかったので、普段はいつもおじいさんとおばあさんが私

の面倒を見てくれました。 

Karena orang tua sibuk bekerja, biasanya yang selalu mengurus saya 

adalah kakek dan nenek. 

c. おばあさんとおじいさんは学校に通ったことはないけれど人生の経験が豊

富で、いろいろ教えてくれます。 

Kakek dan nenek tidak pernah  sekolah. Tetapi, karena kaya 

pengalaman hidup,  mereka mengajarkan saya akan banyak hal. 

d. 無口で厳しそうな人に見られますが実は優しくて頼まれる人です。 

Terlihat sebagai orang yang pendiam, tetapi sebenarnya ia sangat baik 

dan pengertian. 
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Pada contoh (21) a-d,  partikel ~to, dan konjugasi kata sifat~kute  

menunjukkan hubungan penambahan, yang dalam bahasa Indonesia 

diartikan dengan ‘dan’. Berkat konjungsi tersebut keempat kalimat di atas 

menjadi kohesif. 
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2. Hubungan peningkatan 

      Contoh: (22)  

みんなは同じ方向に向かって一生懸命よりよい生活のために

頑張っています。 

Semua satu  tujuan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk  

mencapai kehidupan yang lebih baik. 

Kehadiran konjungsi “lebih....”, yang dalam bahasa Jepang dinyatakan 

dengan “~yori....” menjadikan kalimat (22) kohesif. 

 

3. Hubungan pertentangan 

Contoh: (23) 

a. おばあさんとおじいさんは学校に通ったことはないけれど人生の経験が豊

富で、いろいろ教えてくれます。 

Kakek dan nenek tidak pernah  sekolah, tetapi karena kaya pengalaman 

hidup,  mereka mengajarkan saya akan banyak hal. 

b. 無口で厳しそうな人に見られますが実は優しくて頼まれる人です。 

Terlihat sebagai orang yang pendiam, tetapi sebenarnya ia sangat baik 

dan pengertian. 

c. 仕事が忙しくても家族のことをいつも気にかけています。 

Meskipun pekerjaannya sangat sibuk, ia selalu memperhatikan 

keluarga. 

d. 私の家族はお金持ちではありませんが、でもとても幸せです。 

Keluarga saya bukan orang kaya, tetapi sangat bahagia. 

 

Contoh (23) a-d, menunjukkan pertentangan yang disertai dengan 

penegasan. Semua contoh di atas terdiri dari dua klausa yang mempunyai 

hubungan pertentangan. Setiap klausa tersebut dihubungkan dengan 

konjungsi:‘keredo, ga, temo’ yang menunjukkan hubungan pertentangan. 

 

4. Hubungan waktu 

Contoh :(24) 

a. 高校卒業までは五人で一緒に住んでいましたが、今は別々に住んでいます。 

Sampai lulus SMA(saya) masih tinggal bersama, tetapi sekarangsudah 

tinggal terpisah. 

b. 喧嘩なんかこれまでしたことはありません。 

Sampai sekarang tidak pernah bertengkar. 
 

Hubungan waktu ini ada yang menunjukkan satu peristiwa 

berlangsung lebih dahulu dari yang lain, seperti pada contoh (24) a yaitu: 

sampai penutur lulus SMA, kemudian keadaan/ situasi yang tertulis pada 

klausa pertama dibandingkan dengan kondisi sekarang.Pada contoh (24) b, 

ada suatu peristiwa yang menunjukkan waktu atau durasi sampai saat ini 

yang ditunjukkan dengan kata benda ‘kenka (perkelahian)’.Dalam kalimat 
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tersebut, penutur menyampaikan bahwa ayah dan ibunya sampai saat ini 

tidak pernah bertengkar. 

 

5. Hubungan tujuan 

Contoh:   

(25) 

みんなは同じ方向に向かって一生懸命よりよい生活のために頑

張っています。 

Semua satu  tujuan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk  mencapai 

kehidupan yang lebih baik . 

Pada contoh (25) di atas, hubungan kedua klausa pada masing-masing 

kalimat dijamin dengan adanya konjungsi tujuan yang menampilkan 

kohesi. Dalam bahasa Jepang, tujuan dinyatakan dengan ~tameni. 

 

6. Hubungan kausal sebab akibat 

Contoh:  

(26)両親が仕事が忙しかったので、普段はいつもおじいさんとおばあさんが

私の面倒を見て 

くれました。 

Karena orang tua sibuk bekerja, biasanya yang selalu mengurus saya 

adalah kakek dan nenek. 

Pada contoh kalimat di atas, klausa kedua pada kalimat mempunyai 

hubungan akibat dengan klausa pertamanya. Hubungan ini ditandai dengan 

kehadiran konjungsi kausal ‘sehingga’. Di bagian awal klausa merupakan 

faktor penyebab yang mendorong terbentuknya klausa di belakangnya. 

Karangan yang berjudul “Watashi no Kazoku”, telah memenuhi 

persyaratan aspek koherensi karena memiliki pertalian makna yang jelas. 

Topik yang dibicarakan adalah “keluarga saya”. Penggambaran konteks 

yang jelas di setiap kalimatnya, didukung oleh pemakaian pemarkah kohesi 

yaitu berupa: referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi. 

 

G. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan data di atas dapat 

disimpulkan hal-hal di bawah ini. 

1. Secara umum karangan yang berjudul “Watashi no Kazoku” telah 

memenuhi syarat keutuhan wacana dari aspek koherensi. Aspek 

koherensi disebabkan oleh alur dan penggambaran konteks yang jelas. 

2. Aspek kohesi juga terjadi karena pemanfaatan pemarkah kohesi yaitu 

berupa: referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi. 

3. Dalam karangan bahasa Jepang ini, banyak ditemui bentuk elipsis 

karena umumnya subjek yaitu si penutur sering dihilangkan. Hal ini 

disebabkan, dalam bahasa Jepang jika konteks sudah jelas, maka subjek 

dihilangkan. 
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PERAN MOTIVASI INTRINSIK MAHASISWA 

KELAS BAHASA DALAM PEMBELAJARAN 

MEMBACA KALIMAT BAHASA INGGRIS 

 

Elidasari 

 

Abstrak 
Kegiatan membaca merupakan salah satu tuntutan dalam 
kehidupan masyarakat modern seperti saat ini.  Dengan membaca 

kita sebagai manusia ingin mengembangkan potensi yang kita 
miliki akan dapat menambah wawasan serta pengalaman baru di 
bidang teknologi maupun berbagai hal yang sedang berkembang.  

Dengan membaca kita dapat memahami dan mengerti informasi 
seluruh isi bacaan. Kemampuan memahami informasi isi bacaan 

tersebut merupakan gambaran daya nalar pembaca setelah 
seluruh isi teks bacaan. Berdasarkan gambaran di atas pendidik, 
instruktur atau dosen kiranya perlu untuk menyusun instrumen 

yang relevan atau sesuai dengan tujuan yang ingin diharapkan 
yakni berupa pemahaman terhadap informasi seluruh isi bacaan 
yang telah dibacanya. Perlu diketahui bahwa bacaan adalah 

terdiri dari beberapa paragraph yang merupakan suatu kesatuan 
dan setiap paragraph terdiri atas beberapa kalimat, maka dengan 
kemampuan  menghubungkan suatu kesatuan dengan informasi 

antar kalimat dalam paragraph diharapkan dapat menggambarkan 
daya nalar mahasiswa.  Menurut Henry Guntur Tarigan (1987;7) 

menyatakan bahwa membaca adalah proses pemerolehan pesan 
yang disampaikan oleh seorang penulis melalui tulisan. 
 

Kata Kunci: Motivasi Intrinsik, Mahasiswa, Membaca, Kelas, 
Bahasa Inggris 

 

I. PENDAHULUAN  

 Membaca merupakan kegiatan yang sangat penting dan vital dalam 

kehidupan umat manusia sungguh tepat karenanya Nabi Muhammad 

sebagai rosul terakhir menerima wahyu yang pertama dari Allah SWT 

adalah perintah untuk membaca (Iqra) – (Q.S. 96.1. 

 Membaca adalah melihat sambil melisankan suatu tulisan dengan 

tujuan ingin mengetahui isi kemudian kegiatan membaca juga merupakan 

suatu kegiatan yang menangkap suatu pengertian melalui tulisan. Salah 

satu tuntutan dalam kehidupan masyarakat modern seperti saat ini. Dengan 

membaca kita sebagai manusia yang ingin mengembangkan potensi yang 

kita miliki akan dapat menambah wawasan suatu pengalaman baru di 

bidang teknologi maupun berbagai hal yang sedang berkembang.  Dengan 

membaca pula kita akan memahami dan mengerti informasi seluruh isi 

bacaan. Kemampuan memahami informasi seluruh isi bacaan merupakan 

isi teks bacaan. Berdasarkan gambaran tersebut di atas, pendidik kiranya 
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perlu menyusun instrumen yang relevan atau sesuai dengan tujuan yang 

dibacanya dan mengerti tujuan dari membaca.  

 

A. Tujuan Membaca 

 Perlu disepakati bahwa membaca harus mempunyai tujuan. Apabila 

membaca tidak bertujuan, maka proses dan kegiatan membaca yang 

dilakukan tidak memiliki arti sama sekali. Tujuan membaca dapat 

ditetapkan secara eksplisit ataupun implisit. 

 Berdasarkan pengalaman yang dialami, ada beberapa tujuan membaca 

yang dapat dikemukakan diantaranya yakni : 

1. Untuk memperoleh ide-ide utama.  

Membaca dengan tujuan ini adalah mengetahui topik-topik yang 

menarik, masalah yang terdapat dalam suatu bacaan, dan merangkum 

hal-hal utama yang terdapat dalam suatu bacaan. 

2. Membaca untuk mengetahui urutan atau organisasi bacaan / cerita. 

Membaca dengan tujuan ini adalah menemukan kronologi bacaan / 

cerita dari awal sampai akhir. 

3. Membaca untuk menyimpulkan atau membaca inferensial.  

Tujuan membaca jenis ini adalah untuk menemukan serta mengetahui 

apa yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya, mengetahui 

kualitas unsur-unsur intrinsik status cerita. 

4. Membaca untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan. 

 Membaca dalam hal ini bertujuan untuk menemukan serta mengetahui 

apa-apa yang luar biasa, apa-apa yang lucu dalam status  cerita, atau 

sesuatu yang benar  /  tidak benar. 

5. Membaca untuk menilai atau mengevaluasi.  

Membaca untuk mengevaluasi dilakukan untuk memberikan penilaian 

terhadap hal-hal yang terdapat dalam suatu bacaan / cerita. 

6. Membaca untuk membandingkan atau mempertentangkan.  

Membaca dengan tujuan ini dilakukan untuk menemukan persamaan 

ataupun perbedaan sesuatu yang dikemukakan pada bacaan / cerita 

tertentu ataupun bacaan / cerita. 

 

Dari pengertian tersebut di atas maka tujuan membaca dapat 

dibedakan menjadi 2 tujuan khusus dan tujuan umum yaitu : 

 

a. Tujuan khusus membaca : 

1. Mendapatkan informasi faktual. 

2. Memperoleh keterangan tentang sesuatu yang khusus dan problematik. 

3. Memberi penilaian terhadap karya tulis seseorang. 

4. Memperoleh kenikmatan emosi. 

5. Mengisi waktu luang 
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Tujuan umum : 

1. Mendapatkan informasi. 

2. Memperoleh pemahaman 

3. Memperoleh kesenangan 

 

b. Jenis-jenis membaca : 

Ditinjau dari terdengar atau tidaknya suara sewaktu membaca, maka 

proses membaca dapat dibagi atas : 

1. Membaca nyaring.  

Membaca nyaring adalah cara membaca dengan bersuara atau cara 

membaca yang dilakukan dengan lisan. Cara ini dilakukan ketika 

belajar membaca sewaktu di sekolah dasar, deklamasi puisi, 

membacakan naskah berita / pidato, membacakan cerita, dan ikrar. 

2. Membaca dalam hati.  

Membaca dalam hati adalah cara membaca yang dilakukan dengan 

tidak dikeraskan, yang hanya menggunakan kegiatan visual / membaca 

dengan menggerak-gerakkan bibir. Pada saat membaca dalam hati, 

yang kita pergunakan adalah mata dan ingatan. 

 

B. KAJIAN TEORI. 

1. Motivasi. 

     Kata motivasi berasal dari akar kata “motive” atau “motivation” 

yang berarti sebab yang menggerakkan,  “kata motive atau motif”  ini bila 

berkembang menjadi motivasi akhirnya menjadi sedang digerakkan atau 

telah digerakkan oleh sesuatu dan apa yang menggerakkan itu terwujud 

dalam tindakan. 

 Ditinjau dari segi etika, motif didefinisikan sebagai pikiran-pikiran dan 

perasaan-perasaan yang menjadi penyebab seseorang melakukan sesuatu 

tindakan. Adapun definisi motivasi adalah dorongan yang menggerakkan 

serta mengarahkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang berdasarkan 

apa yang dikehendakinya yang tertuju pada tujuan yang diinginkan. 

 Dari sudut pandang psikologis istilah motif dan motivasi juga terdapat 

sedikit perbedaan meskipun sebenarnya istilah itu merupakan dua hal 

dalam satu kesatuan. Motif berarti daya dorong untuk bertingkah laku 

sedangkan motivasi adalah motif yang sudah menjadi aktif pada saat 

tertentu terutama kebutuhan untuk mencapai tujuan terasa sangat 

mendesak. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa motivasi berpangkal 

dari kata motif yang artinya daya penggerak yang ada di dalam diri 

seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu dari tercapainya 

suatu tujuan. 
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a. Definisi Motivasi. 

 Menurut McDonald definisi motivasi adalah perubahan energi dalam 

diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului 

dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.  Dari definisi yang 

dikemukakan oleh McDonald ini mengandung tiga elemen / ciri pokok 

dalam motivasi itu yakni motivasi untuk mengawali terjadinya  perubahan 

energi, ditandai dengan adanya feeling dan dirangsang karena adanya 

tujuan. Pada intinya bahwa motivasi merupakan kondisi psikologis yang 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. 

 Menurut Al-Ghozali munculnya tingkah laku psikologis manusia yang 

cenderung baik dan terpuji disebabkan oleh tiga faktor pendorong  yakni : 

(1) Kebutuhan akan penghargaan berupa pahala dan surge dari Allah, 

kebutuhan ini merupakan peringkat paling dasar. Dorongan atau 

motivasi ini biasanya dimiliki oleh orang-orang awam dalam mayoritas 

umat manusia. 

(2) Kebutuhan akan sanjungan dari Allah termasuk kategori sedang 

(contoh: orang-orang shaleh). 

(3) Kebutuhan akan keridhoan Allah dan kedekatan dengannya. Motivasi 

ini menempati peringkat paling istimewa. (contoh: para ulama-ulama). 

 Teori Maslow berpendapat bahwa manusia mempunyai  kebutuhan 

sosial meliputi: 

(1) Kebutuhan psikologikal seperti sandang pangan dan papan. 

(2) Kebutuhan keamanan, tidak hanya dalam fisik akan tetapi dengan 

mental psikologikal dan intelektual. 

(3) Kebutuhan sosial berupa persahabatan dan ketertiban. 

(4) Kebutuhan prestise yang pada umumnya tercermin dalam berbagai 

simbol-simbol status. 

 Berbeda dengan Al-Ghazali, Abraham Maslow menemukan beberapa 

jenis kebutuhan manusia yang bersifat hirarkhis artinya sesuatu kebutuhan 

mulai dipikirkan apabila kebutuhan yang didahului (di bawah) telah 

terpenuhi. Secara hirarkhis kebutuhan-kebutuhan tersebut dilukiskan 

sebagai berikut :  
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Semua jenis kebutuhan yang terdapat dalam diri manusia tersebut oleh 

Maslow digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu : 

(1)  Deficiency need, yaitu kebutuhan yang timbul karena kekurangan. 

Untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan bantuan orang lain. 

Deficiency needini meliputi: kebutuhan jasmaniah, keamanan, 

memiliki dan mencintai serta harga diri. 

(2) Growth need, yaitu kebutuhan untuk tumbuh.  

Pemenuhan kebutuhan ini tidak tergantung pada orang karena peranan 

kemampuan diri sendiri yang akan menentukan berhasil tidaknya 

seseorang memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan ini antara lain; 

aktualisasi diri, mengetahui dan estetis. 

Berdasarkan pemenuhan akan kebutuhan-kebutuhan tersebut itulah, 

menurut Maslow, setiap tingkah laku manusia dilakukan. Kaitannya 

dengan kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan 

daya penggerak di dalam diri peserta didik yang menimbulkan, menjamin 

kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga diharapkan 

tujuan dapat tercapai. Dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan, 

sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tidak akan 

mungkin melakukan aktivitas belajar. 

 

b. Jenis-jenis motivasi. 

Motivasi terbagi menjadi dua, yaitu motivasi Intrinsik dan motivasi 

Ekstrinsik. 

 

1.  Motivasi Intrinsik. 

Jenis motivasi ini timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada 

paksaan dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri, untuk 

melakukan sesuatu. Seperti  seorang peserta didik yang gemar membaca, 

maka ia tidak perlu disuruh-suruh untuk membaca karena membaca tidak 

hanya menjadi aktifitas kesenangannya, tetapi bisa jadi telah menjadi 

kebutuhannya. 

Dalam proses belajar, motivasi intrinsik ini memiliki pengaruh yang 

lebih efektif karena motivasi intrinsik relatif lebih lama dan tidak 

tergantung pada motivasi dari luar (ekstrinsik). Meskipun demikian, ketika 

motif intrinsik tidak cukup potensial pada peserta didik, maka pendidik 

perlu menyiasati hadirnya motif-motif ekstrinsik. 

Menurut Arden N. Frandsen, yang termasuk dalam motivasi intrinsik 

untuk belajar antara lain adalah: 

a.  Dorongan ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas; 

b.  Adanya sifat positif dan kreatif yang ada pada manusia dan keinginan   

untuk maju; 
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c.  Adanya keinginan untuk mencapai prestasi sehingga mendapat 

dukungan dari orang-orang penting, misalnya orang tua, saudara, guru, atau 

teman-teman, dan lain sebagainya; 

d.   Adanya kebutuhan untuk menguasai ilmu atau pengetahuan yang  

berguna bagi dirinya, dan lain-lain. 

 

2.  Motivasi Ekstrinsik. 

Jenis motivasi ini timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu, 

apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain 

sehingga dengan keadaan demikian peserta didik mau melakukan sesuatu 

atau belajar. Motivasi ekstrinsik ini mutlak diperlukan bagi peserta didik 

yang tidak ada motivasi di dalam dirinya. Di sini peran dari orang tua, 

dosen, masyarakat serta lingkungan sekitar peserta didik harus memberi 

respons yang positif bagi peserta didik, sebab jika tidak akan 

mempengaruhi semangat belajar peserta didik menjadi lemah. Yang 

termasuk didalamnya yaitu pujian, peraturan tata tertib, teladan dosen, 

orang tua, dan lain-lain. 

Biasanya motivasi ekstrinsik ini tidak bertahan lama karena itulah 

meskipun telah digunakan beberapa metode dalam mengajar masih ada 

anak yang belum mampu mengikuti proses belajar secara maksimal.  

Kekurangan atau ketiadaan motivasi baik yang bersifat internal dan 

eksternal akan menyebabkan kurang bersemangatnya peserta didik dalam 

melakukan proses pembelajaran materi-materi pembelajaran baik di kelas 

maupun rumah. 

Dalam perspektif kognitif baik dari intrinsik  maupun ekstrinsik, 

motivasi yang signifikan bagi peserta didik adalah motivasi intrinsik  

karena lebih murni dan langgeng tidak tergantung dari pengaruh orang lain.  

Sedemikian pentingnya motivasi dalam proses belajar maka seorang dosen 

/ pendidik semaksimal mungkin harus berusaha menumbuhkan motivasi 

belajar dalam diri peserta didik. Hal ini mengingat bahwa menumbuhkan / 

membangkitkan motiivasi belajar harus melibatkan pihak-pihak sebagai 

berikut : 

a. Peserta didik. 

Peserta didik harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk 

meningkatkan motivasi belajar pada dirinya agar memperoleh hasil belajar 

yang memuaskan.  Motivasi yakni  tekad yang kuat dari dalam diri sendiri 

peserta didik untuk sukses secara akademis, akan membuat proses belajar 

semakin giat dan penuh semangat. 

b. Dosen / Pendidik. 

Dosen / pendidik  bertanggung jawab memperkuat motivasi belajar 

peserta didik lewat penyajian bahan pelajaran, sanksi-sanksi dan hubungan 

pribadi dengan mahasiswanya. Dalam hal ini dosen dapat melakukan apa 
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yang disebut dengan menggiatkan (reinforcement) peserta didik dalam 

belajar dengan ciri-ciri antara lain : 

-  Mengemukakan pertanyaan 

-    Memberikan perhatian 

-  Memberi hadiah 

-  Memberi hukuman / sanksi 

Kreativitas serta aktivitas pendidik  harus mampu menjadi inspirasi 

bagi para peserta didiknya,  sehingga peserta didik akan lebih terpacu 

motivasinya untuk belajar, berkarya, dan berkreasi.   

c. Orang tua dan lingkungan. 

Orang tua  berkewajiban memotivasi anak untuk lebih giat belajar,  

selain itu motivasi sosial dapat timbul dari orang-orang lain di sekitar 

peserta didik, seperti  tetangga, sanak saudara, atau teman-teman. 

 

C. Aspek-aspek motivasi. 

Aspek-aspek motivasi adalah : 

a. Aspek fisik, meliputi penilaian individu terhadap segala sesuatu yang 

dimilikinya, seperti tubuh, pakaian, benda miliknya, dan lain 

sebagainya, 

b. Aspek psikis, meliputi pikiran, perasaan, dan sikap yang dimiliki 

individu terhadap dirinya sendiri, 

c. Aspek sosial, meliputi kemampuan dalam berhubungan dengan dunia 

di luar dirinya, perasaan mampu dan berharga dalam lingkup interaksi 

sosial dengan orang lain secara umum, 

d. Aspek moral, meliputi nilai dan prinsip yang memberi arti serta arah 

bagi kehidupan seseorang, arti dan nilai moral, hubungan dengan 

Tuhan, perasaan menjadi orang “baik atau berdosa”, dan kepuasan atau 

ketidakpuasan terhadap agama yang dianut. 

e. Aspek seksual, meliputi pikiran dan perasaan individu terhadap 

perilaku dan pasangannya dalam hal seksualitas. 

f. Aspek keluarga, meliputi arti keberadaan diri di dalam keluarga, 

hubungan dengan dan dalam keluarga. 

g. Aspek diri secara keseluruhan, meliputi pikiran, perasaan, dan sikap 

yang dimiliki individu terhadap dirinya sendiri. Kombinasi dari 

keseluruhan aspek tersebut adalah gambaran mengenai diri seseorang, 

baik persepsi terhadap diri nyatanya maupun penilaian berdasarkan 

harapannya 

D. Motivasi dalam pembelajaran bahasa. 

Dalam pembelajaran bahasa, pendidik berperan sebagai pencipta 

suasana dan insperator dan diharapkan mampu menciptakan suasana yang 

kondusif yakni suasana yang membebaskan siswa dari segala perasaan 
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takut, malu, terpaksa dan berbagai hal yang dapat  menghambat tumbuh 

dan berkembangnya kreatifitas mahasiswa atau peserta didik. 

Sebagai pendidik dituntut mampu membimbing mahasiswa untuk 

melakukan kegiatan belajar sesuai dengan tahapan-tahapannya, sebab 

kalau tidak diikuti tahapan-tahapan tersebut oleh mahasiswa akan 

mengakibatkan terjadinya pelampiasan proses, jika hal ini terjadi hasil 

pengajaran yang diperoleh tidak akan memuaskan mahasiswa.  Dalam hal 

ini peserta didik harus  bersedia melibatkan diri untuk mencapai tujuan 

belajar bahasa.  Disini motivasi menduduki fase pertama dibandingkan 

dengan fase-fase belajar yang lain. 

Pendidik diharapkan juga mampu memberikan pencerahan kepada 

peserta didik tujuan yang ingin dicapai serta membantu peserta didik 

mencapai tujuan belajar secara efisien artinya dengan usaha seminimal 

mungkin tetapi mencapai tujuan semaksimal mungkin. Menghadapi 

peserta didik dengan semangat belajar yang tinggi tentunya tidak terlalu 

menjadi persoalan yang serius namun tidak demikian dengan peserta didik 

yang cenderung belajar. Oleh karena itu diperlukan dorongan dari luar yang 

mampu memberi semangat atau motivasi kepada peserta didik untuk giat 

dalam belajar. 

Disini memotivasi peserta didik merupakan salah satu langkah awal 

yang harus dilakukan oleh seorang dosen dalam proses belajar bahasa, jika 

dosen / pendidik telah berhasil membangun motivasi peserta didik, maka 

dapat dikatakan dosen telah berhasil dalam mengajar, namun pekerjaan ini 

tidaklah mudah.  Memotivasi peserta didik tidak hanya menggerakkan 

mereka untuk aktif dalam pembelajaran bahasa tetapi juga mengarahkan 

dan menjadikan peserta didik terdorong untuk belajar secara terus menerus, 

walau mahasiswa tersebut berada diluar atau dirumah. 

Beberapa cara atau kiat-kiat untuk menumbuhkan motivasi pada 

mahasiswa dalam pembelajaran bahasa (Sardiman 2007 : 1992) yakni : 

a. memberi  angka atau nilai 

b. memberi hadiah (reward) 

c. adanya kompetensi atau saingan 

d. ego – involvement 

e. memberi ulangan atau berupa kuis-kuis 

f. evaluasi 

 

2. Pembelajaran Membaca. 

A. Definisi Membaca. 

Beberapa pakar mencoba mendefinisikan “membaca” antara lain : 

- Farris (1993:304) mendefinisikan membaca sebagai pemrosesan 

kata-kata, konsep, informasi dan gagasan-gagasan yang 

dikemukakan oleh pengarang yang berhubungan dengan 

pengetahuan dan pengalaman awal pembaca.  Dengan demikian 
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pemahaman diperoleh apabila pembaca-pembaca memiliki 

pengetahuan atau pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya 

dengan apa yang terdapat didalam bacaan. 

- Syafii (1997;7) menyatakan membaca adalah suatu proses yang 

bersifat fisik atau yang disebut proses mekanik, berupa kegiatan 

mengamati tulisan secara visual, sedangkan proses psikologis 

tentang kegiatan berpikir dalam mengolah informasi. Dari beberapa 

kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa membaca merupakan 

proses pemahaman terhadap teks bacaan dengan memanfaatkan 

kemampuan melihat yang dimiliki oleh pembaca, sesuai dengan 

tujuannya yang dilakukan secara nyaring atau dalam hati. 

 

B. Taksonomi membaca. 

Salah satu hal yang sering kurang disentuh dalam mengembangkan 

manusia Indonesia yang cerdas adalah peningkatan kemampuan atau 

ketrampilan membaca, walaupun minat baca peserta didik di Indonesia 

terkesan telah meningkat, kita perlu mempertanyakan apakah peningkatan 

minat baca tersebut disertai dengan kualitas ketrampilan membaca yang 

dapat menstimulasi kemampuan berpikir dan meningkatkan kecerdasan 

mereka. 

 Kita berharap bahwa minat baca  ini dapat mendorong mereka untuk 

mengembangkan kecerdasan mereka, untuk itu kita perlu mengarahkan 

mereka untuk membaca cerdas. 

 Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan 

pendidikan. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benyamin S. Bloom 

pada tahun 1956, menurut beliau tujuan pendidikan dibagi menjadi 

beberapa domain (ranah, kawasan) dan setiap domain tersebut dibagi 

kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hirarkinya. 

Tujuan pendidikan dibagi ke dalam tiga domain yaitu : 

a. Cognitive Domain (ranah kognitif) yang berisi perilaku yang 

menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan 

ketrampilan berpikir. 

b. Afektif Domain (ranah afektif) berisi perilaku yang menekankan 

aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara 

menyesuaikan diri. 

c. Psychomotor Domain (ranah psykomotor) berisi perilaku-perilaku 

yang menekankan aspek ketrampilan motorik seperti tulisan 

tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. 

 Ki Hajar Dewantara juga mengungkapkan yaitu : cipta, rasa dan karsa, 

selain itu juga dikenal istilah penalaran, penghayatan dan pengalaman.  

Dari setiap ranah tersebut dibagi menjadi beberapa kategori dan sub 

kategori yang berurutan secara hirarkis (bertingkat) mulai dari tingkah laku 

yang sederhana sampai tingkah laku yang paling kompleks. 
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 Tingkah laku yang setiap tingkat diasumsikan menyertakan juga 

tingkah laku dari tingkat yang lebih rendah seperti misalnya dalam ranah 

kognitif.  Untuk mencapai “pemahaman” yang berada di tingkatan kedua 

juga diperlukan “pengetahuan” yang ada pada  tingkatan pertama. 

Domain kognitif. 

    Bloom membagi domain kognitif ke dalam enam tingkatan.  Domain ini 

terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berupa pengetahuan dan bagian 

kedua kemampuan dan ketrampilan intelektual. 

(1) Pengetahuan (knowledge). 

Berisikan kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan, 

definisi, fakta-fakta, gagasan, pola urutan, metodologi prinsip dasar dan 

lain-lain. Contoh : menjelaskan manajemen kualitas orang yang berada 

di level ini bisa menguraikan dengan baik definisi dari kualitas, 

karakteristik, produk yang berkualitas, standar kualitas minimum untuk 

produk dan sebagainya. 

(2) Pemahaman (comprehension). 

Dikenali dari kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran, 

laporan, tabel, diagram, arahan, peraturan, dan sebagainya. Contoh : 

orang di level ini belum bisa memahami apa yang diuraikan fish bone 

diagram, pareto chart dan sebagainya. 

(3) Aplikasi (application). 

Ditingkat ini seorang memiliki kemampuan untuk menerapkan 

gagasan, prosedur, metode, rumus, dan sebagainya didalam kondisi 

kerja. Sebagai contoh : ketika diberi informasi tentang penyebab  

meningkatnya reject di produksi seseorang yang berada ditingkat 

aplikasi akan mampu merangkum dan menggambarkan penyebab 

turunnya kualitas dalam bentuk fish bone diagram. 

(4) Analisis (analysis). 

Ditingkat analisis seseorang akan mampu menganalisa informasi yang 

masuk dan membagi bagi atau menstrukturkan informasi ke dalam 

bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola  atau hubungannya dan 

mampu mengenali serta membedakan faktor penyebab dan akibat dari 

sebuah scenario yang rumit. Sebagai contoh : di level ini seseorang 

akan mampu memilah-milah penyebab meningkatnya reject, 

membanding-bandingkan tingkat kesukaran dari setiap penyebab dan 

menggolongkan setiap penyebab ke dalam tingkat keparahan yang 

ditimbulkan. 

(5) Sintesis (synthesis). 

Ini satu tingkat diatas analisa, seseorang di tingkat sintesis akan mampu 

mengalokasi struktur atau pola dari sebuah skenario yang sebelumnya 

tidak terlihat dan mampu mengenali data atau informasi yang harus 

didapat untuk menghasilkan solusi yang dibutuhkan. Sebagai contoh : 



Elidasari : Peran Motivasi Intrinsik Mahasiswa…        37 

 

 

ditingkat ini seorang manajer kualitas mampu memberikan solusi untuk 

menurunkan tingkat reject di produksi berdasarkan pengamatannya 

terhadap semua penyebab turunnya kualitas produk. 

(6) Evaluasi (evaluation). 

Kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, 

metodologi, dan sebagainya dengan menggunakan kriteria yang cocok 

atau standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas atau 

manfaatnya. Sebagai contoh : ditingkat ini seorang manajer kualitas 

harus setiap tujuan diorganisasikan ke dalam pembelajaran, setiap 

pembelajaran dispesifikasikan ke dalam tujuan konkrit yang 

merupakan produk akhir. Sebuah produk disini dimaksudkan sebagai 

sebuah informasi yang dapat dipahami, ditulis, diutarakan atau 

disajikan ke dalam  non linguistik. 

 

Metode Integratif. 

 Integratif yakni menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses, 

artinya beberapa aspek dalam satu bidang studi diintegrasikan dengan 

berbicara dan menulis, menulis diintegrasikan dengan berbicara dan 

membaca. 

 

Metode Partisipotori. 

 Metode ini lebih menekankan keterlibatan siswa secara penuh, 

mahasiswa dianggap sebagai penentu keberhasilan belajar, mahasiswa 

didudukkan sebagai subjek belajar dengan berpartisipasi aktif mahasiswa 

dapat menemukan hasil belajar. 

 

C. Pelajaran Membaca.  

Menurut Tarigan (1984;11) jenis membaca tampak seperti pada bagian 

berikut. Membaca terdiri atas : 

a. Membaca nyaring : 

Membaca nyaring seringkali disebut membaca bersuara atau membaca 

teknik.Disebut demikian karena pembaca mengeluarkan suara secara 

nyaring pada saat membaca.Dalam hal ini yang perlu mendapat 

perhatian guru adalah lafal kata, intonasi frasa, intonasi kalimat, serta 

isi bacaan itu sendiri. Disamping itu pungtuasi atau tanda baca dalam 

tata tulis bahasa Indonesia tidak boleh diabaikan. Para mahasiswa harus 

dapat membedakan secara jelas intonasi kalimat berita, intonasi kalimat 

Tanya, lintonasi kalimat seru, dan sebagainya. Juga lagu kalimat orang 

yang sedang susah, marah, bergembira, dan suasana lainnya. 

;mahasiswa dapat member tekanan yang berbeda pada bagian-bagian 

yang dianggap penting dengan bagian-bagian kalimat atau frasa yang 

bernada biasa. 



38        Jurnal Bahasa Asing, Vol. 9, No. 9, Desember 2013 

 

 

 Pembelajaran membaca nyaring ini mencakup dua hal yaitu 

pembelajaran membaca dan pembelajaran membacakan. Pembelajaran 

membaca yang dimaksud yaitu kegiatan tersebut untuk kepentingan 

mahasiswa itu sendiri dan untuk pihak lain, misalnya dosen atau kawan-

kawan lainnya.  Si pembaca bertanggung jawab dalam hal lafal kata, lagu 

dan intonasi kalimat, serta kandungan isi yang ada didalamnya. 

Pembelajaran yang tergolong membacakan yaitu si pembaca melakukan 

aktivitas tersebut lebih banyak ditujukan untuk orang lain. Pembaca 

bertanggung jawab atas lagu kalimat, lafal kata, kesenyapan, ketepatan 

tekanan, suara, dan sebagainya.Bagi pendengar, lebih bertanggung jawab 

terhadap isi bacaan, karena mereka ini dipihak yang berkepentingan dengan 

kegiatan membaca. 

b. membaca dalam hati 

Membaca dalam hati terdiri atas : 

 

(1) Membaca ekstensif 

Membaca ekstensif merupakan proses membaca yang dilakukan secara 

luas. Luas berarti : 

-  bahan bacaan beraneka dan banyak ragamnya 

-  waktu yang digunakan cepat dan singkat 

Tujuan membaca ekstensif adalah sekedar memahami isi yang penting 

dari bahan bacaan dengan waktu yang cepat dan singkat. Sebagai 

ilustrasi, ketika anda mengunjungi perpustakaan atau toko buku,  Anda 

tentu tidak hanya terpaku pada satu buku. Yang Anda lakukan mungkin 

membuka-buka buku, membaca sampul, dan daftar isinya, kemudian 

berpindah pada buku lainnya. Tindakan yang Anda lakukan tersebut 

termasuk membaca  ekstensif. Membaca ekstensif, seperti tampak pada 

bagan jenis membaca di muka, meliputi membaca survei, membaca 

sekilas, dan membaca dangkal. Ketiga jenis membaca ekstensif 

tersebut diuraikan secara singkat di bawah ini. 

 Membaca Ekstensif terdiri atas : 

 -  Membaca survey. 

Membaca survei merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk 

mengetahui gambaran umum isi dan ruang lingkup bacaan. Membaca 

survei merupakan kegiatan membaca, seperti melihat judul, pengarang, 

daftar isi, pengantar, dan lain-lain 

 -  Membaca sekilas 

Membaca sekilas adalah membaca yang membuat mata kita bergerak 

cepat melihat dan memperhatikan bahan tertulis untuk mencari dan 

mendapatkan informasi secara cepat. Membaca sekilas disebut juga 

skimming, yakni kegiatan membaca secara cepat dan selektif serta 

bertujuan. Istilah lain membaca sekilas adalah membaca layap, yaitu 
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membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum suatu bacaan atau 

bagian-bagiannya. Membaca sekilas merupakan salah satu teknik 

dalam membaca cepat. 

 -  Membaca dangkal 

Membaca dangkal adalah kegiatan membaca untuk memperoleh 

pemahaman yang dangkal dari bahan bacaan yang kita baca.Bahan 

bacaannya merupakan jenis bacaan ringan karena membaca dangkal 

hanyalah untuk mencari kesenangan atau sekedar mengisi waktu. 

 

 (2)   Membaca Intensif. 

Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara 

seksama dan merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan dan 

mengasah kemampuan membaca secara kritis.Membaca intensif 

merupakan studi seksama, telaah teliti, serta pemahaman terinci 

terhadap suatu bacaan sehingga timbul pemahaman yang tingga. 

Membaca intensif dapat dibagi menjadi 2 kelompok yakni : 

-   membaca telaah isi; meliputi membaca teliti, membaca pemahaman, 

membaca kritis dan membaca ide. 

-  membaca telaah bahasa; meliputi membaca bahasa dan membaca 

sastra. 

 

II. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tujuan dari makalah peran motivasi intrinsik mahasiswa  dalam 

pelajaran membaca untuk mengetahui bagaimana meningkatkan 

motivasi mahasiswa dalam pembelajaran membaca. 

2. Dapat meningkatkan kesadaran serta motivasi mahasiswa dalam 

membaca sehingga mahasiswa dapat meningkatkan prestasi dan hasil 

belajar bahasa. 

3. Dari kegiatan dosen memiliki peranan penting dalam proses belajar 

karena dalam proses belajar peran dosen yang membimbing 

mahasiswa, melatih sensorik mahasiswa, mengajarkan untuk 

merangkai huruf menjadi kata dan juga kalimat, lalu melafalkannya, 

sehingga mereka termotivasi untuk membaca dan mengikuti 

pelajaran. 

4. Dari proses belajar mahasiswa dapat memahami dengan baik pesan 

atau instruksi yang diberikan oleh dosen dengan komunikasi 

instruksional. 

5. Motivasi intrinsik mahasiswa sangat besar pengaruhnya dalam proses 

pembelajaran bahasa. 
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PEER LISTENING SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN  

PEMAHAMAN DALAM KEMAMPUAN MENYIMAK PADA  

PEMBELAJARAN JITSUYOU CHOUKAI 2 

 

Linna Meilia Rasiban 

 

Abstrak 
Telah diketahui bahwa perolehan nilai bagian ‘menyimak’ 
(choukai) dalam ujian kemampuan Nouryoku Shiken antara 

peserta di negara Jepang dan peserta di luar negara Jepang lebih 
rendah (Yokoyama, 2008). Kemampuan menyimak (choukai) 
merupakan suatu hal yang penting dalam berkomunikasi. Begitu 

pula dalam mempelajari bahasa Jepang. Tapi pada prakteknya, 
kita tidak dapat menangkap semua informasi dari apa yang kita 

dengar. Berdasarkan hasil angket bahwa 75% mahasiswa 
semester 7 masih mengalami kesulitan dalam pembelajaran 
menyimak (choukai), diantaranya tidak menangkap dengan jelas 

pesan yang disampaikan dikarenakan narasinya terlalu cepat, atau 
dikarenakan terpaku pada satu kosa kata yang tidak tahu artinya 
dalam bahasa Indonesia. Dari hal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa dalam pembelajaran menyimak (choukai) dibutuhkan 
konsentrasi yang sangat tinggi.Menurut Yokoyama Noriko 
(2009) Peer Listening mampu memberikan konribusi dalam 

proses memahami wacana dalam kegiatan menyimak.  Teknik ini 
mengandalkan kerjasma antar teman sebaya (peer) untuk saling 

bekerjasama dan melengkapi pemahaman dari suatu wacana yang 
didengarnya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 
metode eksperimen kuasi yaitu penelitian yang melakukan 

pengamatan langsung terhadap satu kelompok subjek saja dengan 
dua kondisi yang dilaksanakan tanpa adanya kelompok 
pembanding, sehingga setiap subjek merupakan kelas kontrol 

atas dirinya sendiri (Arikunto, 2006). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dengan teknik Peer Listening cukup 

memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemampuan 
menyimak.  

   

Kata Kunci : peer listening, menyimak, jitsuyou choukai 

 
 

A.  Pendahuluan 

Bagi pembelajar bahasa Jepang pemula, kegiatan menyimak 

merupakan hal yang tidak mudah dilakukan karena mereka belum terbiasa 

mendengar percakapan bahasa Jepang dengan kecepatan normal.  

Yokoyama Noriko (2008:2) berpendapat bahwa kita berkomunikasi dalam 

kehidupan sehari-hari dari keseluruhan hampir 50% yang dipergunakan 

adalah ‘menyimak’.  Dengan kata lain, ‘menyimak’ adalah pusat dari 

kegiatan berkomunikasi.  Yaitu mendengarkan informasi dari berbagai 
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macam situasi, dengan bermacam-macam maksud yang ingin disampaikan, 

dan bermacam-macam isi pesan dari orang ke orang lain. 

Pada hakikatnya belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. 

Menyimak merupakan suatu kemampuan yang harus dimiliki, dikuasai, 

dan dilaksanakan oleh pembelajar Bahasa Jepang. Masih banyak 

pembelajar Bahasa Jepang menganggap bahwa kegiatan menyimak 

merupakan hal yang menyulitkan dibandingkan dengan 3 kemampuan 

lainnya. Berdasarkan hasil angket mengenai pembelajaran choukai 

diketahui bahwa 75% mahasiswa semester 7 merasa kesulitan dalam mata 

kuliah Jitsuyou Choukai. Penyebabnya adalah dikarenakan mahasiswa 

tidak dapat menyimak narasi maupun informasi dikarenakan 

pengucapannya terlalu cepat dan narasinya panjang, terpakunya pada satu 

kosa kata atau kalimat yang tidak dimengerti yang berpengaruh pada 

kegiatan menyimak selanjutnya, tidak dapat menyederhanakan dan 

menyimpulkan isi atau gagasan yang ada dalam informasi tersebut, serta 

metode pengajaran yang digunakan selalu sama sejak semester 1 hingga 

semester 7. 

Target yang ingin dicapai pada perkuliahanJitsuyou Choukai ini 

selain dapat menyimak, pembelajar dituntut dapat memahami isi wacana 

yang diperdengarkan dan dapat diceritakan kembali isi wacana tersebut 

dengan kalimat sendiri.Dari hasil angket yang disebarkan beberapa faktor 

yang menghambat dalam memahami wacana adalah kurangnya kosa kata 

yang dimiliki setiap pembelajar, pola kalimat dalam kalimat kompleks. 

Pada kenyataannya, sudah banyak strategi / teknik yang ditawarkan 

untuk meningkatkan kemampuan menyimak.Oleh karenanya, tanggung 

jawab pengajar sebagai pendidik dalam memahamkan konsep menyimak 

pada mahasiswa perlu ditingkatkan lagi.Sejalan dengan pendapat Kimura 

Muneo (1998) salah satu faktor yang memegang peranan penting diantara 

faktor-faktor yang ada adalah pengajar.Selain faktor materi, pembelajar, 

dan faktor eksternal lainnya, semua hal tersebutakan sangat bergantung 

kepada kreativitas pengajar. Dedikasi dan kemampuan pengajarlah yang 

pada akhirnya mempengaruhi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. 

Oleh karena itu, untuk menyikapi permasalahan yang menghambat 

dalam kegiatan menyimak digunakan teknik Peer Listening. Teknik ini 

berpusat pada kerjasama antar tutor sebaya atau disebut teman/partner 

dalam kegiatan menyimak untuk memahami wacana yang diperdengarkan.  

Dalam kegiatan ini pembelajar saling melengkapi (peer) informasi yang 

ditangkap untuk diinterpretasikan bersama-sama. 

 Dalam penelitian ini terdapat masalah pokok yang perlu 

diidentifikasi dan dirumuskan berkaitan dengan pemahaman menyimak 

(choukai) dalam bahasa Jepang. Pokok permasalahan berkaitan erat dengan 

(1) realitas pembelajaran jitsuyou choukai, (2) kesulitan menyimak 

(choukai), (3) efektifitas metode pembelajaran dengan teknik Peer 
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Listening sebagai alternatif upaya memahami materi pada mata kuliah 

Jitsuyou Choukai. 

 Adapun batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Penelitian hanya meneliti keefektivitasan teknik Peer Listening 

dalam pengajaran mata kuliah Jitsuyou Choukai, 

2) Subjek penelitian adalah mahasiswa semester 7 JPBJ FPBS UPI 

kelas A tahun akamdemik 2010/2011., 

3) Respon mahasiswa mengenai pembelajaran Jitsuyou 

Choukaidengan menggunakan teknik Peer Listening. 

 

B.  Menyimak  

Dalam pembelajaran bahasa asing, khususnya bahasa Jepang, 

‘menyimak’ adalah hal yang sangat penting.Menurut Yokoyama (2008) 

dari keempat keterampilan berbahasa telah diketahui bahwa perolehan nilai 

bagian ‘menyimak’ (choukai) dalam ujian kemampuan Nouryoku Shiken 

antara peserta di negara Jepang dan peserta di luar negara Jepang lebih 

rendah.  Hal tersebut dikarenakan di luar negara Jepang susah sekali 

memperoleh pelafalan secara alami yang didapat di luar kelas, sehingga 

bimbingan ’menyimak’ di dalam kelas menjadi sangat penting. 

Menyimak adalah suatu proses kegiatan menyimak lambang-

lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta 

interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan serta 

memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh sang 

pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan (Tarigan, 1994 : 28). 

‘Menyimak’ dalam kehidupan sehari-hari adalah memastikan apa 

yang kita pahami dari bermacam-macam isi pesan dengan bermacam-

macam maksud. Pembelajar bahasa asing mempelajari materi ‘menyimak’ 

untuk bisa memahami dari berbagai macam pesan dalam berkomunikasi 

dalam bahasa Jepang.  Tetapi tujuan pembelajaran ‘menyimak’ tidak hanya 

sampai dengan “memahami pesan” saja.  Pada pembelajaran ‘menyimak’ 

haruslah memiliki maksud penting agar dapat memperoleh input untuk 

pemerolehan bahasa tersebut.  Dengan kata lain, pembelajar mempelajari 

bahasa melalui hal mendengarkan. 

 Yang dimaksud input adalah bahasa sasaran (b2) yang diterima oleh 

pembelajar (dalam hal ini bahasa Jepang).  Dengan kata lain bahasa Jepang 

yang dibaca dan bahasa Jepang yang didengar oleh pembelajar.  Sedangkan 

outputnya adalah bahasa sasaran yang dikeluarkan dari pembelajar (bahasa 

Jepang).  Dengan kata lain, outputnya bahasa Jepang tulisan dan bahasa 

Jepang percakapan (Yokoyama : 2008). 
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Tabel 1.  Pemerolehan Bahasa dalam Keterampilan Berbahasa 

 インプット アウトプット 

音声 聞く 話す 

文字 読む 書く 

 

Untuk membantu pembelajar bahasa Jepang dalam memahami apa 

yang didengarnya, pengajar harus dapat memahami pedoman / tahapan-

tahapan yang diperlukan dalam proses ‘menyimak’. 

Menurut Brown (2001) proses dari ‘menyimak’ ada delapan 

tahapan sebagai berikut : 

1) Mendengarkan tuturan dengan merekam ingatan dalam jangka waktu 

pendek dari imajinasi suara yang didengar hingga terbentuknya suatu 

frase, klausa, intonasi, simbol-simbol pembentukan konteks kalimat. 

2) Menentukan tipe tuturan seperti percakapan, pidato, atau siaran radio, 

kemudian membentuknya menjadi golongan penting dari pesan yang 

dipersepsikan. 

3) Menduga maksud dari tujuan pembicara dengan memikirkan isi / 

konteks kalimat dari tipe tuturan.  Dengan kata lain, menduga tujuan 

dari pesan yang akan disampaikan. 

4) Mengingat skema (latar belakang pengetahuan) dengan merelasikan isi 

dari tipe tuturan atau konteks kalimat.  Memberikan penjelasan dengan 

mengkoherensikan pesan, kemudian mengaplikasikannya dari 

pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki diri sendiri. 

5) Mendistribusikan makna dengan mendefinisikannya melalui kata 

dalam tuturan. 

6) Mendistribusikan makna yang telah dipertimbangkan maksud 

pembicara dan situasi dalam tuturan. 

7) Menentukan apakah informasi tersebut akan direkam dalam ingatan 

dalam jangka waktu pendek atau dalam jangka waktu panjang. 

8) Memotong struktur kalimat secara bentuk yang dimiliki imajinasi suara 

yang telah didengar dengan merekam informasi penting  dalam bentuk 

konsep.  

Yokoyama (2008 : 12) meringkasnya menjadi dua tahapan, yaitu 

(1) menyiapkan teks / wacana yang tepat untuk ‘memahami apa yang 

didengar’ oleh pembelajar; (2) membantu pembelajar dalam proses 

‘memahami apa yang didengar’ dari teks yang dipelajarinya, dalam hal ini 

skrip dari percakapan yang didengar. 

Jadi, pengajar diharapkan paham betul untuk dapat menyiapkan 

materi ajar yang cocok bagi kebutuhan pembelajarnya dan disesuaikan 

dengan tingkat kemampuannya.  Supaya tujuan pembelajaran dapat 

tercapai, efektif dan efisien. 
 

  



Linna Meilia Rasiban : Peer Listening Sebagai Upaya…        45 

 

 

C.  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada pebelitian ini adalah 

metode eksperimen kuasi untuk memperoleh penjelasan mengenai 

hubungan sebab akibat munculnya gejala yang ada dalam penelitian 

tersebut. Design yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quasi 

Eksperimental Design dengan menggunakan metode penelitian one group 

pre-test post-test design. Menurut Arikunto (2006: 85) penelitianakan 

mengadakan pengamatan langsung terhadap satu kelompok subjek dengan 

dua kondisi yang dilaksanakan tanpa adanya kelompok pembanding, 

sehingga setiap subjek merupakan kelas kontrol atas dirinya sendiri. 

Berikut adalah desain penelitian one group pre-test post-test. 

 

Tabel 2.   Desain Penelitian 

O1     →    X   → O2 

Keterangan: 

O1 : Pre-test 

X : Tindakan atau treatment 

O2 : Post-test      

 (Arikunto, 2006: 80) 

 

Subyek dalam penelitian ini menggunakan kelas yang diambil dari 

mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Jitsuyou Choukai 2 yaitu 

mahasiswatingkat 4 semester 7 Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang FPBS 

UPI tahun akademik 2010/2011.  Dengan sampel penelitian yaitu kelas A 

sebanyak 27 orang.  

Kegiatan penelitian ini berlangsung mulai dari bulan Oktober 

hingga bulan Desember 2013, dengan mengambil 5 kali pertemuan. Data 

penelitian yang dihimpun berupa nilai tes melalui pre-test dan post-test, 

angket dan hasil wawancara dengan mahasiswa mengenai respon 

pembelajaran Jitsuyou Choukai 2 dengan teknik Peer Listening. 

Instrumen pada penelitian ini adalah menggunakan lembar kerja 

Kasetsu yang digunakan untuk menuliskan pemahaman materi yang 

didengarkan dan untuk mengerjakan soal latihannya.Dan lembar penilaian 

pembelajaran yang digunakan untuk mengetahui kesan dan tanggapan 

responden terhadap pembelajaran yang menggunakan teknik Peer 

Listening. 

 

D.   Teknik Peer Listening 

TeknikPeer Listening merupakan aktivitas di kelas yang 

mengkontruksikan pemahaman sambil bekerjasama dan melengkapi dalam 

proses menyimak dengan teman sebaya / partner belajar (Yokoyama, 

2009). Menurut Yokoyama (2009) keahlian menyimak tidak hanya mampu 
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memahami bahasa saja, tetapi keahlian yang paling penting adalah dalam 

pemerolehan bahasa dan menginterpretasikannya. 

Teknik ini berpusat pada kerja sama dengan partner belajar (peer) 

untuk menambah informasi yang muncul dari percakapan / diskusi.  Tidak 

hanya kata-katanya saja, tetapi lebih difokuskan kepada isi wacana yang 

telah didengarkannya.Jadi skema pengetahuan yang dimiliki responden 

dapat disempurnakan oleh rekan / partner belajarnya sehingga menjadi 

pemahaman yang utuh.Karena setiap responden memiliki skema 

pengetahuan dan kemampuan menyimak masing-masing.Dengan 

mengetahui kesulitan pembelajar dalam mata kuliah Jitsuyou Choukai 2, 

jelas diperlukan alternatif model pembelajaran agar tujuan 

pembelajarannya tercapai. Salah satu model pembelajaran itu adalah teknik 

Peer Listening. 

 

E.   Pembelajaran Jitsuyou Choukai 2 dengan Menggunakan Teknik 

Peer Listening 

Jitsuyou Choukai2 merupakan mata kuliah wajib yang diberikan 

kepada mahasiswa semester 7 di Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang FPBS 

UPI. Tujuan umum dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan 

mampumemahami berbagai informasi melalu kaset dan cd yang 

bertemakan masyarakat Jepang masa kini yang dimuat pada koran maupun 

berita serta mampu menjawab dengan tepatseluruh pertanyaan yang 

diajukan berkaitan dengan informasi yang telah didengarnya dan dapat 

menceritakan kembali dengan menggunakan kata-kata sendiri. Pada mata 

kuliah ini menggunakan buku ajar Ryuugakusei no Yame no Akademikku 

Japaniizu Choukai (Chuukyuu) yang bertemakan informasi-informasi 

masyarakat Jepang masa kini yang dimuat pada koran maupun berita.  

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam ‘menyimak’ 

informasi pada kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran bahasa Jepang : 

1) Memiliki tujuan, ketika pada saat mendengarkan sambil memilah-

milah informasi yang penting. 

Contohnya, ketika bertanya pada resepsionis yang memfokuskan pada 

informasi tertentu. 

2) Berimajinasi sambil mendengar dengan menduga-duga hal yang 

sebelumnya. 

Contohnya, mendengarkan informasi yang diutarakan sambil 

menduga-duga tahapan yang harus dilakukan oleh petugas pos ketika 

ingin mengirim sesuatu di kantor pos.  

3) Meverifikasi isi yang didengarkan dari pengalaman atau latar belakang 

pengetahuan sendiri. 

4) Menganalisis beberapa bagian yang tidak bisa ditangkap atau kosa kata  

yang tidak diketahui. 
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Ketika mendengar ada kosa kata atau istilah khusus yang tidak ada 

dalam bahasa ibu pendengar.  Misalnya ketika mengirimkan barang di 

kantor pos ada istilah ‘EMS’, “EXPACT’. 

5) Dari hal yang tidak dapat dipahami tersebut, kemudian bertanya dan 

mengira-ngira maknanya. 

6) Mempelajari kata melalui hal yang didengarkan. 

7) Merespon komentar mengenai isi yang didengar. 

Tahapan tersebut merupakan langkah-langkah dalam memahami 

wacana yang didengarkan sesuai dengan teknik Peer Listening.  Kegiatan 

kelas dengan menggunakan teknik Peer Listening  adalah sebagai berikut, 

 

Tabel 3.   Alur Kegiatan Belajar Mengajar dengan Menggunakan  

Teknik Peer Listening 
No ALUR Kegiatan Dosen Kegiatan mahasiswa 

1 Pembuka. 

Apersepsi 

Absensi. 

Menjelaskan tujuan dan 

target pembelajaran.  

Memberikan pertanyaan 

yang berkaitan dengan tema 

pembelajaran yang akan 

dipelajari.( Lembar 

Kasestsu 0) 

Mendengarkan penjelasan 

dosen 

 

 

Menjawab pertanyaan 

yang diberikan dosen 

dengan berdiskusi dengan 

partner belajar (peer). 

( Lembar Kasestsu 0) 

2. Pengenalan  

materi baru. 

Memperdengarkan CD 1 

kali. 

Memberikan pertanyaan 

yaitu garis besar tentang 

materi yang diperdengarkan 

dan kosa kata sulit. 

( Lembar Kasestsu 1) 

Membahas kosa kata sulit 

Menyimak CD 1 kali. 

 

Menjawab garis besar dari 

materi yang didengarkan. 

Menuliskan kosa kata 

yang tidak 

dimengerti.( Lembar 

Kasestsu 1) 

Mencatat kosa kata baru. 

3. Latihan 

Dasar. 

Memperdengarkan CD 

yang kedua kalinya. 

Menyuruh menambahkan 

informasi yang didapat pada  

( Lembar Kasestsu 2) 

dengan partner belajar. 

 

 

 

Memperdengarkan CD 

yang ketiga kalinya. 

Menyuruh menuliskan 

point-point penting / 

kesimpulan dari wacana 

Menyimak CD kedua 

kalinya. 

 

Menduga dan menuliskan 

isi materi yang 

didengarkan dengan 

menambahkan informasi 

yang didapat dari kegiatan 

yang sebelumnya dengan 

partner belajar ( Lembar 

Kasestsu 2).  

Menyimak kembali. 
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yang diperdengarkan 

dengan partner 

belajar.( Lembar Kasestsu 

3) 

Menuliskan point-point 

penting / kesimpulan dari 

wacana yang didengarkan 

dengan kata-kata 

sendiri.( Lembar 

Kasestsu 3) 

4.  Latihan  

Penerapan. 

Memperdengarkan CD 

yang keempat kalinya. 

Memberikan pertanyaan 

yaitu (1) tipe Maru-Batsu; 

(2) Essay.( Lembar 

Kasestsu 4) 

Menyimak kembali. 

 

Menjawab pertanyaan 

pada ( Lembar Kasestsu 

4) 

 

5. Penutup. Membahas materi yang 

sedang dipelajari. 

Menyimpulkan materi yang 

sudah dipelajari. 

Memberikan tugas pada 

lembar kerja latihan. 

Berdiskusi dan tanya-

jawab. 

 

Bertanya apabila ada yang 

tidak dimengerti. 

Mengerjakan tugas. 

 

F.   Hasil dan Pembahasan 

Pada penelitian ini dilakukan 5 kali pertemuan diantaranya 

pertemuan pertama mengadakan pre-test untuk mengetahui kemampuan 

awal responden. Kegiatan ini dilakukan pada saat UTS (Ujian Tengah 

Semester) dengan menggunakan tema yang belum pernah didengarkan 

pada responden. Pertemuan kedua sampai keempat pembelajaran Jitsuyou 

Choukai 2 dengan menggunakan Teknik Peer Listening. Dan pertemuan 

terakhir mengadakan post-test untuk mengetahui perubahan hasil 

pembelajaran dengan membandingkan hasil ujian pada pre-test. 

Pada kegiatan treatment dengan menggunakan teknik Peer 

Listening tema yang digunakan adalah (1) Shingo no Hanashi; (2) 

Suizokukan; (3) Tokyo no Onsen; (4) Tsugaru Jamisen.Dari setiap 

pertemuan pada kegiatan treatment penilaian dan evaluasi diambil dengan 

cara menganalisis lembar Kasetsu yang diberikan pada setiap responden.  

Hasilnya adalah sebagai berikut, 

1. Pengaruh Teknik Peer Listening pada Pembelajaran Jitsuyou Choukai 

2. 

  Pada setiap pertemuan kegiatan treatment pertama sampai 

keempat tingkat pemahaman materi responden yang dilihat dari lembar 

kerja Kasetsu dapat disimpulkan sebagai berikut, sebelum mendengarkan 

CD (Kiku Maeni) hanya 40% responden dapat menjawab pertanyaan pada 

lembar Kasetsu 0.  Hal tersebut didasarkan pada skema pengetahuan yang 

dimiliki oleh setiap responden mengenai tema yang akan dipelajari.  

Sebagian besar dari responden belum memahami materi yang akan 

dipelajarinya.   
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Pada lembar Kasetsu 1 hanya 50% responden yang dapat menjawab 

garis besar yang dibicarakan pada CD yang diperdengarkan. Peningkatan 

dari tahapan pertama hanya 10%, hal ini dikarenakan dari setiap responden 

mayoritas merasa kesulitan memahami wacana kalau hanya 

diperdengarkan satu kali. Alasannya adalah kurangnya perbendaharaan 

kosa kata yang dimiliki. Jadi pemahaman materi hanya baru bisa ditangkap 

sebagian saja. 

Kemudian pada tahap berikutnya kosa kata baru / sulit sudah 

dibahas, jadi setiap responden sudah bisa memahami kata-kata kunci dari 

wacana tersebut.  Tingkat pemahaman pada lembar Kasetsu 2  rata-rata dari 

setiap pertemuan sebanyak 70% responden mendapatkan informasi 

tambahan melalui berdiskusi dengna partner belajar.  Lalu pada lembar 

Kasetsu 3 tingkat pemahaman semakin meningkat 10% menjadi 80% dari 

pemahaman wacana secara keseluruhan, karena adanya informasi yang 

saling melengkapi dari setiap pasangan partner belajar. 

Diakhir tahapan ini, dapat dilihat pada lembar Kasetsu 4 tingkat 

rata-rata pemahaman dari setiap responden meningkat menjadi 90% dari 

pemahaman materi secara keseluruhan.  Sebanyak 90% responden dapat 

menjelaskan dengan baik isi wacana dan poin-poin penting yang ada pada 

wacana yang didengarkan. 

Dapat disimpulkan bahwa rata-rata pemahaman materi dari setiap 

tahapan kegiatan dri setiap responden dapat digambarkan pada grafik 

berikut ini,  

 

 
Grafik 1.  Rata-rata Tingkat Pemahaman Materi  

 

Untuk mengevaluasi kegiatan ini digunakan lembar kerja Kasetsu 

(Shorina, 2008) sambil memeriksa dugaan / interpretasi setiap responden 

melakukan kegiatan menyimak.Selain itu, diberikan lembar pertanyaan 
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untuk mengetahui tingkat pemahaman responden. Responden saling 

berbagi pengetahuan bahasa Jepang. Kemudian hasil dari berbagi dugaan 

makna yang mereka dengar, memperluas pemahaman mereka sendiri, lalu 

saling dimodifikasi interpretasi keduanya. Pada saat itu, responden mampu 

memperluas atau menebak sendiri dengan atau kontak dengan pendapat 

yang berbeda dari partner belajar lainnya, untuk menanggapi pertanyaan 

klarifikasi dari responden yang lain, untuk memperbaiki penafsiran yang 

meraka duga. 

Dari hasil kegiatan yang dilakukan di kelas A setelah empat kali 

pertemuan dapat diukur keberhasilan pembelajaran menggunakan teknik 

Peer Listening yang dilihat dari nilai pre-test dan post-test yang 

diperoleh.  Nilai rata-rata pre-test kelas A adalah 78 dan nilai rata-rata 

post-test adalah 80.  Apabila digambarkan dalam grafik batangan sebagai 

berikut, 

 

 
Grafik 2.  Hasil Belajar pada Pembelajaran Jitsuyou Choukai 2 dengan 

Menggunakan Teknik Peer Listening 

 

Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kemampuan kelas A 

mengalami peningkatan dalam kemampuan menyimak dengan 

menggunakan teknik Peer Listening walaupun kenaikan rata-rata hasil 

belajar hanya 2 poin.Dengan kata lain, teknik Peer Listening cukup 

memberikan pengaruh dalam memahami wacana tingkat menengah dalam 

kemampuan menyimak pada pembelajaran Jitsuyou Choukai 2. Hal ini 

diperkuat oleh hasil angket yang disebarkan bahwa dengan menggunakan 

teknik ini hampir keseluruhan materi dapat ditangkap maknanya. Dan 

sebagian besar merasakan dengan menggunakan teknik ini dapat lebih 

mudah memahami wacana yang diperdengarkan. 
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Apabila melihat kemampuan masing-masing responden, sebagian 

besar responden kelas A sebanyak 59% mengalami peningkatan, 

sedangkan beberapa yang mengalami penurunan hasil belajar. Hasil belajar 

dari tiap responden dapat dilihat pada grafik berikut ini,    

 

 
Grafik 3.  Hasil Belajar Setiap Responden 

 

Dari hasil wawancara yang dihimpun, alasan beberapa responden 

yang mengalami penurunan hasil belajar dikarenakan ada beberapa 

pasangan belajar yang kurang cocok sehingga tidak terjalin diskusi yang 

lancar. Ada beberapa yang mendapat partner belajar yang memiliki 

kemampuan yang tidak setara. 

 

2. Respon Mahasiswa terhadap Pembelajaran Jitsuyou Choukai 2 dengan 

Menggunakan Teknik Peer Listening. 

Hasil wawancara dan angket yang dihimpun dari responden 

menunjukkan bahwa seluruh responden mengakui bahwa teknik Peer 

Listening mempermudah dalam menyerap informasi dan memahami poin-

poin penting yang ada dalam isi wacana yang didengarnya.  Karena pada 

teknik ini tahapan kegiatan menyimaknya bertahap seperti teknik bottom-

up.   

Ada beberapa kelebihan dari teknik ini yaitu tahapan proses 

kegiatan lebih terarah dan menuntun pembelajar setahap demi setahap 

untuk memahami isi wacana yang didengarnya hanya dengan cukup tiga 

kali mendengarkan wacana tersebut. Teknik ini pun lebih terstruktur karena 

dituntun dari kegiatan brainstroming lalu memahami kata-kata yang sulit, 

mencari poin-poin penting, kemudian menyimpulkan isi wacana dengan 

menggunakan kata-kata sendiri.  Selain itu, saling bertukar informasi dan 
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mengkontruksi informasi yang didapat antar teman sangat membantu 

melengkapi informasi yang hanya didapat sebagian dari masing-masing 

responden. 

Tetapi kelemahan dari teknik ini menurut para responden adalah 

jika tidak konsentrasi untuk menmdengarkan informasi penting tidak dapat 

ditangkap dengan sempurna.  Sebagian responden  tidak dapat menangkap 

informasi apabila kalimatnya terlalu panjang dan kompleks. Kemudian ada 

beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa terkadang terlalu fokus pada 

kegiatan menulis, sehingga tertinggal informasi yang harusnya 

didengarkan.  Faktor eksternal lainnya adalah karena tidak menggunakan 

headphone ada beberapa responden yang kurang jelas menangkap kosa 

kata yang didengarnya. 

 

G.   Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis yang dikemukakan di atas, penelitian ini 

dapat disimpulkan sebagai berikut, 

1. TeknikPeer Listening merupakan aktivitas di kelas yang 

mengkontruksikan pemahaman sambil bekerjasama dan melengkapi 

dalam proses menyimak dengan teman sebaya / partner belajar 

(Yokoyama, 2009). 

2. Tahapan kegiatan menyimak dengan menggunakan teknik Peer 

Listening adalah (1) sebelum mendengarkan CD (Kiku Maeni) 

responden menjawab pertanyaan pada lembar Kasetsu 0.  Hal tersebut 

didasarkan pada skema pengetahuan yang dimiliki oleh setiap 

responden mengenai tema yang akan dipelajari. (2) Pada lembar 

Kasetsu 1 responden menjawab garis besar yang dibicarakan pada CD 

yang diperdengarkan dan mencatat kosa kata yang tidak diketahuinya.  

(3) Kemudian pada tahap berikutnya kosa kata baru / sulit sudah 

dibahas, jadi setiap responden sudah bisa memahami kata-kata kunci 

dari wacana tersebut dituliskan pada lembar Kasetsu 2 sambil 

didiskusikan dengan partner belajar untuk saling melengkapi informasi 

yang didapatnya.  (4) Lalu pada lembar Kasetsu 3mencatat poin-poin 

penting yang ada pada isi wacana.  (5)Diakhir tahapan ini, dapat dilihat 

pada lembar Kasetsu 4 responden dapat menjelaskan dengan baik isi 

wacana dan poin-poin penting yang ada pada wacana yang 

didengarkan dengan menggunakan kata-kata sendiri.   

3. Kemampuan menyimak dengan menggunakan teknik Peer Listening 

walaupun kenaikan rata-rata hasil belajar hanya 2 poin.  Nilai rata-rata 

pre-test kelas A adalah 78 dan nilai rata-rata post-test adalah 80.   

Dengan kata lain, teknik Peer Listening cukup memberikan pengaruh 

dalam memahami wacana tingkat menengah dalam kemampuan 

menyimak pada pembelajaran Jitsuyou Choukai 2. 
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4. Sebagian besar responden kelas Asebanyak 59% mengalami 

peningkatan, sedangkan beberapa yang mengalami penurunan hasil 

belajar.  Alasannya beberapa responden yang mengalami penurunan 

hasil belajar dikarenakan ada beberapa pasangan belajar yang kurang 

cocok sehingga tidak terjalin diskusi yang lancar.  Ada beberapa yang 

mendapat partner belajar yang memiliki kemampuan yang tidak setara. 

5. Kelebihan dari teknik ini yaitu tahapan proses kegiatan lebih terarah 

dan menuntun pembelajar setahap demi setahap untuk memahami isi 

wacana yang didengarnya hanya dengan cukup tiga kali mendengarkan 

wacana tersebut.  Teknik ini pun lebih terstruktur karena dituntun dari 

kegiatan brainstroming lalu memahami kata-kata yang sulit, mencari 

poin-poin penting, kemudian menyimpulkan isi wacana dengan 

menggunakan kata-kata sendiri.   

6. Tetapi kelemahan dari teknik ini menurut para responden adalah jika 

tidak konsentrasi untuk menmdengarkan informasi penting tidak dapat 

ditangkap dengan sempurna.  Sebagian responden  tidak dapat 

menangkap informasi apabila kalimatnya terlalu panjang dan 

kompleks. Kemudian ada beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa 

terkadang terlalu fokus pada kegiatan menulis, sehingga tertinggal 

informasi yang harusnya didengarkan. 

7. Teknik ini masih cukup sulit diterima oleh beberapa responden karena 

belum terbiasa.  Oleh karena itu persiapan yang detail dari pengajar 

harus lebih baik sehingga tahapan kegiatan menyimak dapat 

dilaksanakan dengan baik. 

8. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat dilakukan diskusi dengan 

menggunakan bahasa Jepang dan menyimpulkan isi wacana pun 

dengan menggunakan bahasa Jepang.   
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ASPEK PRAGMATIK MAKSIM KERJASAMA DALAM  

NOVEL BAHASA JEPANG  

 

Robihim  

 

Abstract 
Intercultural pragmatics can be applied in the applied linguistics 
as a second language acquisition and translation (Blum-Kulka, 

1997:56). The relationship between pragmatics and translation 
can be explained through an understanding of the translated text 
(oral or written) is one form of communication across languages 

and intercultural. Pragmatic failure (Wierzibka) is a failure of 
communication participants to understand 'what is meant by the 

saying'. Causes of failure in the pragmatic shift in communicating 
the message included in the translation, can be explained ranging 
from aspect to aspect pragmalinguistik sosiopragmatik (Thomas, 

1983:99) which are the two ends of one's continum of pragmatic 
abilities. Pragmalinguistic capabilities include the ability of the 
speaker and hearer to use forms of language associated with a 

pragmatic function or power of ilocusioner speech, such as 
speech act and conversational routine. In addition, the ability of 

communications sosiopragmatic participants include the ability 
to choose and use languages based forms of social and cultural 
knowledge related to the relationship between the participants 

said covering power, social distance and the severity of the 
message content, as well as interactional norms are commonly 
used, such as turn strategy talk and politeness strategies. In 

communication seems reasonable to assume that a speaker 
articulate speech with the intention to communicate something to 
the other party, and hope they are talking about to be able to 

understand what was communicated. As a speakers always trying 
to speech always relevant to the context, clear, and easily 

understood, dense and compact (Concise), and always at issue 
(straight forward), neither spend time talking (Dewa Putu Wijana, 
1996). When a deviation occurs in a conversation, there are 

certain implications to be achieved by the speakers. If the 
implications were not there, then the speakers did not concern to  
implementation of cooperative or non-cooperative. So, in 

summary it can be assumed that there is some sort of principle of 
cooperation to do the speaker and listener so that it runs smoothly 

in process of communication. Dewa Putu Wijana (1996) 
expressed the opinion that Grice and Austin in order to implement 
the principles of cooperation, each speaker must abide by four 

conversational maxim,  there are maxim of quantity, maxim of 
quality, maxim of relevance, and the maxim of Manner. 

Kata kunci: pragmatik, maksim kerja sama, novel bahasa Jepang 
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A. Pendahuluan 

Penerjemahan merupakan proses dasar untuk membandingkan kosa 

kata dalam bahasa sumber (Bsu) dengan kata dalam bahasa sasaran (Bsa) 

yang memiliki kesamaan makna, tetapi bukan merupakan suatu 

pemahaman kesepadanan satu dengan lainnya, melalui peragaan awal 

secara umum kemudian membedakannya dari bagian-bagian kata 1 , 

sehingga dapat dikatakan bahwa penerjemahan merupakan alat komunikasi 

yang tak terlepas dari kemampuan pragmatik yang harus dimiliki oleh 

seorang penerjemah. Dalam novel ini, banyak ujaran yang digunakan 

dalam berkomunikasi mengandung aspek-aspek pragmatik, kemudian 

diterjemahkan. Hubungan antara pragmatik dan penerjemahan dapat 

dijelaskan melalui pemahaman bahwa teks terjemahan (lisan atau tulisan) 

merupakan salah satu bentuk tindak komunikasi, terutama komunikasi 

antarbahasa dan antarbudaya. Pernyataan tersebut didasari oleh nosi 

tentang terjemahan sebagai sebuah tindak komunikasi yang dinyatakan 

oleh beberapa pakar penerjemahan, seperti Nida dan Taber (1974:12), 

House dan Blum-Kulka (1986:7), Basil dan Hatim (1997:1), serta Gutt 

(2000a:105). Sebagai tindak komunikasi, teks terjemahan memiliki fitur-

fitur tindak tutur yang dapat dikaji melalui tilikan-tilikan pragmatik 

antarbudaya. Di dalam berkomunikasi, seorang penutur (atau penerjemah) 

mungkin berhadapan dengan petutur (atau sidang pembaca), yang memiliki 

latar belakang budaya yang berbeda, termasuk bahasanya. 

Sejalan dengan uraian tentang terjemahan sebagai tindak 

komunikasi di paragraf sebelumnya, Blum-Kulka (di dalam van Dijk 

1997:56) menyatakan bahwa selain pemerolehan bahasa kedua (second 

language acquisition), implikasi pragmatik antarbudaya yang dapat 

diterapkan di dalam ranah linguistik terapan adalah penerjemahan. 

Pragmatik antarbudaya, menurut Blum-Kulka (dalam van Dijk 1997:54-

55), terfokus pada fenomena-fenomena pragmatik yang muncul di dalam 

wacana komunikasi antarbudaya. Kajian pragmatik antarbudaya 

mencakupi dua aspek kemampuan peserta komunikasi, yaitu kemampuan 

pragmatik dan kemampuan sosiopragmatik.  

Kemampuan pragmatik mencakupi kemampuan penutur dan 

petutur untuk menggunakan bentuk-bentuk bahasa yang terkait dengan 

fungsi pragmatik sebuah tuturan atau daya ilokusionernya, yang ada di 

dalam sebuah konstruksi tuturan, seperti pemilihan penggunaan tindak 

tutur  langsung (TTL) dan tindak tutur tidak langsung (TTTL), serta 

penggunaan bentuk-bentuk percakapan rutin (conversational routines). 

Pragmatik lebih dekat dengan pengetahuan gramatika seseorang; atau 

dengan kata lain, dapat disejajarkan dengan kemampuan linguistik seperti 

 
1 Newmark Peter, A Texbook of Translation, New York London Toronto Tokyo, 1988, hal.114 
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yang disampaikan Canale dan Swain (dalam Richards dan Schmidt 

1983:7).  

Di sisi lain, kemampuan sosiopragmatik mencakupi kemampuan 

peserta komunikasi untuk menggunakan bentuk-bentuk bahasa 

berdasarkan pengetahuan sosial budaya yang terkait dengan hubungan 

antarpeserta tutur (power, distance, dan rank of imposition) dari situasi 

komunikasi, yang dapat diaplikasikan untuk menggunakan dan 

menafsirkan bentuk-bentuk bahasa verbal dan nonverbal, yang digunakan 

dalam tindak komunikasi itu, serta kaidah-kaidah interaksional yang lazim 

digunakan, seperti strategi giliran bicara dan strategi kesantunan. 

Sosiopragmatik lebih dekat dengan pengetahuan sosial budaya seseorang; 

atau dengan kata lain, dapat disejajarkan dengan kemampuan seperti yang 

disampaikan Canale dan Swain (dalam Richards dan Schmidt 1983:7).2 

Kedua aspek pragmatik dan sosiopragmatik ini merupakan dua ujung 

kontinuum dari kemampuan pragmatik seseorang. Penutur selalu 

‘menegosiasikan’ kemampuan pragmatik dan sosiopragmatik yang 

dimilikinya untuk menghasilkan atau menginterpretasikan ujaran secara 

efektif dan efisien; atau dengan kata lain, seseorang harus mampu 

menggunakan pengetahuannya mengenai bentuk-bentuk ujaran yang harus 

diujarkan atau ditulis sesuai dengan maksud ujarannya (pragmatik), dan 

situasi kontekstual tertentu (sosiopragmatik) saat ujaran tersebut 

dilaksanakan. 

Salah satu alasan novel diterjemahkan antara lain karena novel 

tersebut memiliki kualitas cerita yang layak untuk dibaca dan juga karena 

novel tersebut memiliki daya jual yang tinggi. Namun, dari pengamatan 

penulis terhadap beberapa novel terjemahan jenis ini, banyak bagian dari 

teks terjemahannya yang gagal memberikan ‘perpadanan dinamis’ yang 

memadai sehingga teks tersebut menjadi tidak koheren dalam hal ‘makna 

atau fungsi pesan’. Seringkali novel terjemahan terlihat hanya memenuhi 

‘perpadanan formal’ (bentuk) saja walaupun penerjemah mungkin telah 

melakukan berbagai prosedur penerjemahan, seperti misalnya transposisi 

dan modulasi. Banyak kajian penerjemahan yang telah membahas masalah 

‘perpadanan’ dan prosedur penerjemahan yang dilakukan seorang 

penerjemah untuk mengalihkan pesan secara efektif dan efisien sesuai 

dengan tujuan penerjemahan dan sidang pembacanya (Hatim dan Mason 

1997:12). 3  Namun, tampaknya belum cukup banyak kajian mengenai 

perpadanan yang tidak memadai karena kegagalan pragmatik antarbudaya. 

Istilah ‘kegagalan pragmatik antarbudaya’ (cross-cultural 

pragmatic failures) didefinisikan oleh Thomas (1983:91) sebagai 

kegagalan peserta komunikasi untuk memahami ‘apa yang dimaksud 

dengan yang dikatakan’ (‘what is meant by what is said’). Kegagalan 

 
2 Richards, Jack C. dan Richard W. Schmidt. Language and Communication, New York, 1983,hal.7 
3 Hatim, Basil dan Ian Mason. The Translator as Communicator, 1997, hal12 
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pragmatik ini adalah istilah Thomas untuk ‘kesalahan pragmatik’ 

(pragmatic error) (1983:94) di dalam uraiannya tentang kesalahan-

kesalahan pragmatik yang dilakukan oleh pebelajar bahasa asing. Menurut 

Thomas, di dalam analisis pragmatik, semisal penggunaan tindak tutur, 

tidak ada ‘kesalahan’ tindak tutur. Yang ada hanyalah ‘kegagalan’ penutur 

untuk menyampaikan tujuan atau ilokusi tuturannya, atau kegagalan 

petutur menafsirkan tujuan atau ilokusi yang ada di dalam tuturan yang 

disampaikan penutur. 

Dalam bahasa Jepang, seseorang berharap lebih banyak situasi 

untuk mengekspresikan satu pikiran, satu keinginan, dan satu perasaan. 4 

Penilaian atas sesuai-tidaknya kualitas terjemahan (atau benar-

salahnya terjemahan) memang bukan hal yang mudah, terutama dalam hal 

memadankan antara teks sumber (TSu) dan teks sasaran (TSa). Menurut 

Hoed (2006:51), terjemahan yang memadai dapat dilihat dari dua dimensi, 

yaitu dimensi ‘untuk siapa’ dan ‘untuk tujuan apa’ terjemahan itu dibuat.5 

Kedua dimensi itu menentukan memadai-tidaknya terjemahan. Tentu saja 

memadai-tidaknya terjemahan dapat dilihat lebih jelas jika pembaca 

membandingkan TSu dan TSa. Dari pembandingan  tersebut, kegagalan 

pragmatik dan sosiopragmatik dapat ditemukan pada hampir setiap 

terjemahan. Dari pembandingan itu dapat diketahui bahwa TSu dan TSa 

dapat menentukan TSa adalah terjemahan yang memiliki tingkat ketepatan, 

kejelasan, dan kewajaran yang memadai seperti yang diharapkan oleh 

Larson (1984:485). 6 

Salah satu cara penilaian terjemahan adalah dengan melakukan 

analisis kesalahan terjemahan seperti yang dikemukakan Wilss (1982:159). 

Di dalam uraiannya, kesalahan didefinisikan Wilss sebagai pelanggaran 

terhadap kaidah yang lazim berlaku di dalam berkomunikasi yang 

menggunakan bahasa (1982:201). Analisis kesalahan di bidang terjemahan, 

menurut Wilss, dapat dilakukan melalui pembandingan TSa dan TSu 

(1982:196) untuk mencari fenomena kesalahan TSa saat diperbandingkan 

dengan TSu. Kesalahan di dalam terjemahan dapat terjadi karena dua 

faktor, yaitu kurangnya kompetensi linguistis TSu dan TSu serta kurangnya 

pengetahuan mengenai pesan atau informasi yang terkandung di dalam TSu 

(Wilss 1982:201).7 Nosi analisis kesalahan Wilss ini relevan dengan nosi 

kegagalan pragmatik Thomas (1983) dalam hal menganalisis aspek-aspek 

pragmatik dan sosiopragmatik kesalahan terjemahan. Di dalam penelitian 

ini, kegagalan pragmatik antarbudaya di dalam bidang terjemahan diartikan 

sebagai kegagalan penerjemah dalam mengartikan apa yang  dimaksud 

penulis teks sumber (TSu) sehingga teks sasarannya (TSa) dinilai gagal 

 
4 Wierzbicka Ana, Cross-Culture Pragmatic, Berlin New York, 2003, hal.82 
5 Hoed, Beny. Penerjemahan dan Kebudayaan, Jakarta, 2006, hal. 
6 Larson, Mildred. Meaning-Based Translation. A Guide to Cross Language Equivalence. 1984, hal.485 
7 Wilss, W.The Science of Translation. Problems and Methods, 1982, hal.201 
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memunculkan aspek-aspek pragmatik dan sosiopragmatik yang sepadan 

dan memenuhi nosi Larson tentang tiga kriteria terjemahan yang baik, yaitu 

ketepatan, kejelasan, dan kewajaran. 

Masih kurangnya minat dalam penerjemahan di Indonesia untuk 

menerapkan ancangan pragmatik dalam mengkaji sebuah hasil terjemahan 

membuat penelitian di dalam ranah ini perlu lebih digiatkan. Penelitian 

pragmatik antarbudaya, terutama yang menyangkut masalah kegagalan 

pragmatik, jarang dilakukan dengan menggunakan teks terjemahan sebagai 

sumber data. Untuk itu, sebuah kajian pragmatik tentang kegagalan 

pragmatik di dalam terjemahan, terutama yang terdapat di dalam 

terjemahan novel patut dilakukan. Untuk itu, penelitian ini mengkaji 

ketepatan pragmatik yang muncul di dalam terjemahan dialog novel Saga 

no Gabai Bacchan karya Shimada Yoshici (2001). 

 

B. Pembahasan 

Leech (1983:1) mengartikan pragmatik sebagai studi tentang 

makna dalam hubungannya dengan situasi-situasi ujar (speech situasions). 

Pragmatik dapat dibedakan atas dua hal, yaitu  (1) pragmatik sebagai 

sesuatu yang diajarkan, (2) pragmatik sebagai suatu yang mewarnai 

tindakan mengajar. Bagian pertama masih dibagi lagi atas dua hal, yaitu ( 

a) pragmatik sebagai bidang kajian linguistik, dan (b) pragmatik sebagai 

salah satu segi di dalam bahasa atau disebut fungsi komunikatif 

(KBBI,1993:177). Oleh karena itu, pragmatik dapat berkenaan dengan 

syarat-syarat yang mengakibatkan serasi tidaknya bahasa dalam 

komunikasi (KBBI,1993:177). 

Deskripsi data-data pada terjemahan dialog ini diidentifikasi 

berdasarkan aspek pragmatik dalam terjemahan dialog. Aspek pragmatik 

tersebut meliputi maksim kerjasama, kegiatan tindak tutur, dan dan 

implikatur.  

Untuk cakupan kajian maksim penulis memfokuskan pada salah 

satu pembahasan dalam pragmatik yaitu maksim-maksim kerja sama Grice. 

Maksim-maksim ini menjelaskan bahwa agar proses interaksi dan 

komunikasi antara si penurtur dan mitra tutur dapat berjalan lancar, maka 

masing-masing harus dapat bekerjasama secara baik dan optimal. Prinsip 

kerja sama Grice (1975: 45-47) seluruhnya meliputi empat macam maksim 

menjadi 4 katagori, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim 

pelaksanaan dan maksim relevansi. Adapun maksim kuantitas merupakan 

maksim yang mengharapkan informasi yang dikemukakan oleh penutur 

disampaikan cukup memadai dan seinformatif mungkin, sehingga 

informasi yang disampaikan tidak melebihi kapasitas yang disampaikan. 

Selanjutnya maksim kualitas adalah penutur menyampaikan informasi 

sesuai dengan faktanya, dan fakta tersebut didukung dengan bukti-bukti 

yang jelas. Jadi penutur menyampaikan informasi dengan sebenarnya. 
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Kemudian maksim relevansi yaitu dimana penutur dan petutur masing-

masing memberikan kontribusi terhadap suatu tuturan agar terjadi 

hubungan yang relevan dan bisa direspon oleh mitra tutur.  Adapun maksim 

pelaksanaan adalah setiap peserta percakapan dapat berbicara langsung dan 

tidak kabur.   

 

Maksim kerjasama 

Maksim kerjasama merupakan prinsip kerja sama yang harus 

dilakukan pembicara dan lawan bicara agar proses komunikasi itu berjalan 

lancar. Maksim kerjasama dapat dibedakan menjadi empat jenis maksim 

sebagai berikut: 

 

1. Maksim kuantitas 

Di dalam maksim kuantitas, seorang penutur diharapkan dapat 

memberikan informasi yang cukup, memadai, dan seinformatif mungkin. 

Informasi demikian itu tidak boleh melebihi informasi sebenarnya yang 

dibutuhkan oleh mitra tutur.  

Dalam penelitian ini disajikan tabel 1 dengan data berupa tuturan 

dengan keterangan maksim kuantitas dengan prinsip pemenuhan dan 

maksim kuantitas dengan prisnisp pelanggaran. Pada tabel 1 data 1 

merupakan maksim kuantitas dengan prinsip pemenuhan sedangkan tabel 

1 data 2 merupakan maksim kuantitas dengan prinsip pelanggaran. 

 

Tabel 1:“Maksim Kuantitas” 

Data 

no 

Tuturan Bahasa 

Jepang 

Tuturan Bahasa  

Indonesia 

Keterangan 

1 

ばあちゃん,英

語なんか 

さっぱり分から

ん 

Nenek Aku sama 

sekali tidak mengerti 

bahasa Inggris 

Maksim kuantitas 

dengan prinsip 

pemenuhan 

2 

あまり勉強ばか

りしてから、 

癖になるよ 

Kalau terlalu sering 

belajar, bisa-bisa 

nanti jadi kebiasaan 

Maksim kuantitas 

dengan prinsip 

pelanggaran 

 

Tuturan pada Tabel 1 data 1 mengandung informasi cukup  

diperlukan mitra tutur, sehingga dapat dikatakan mengandung prinsip 

pemenuhan. Maksim kuantitas menghendaki setiap peserta pertuturan 
memberikan kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan 

oleh lawan bicaranya. Dalam maksim kuantitas dijelaskan bahwa seorang 

penutur diharapkan dapat memberikan pesan atau informasi yang sungguh-
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sungguh memadai, dirasa cukup, dan dipandang seinformatif mungkin 

kepada mitra tutur. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa informasi atau 

pesan yang diberikan oleh  penutur atau mitra tutur tidak boleh berlebihan 

dan harus sesuai dengan apa yang ditanyakan atau dibutuhkan mitra tutur. 

Bagian-bagian yang sama sekali tidak mengandung informasi yang 

sungguh-sungguh diperlukan bagi mitra tutur, dapat dikatakan melanggar 

maksim kuantitas dalam prinsip kerja sama.  

Pada Tabel 1 data 2, informasi yang disampaikan melebihi informasi 

yang diperlukan oleh mitra tutur, informasi tersebut dirasa terlalu 

berlebihan, sehingga dapat dikatakan melanggar maksim kuantitas. Dalam 

maksim kuantitas menghendaki tiap peserta tuturan memberi kontribusi 

yang cukup dan sebanyak yang dibutuhkan oleh lawan bicaranya. Tetapi 

tidak selalu tuturan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan dari maksim 

kuantitas. 

Dalam Novel SGB dapat ditemukan  maksim kuantitas yang 

memenuhi prinsip kerja sama, dengan ciri-ciri antara lain adanya informasi, 

dan informasi itu cukup, informasi itu memadai, dan tuturan yang 

disampaikan sangat informatif. Sedangkan maksim kuantitas yang 

melanggar prinsip kerjasama, dengan ciri-ciri kebalikan dari prinsip 

pemenuhan maksim kuantitas, yaitu: informasi berlebihan atau sangat 

kurang atau tidak jelas, sehingga informasi yang disampaikan tidak cukup 

informatif. 

 

2. Maksim kualitas  

Maksim kualitas adalah maksim yang menjelaskan bahwa peserta 

tuturan harus memberikan informasi yang sesuai dengan fakta. 

Dalam penelitian ini disajikan tabel data berupa tuturan dengan 

keterangan maksim kualitas dengan prinsip pemenuhan dan maksim 

kualitas dengan prisnisp pelanggaran. Pada Tabel 2 data 1 merupakan 

maksim kualitas dengan prinsip pemenuhan sedangkan tabel 2 data 2 

merupakan maksim kualitas dengan prinsip pelanggaran. 

 

Tabel 2: “Maksim Kualitas” 

Data 

no 

Tuturan dalam  

bahasa Jepang 

Tuturan dalam  

bahasa Indonesia 

Keterangan 

1 

じゃ答案用紙に

わたしは 

日本人ですって

かいとけ 

Kalau begitu di kertas 

jawabanmu tulis aja 

‘Saya orang Jepang’ 

Maksim kualitas 

dengan prinsip 

pemenuhan 

2 
大丈夫、大丈

夫。 

Tidak masalah. Tidak 

apa-apa.Satu dan dua 

Maksim kualitas 

dengan prinsip 

pelanggaran 
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足したら、５に

なる 

kalau ditambahkan 

bakal jadi lima. 

 

Pada tabel 2 data 1, seorang peserta tutur  dapat menyampaikan 

sesuatu yang nyata dan sesuai fakta sebenarnya di dalam bertutur. Fakta itu 

didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang jelas. Maksim kualitas 

mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal yang sebenarnya. 

Kontribusi peserta percakapan hendaknya didasarkan pada bukti-bukti 

yang memadai. Apabila patuh pada prinsip ini, jangan pernah mengatakan 

sesuatu yang diyakini bahwa itu kurang benar atau tidak benar. Dengan 

menerapkan maksim kulitas dalam prinsip kerjasama dapat dikatakan 

seorang peserta tutur diharapkan dapat menyampaikan sesuatu yang benar-

benar nyata dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya dalam aktifitas 

bertutur sapa. Tabel 2  Data 1, mengemukakan suatu tuturan dengan jelas 

dan sesuai dengan data dan fakta yang ada, maka memenuhi maksim 

kualitas. Sedangkan tabel  2  data 2 tuturannya tidak didasarkan pada 

kenyataan dan tidak ada dukungan data yang jelas, konkrit, dan serta tidak 

dapat dipertanggungjawabkan, maka dianggap melanggar maksim kualitas. 

Tabel 2 data 2, terjadi pelanggaran terhadap maksim kualitas karena 

pembicara tidak mengatakan yang sebenarnya dan memberikan informasi 

yang keliru.  
Data maksim kualitas yang memenuhi prinsip kerja sama sebanyak 

dengan ciri-ciri ada informasi, ada fakta-fakta, dan ada bukti-bukti 

pendukung. Sedangkan yang melanggar prinsip kerjasama pada maksim 

kualitas dengan ciri-ciri informasi yang disampaikan tidak berdasarkan 

fakta-fakta, informasi yang disampaikan tidak didukung bukti-bukti yang 

jelas. 

 

3. Maksim relevansi 

Maksim relevansi menunjukkan bahwa agar dapat terjalin kerjasama 

yang benar-benar baik antara penutur dan mitra tutur masing-masing 

hendaklah memberikan kontribusi yang relevan tentang sesuatu yang 

sedang dipertuturkan. 

 

Dalam penelitian ini disajikan tabel data berupa tuturan dengan 

keterangan maksim relevansi dengan prinsip pemenuhan dan maksim 

relevansi dengan prisnisp pelanggaran. Pada data 1 merupakan maksim 

relevansi dengan prinsip pemenuhan sedangkan data 2 merupakan maksim 

relevansi dengan prinsip pelanggaran. 
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Tabel 3: “Maksim relevansi” 

Data 

no 

Tuturan dalam 

Bahasa Jepang 

Tuturan dalam  

Bahasa Indonesia 

Keterangan 

1 

先生：どうして、

すぐ来んかった？ 

秋広：大丈夫と思

ったから 

Dokter mata: Kenapa 

tidak segera datang 

untuk diperiksa? 

Akihiro: Saya pikir tidak 

ada masalah. 

Maksim 

relevansi 

dengan prinsip 

pemenuhan 

2 

先生：おかあさん

もおばあさんも 

一生懸命働いてる

けんな。よか、よ

か。 

秋広：でも。 

 

Dokter: Ibumu dan 

nenekmu sudah 

bersusah payah bekerja, 

bukan? 

Akihiro: Tapi ... 

Maksim 

relevansi 

dengan prinsip 

pelanggaran 

 

Tuturan pada tabel 3 data 1 menunjukkan terjalinnya kerja sama 

yang baik antara penutur dan mitra tutur, masing-masing  dapat 

memberikan kontribusi yang relevan  tentang sesuatu yang sedang 

dipertuturkan. Tuturannya memberikan kontribusi pada prinsip kerjasama, 

sehingga tabel 3 data 1 dianggap memenuhi maksim kerjasama dengan 

prinsip relevansi. Adapun pada tabel 3 data 2, tuturannya tidak memberikan 

kontribusi dan dianggap tidak mematuhi dan melanggar prinsip kerja sama. 

Dalam maksim relevansi jelas dikatakan bahwa agar dapat terjalin 

kerjasama yang benar-benar baik antara penutur dan mitra tutur masing-

masing hendaklah memberikan kontribusi yang relevan tentang sesuatu 

yang sedang dipertuturkan. Sebuah tuturan dapat dikatakan melaksanakan 

maksim relevansi apabila tuturan dengan respons yang diberikan sesuai. 

Pada data 2 tabel 3, telah terjadi pelanggaran terhadap maksim 

relevansi  karena pembicara tidak memberikan kontribusi yang relevan 

dengan masalah pembicaraan. 

Adapun dalam Novel SGB data yang menunjukkan maksim 

relevansi yang memenuhi prinsip kerjasama dengan ciri-ciri adanya 

kontribusi yang relevan, terjadi respon yang sesuai terhada tuturan yang 

disampaikan. Sedanngkan data maksim relevansi yang melanggar prinsip 

kerja sama dengan ciri-ciri tuturan yang terjadi selalu tdak ada 

relevansinya, tuturan yang terjadi tidak mendapatkan respon dari mitra 

tutur. 
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4. Maksim pelaksanaan 

Maksim pelaksanaan mengharuskan setiap peserta percakapan 

berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa, dan tidak berlebih-

lebihan, serta runtut. 

Dalam penelitian ini disajikan tabel data berupa tuturan dengan 

keterangan maksim pelaksanaan dengan prinsip pemenuhan dan maksim 

pelaksanaan dengan prisnisp pelanggaran. Pada tabel 4 data 1 merupakan 

maksim pelaksanaan dengan prinsip pemenuhan sedangkan tabel 4 data 2 

merupakan maksim pelaksanaan dengan prinsip pelanggaran. 

 

Tabel 4: “Maksim Pelaksanaan” 

Data 

No 

Tuturan dalam 

Bahasa Jepang 

Tuturan dalam  

Bahasa Indonesia 

Keterangan 

1 

おばあさん：昭

広、最近二、三ヶ

月、 

水なんか飲んだこ

とないね。 

水道さん：そうで

すか、じゃまた来

月来ます。 

Nenek:Akihiro,akhir-

akhir ini, sekitar dua-tiga 

bulan, kita tidak minum 

air, kan? 

Tukang Ledeng: Oh, 

begitu ya. Kalau begitu, 

bulan depan saya akan 

ke sini lagi. 

Maksim 

pelaksanaan 

dengan 

prinsip 

pemenuhan 

2 

 

秋広: 

でも先生、犯人を

探さないと. 

先生：徳永、犯人

が探すな。もし見

つかったら、 

そいつが罪人にな

るやないか 

Akihiro: Tapi, Sensei, 

kita harus mencari 

pelakunya. 

Sensei: Tokunaga, tak 

usah kaucari pelakunya. 

Kalau ketemu, orang itu 

nantinya akan jadi 

pendosa, bukan? 

Maksim 

pelaksanaan 

dengan 

prinsip 

pelanggaran 

 

Pada Tabel 4 data 1, peserta pertuturan bertutur secara langsung, 

jelas dan tidak kabur. Orang yang bertutur pada tabel 4 data 1 sangat 

mempertimbangkan prinsip kerjasama dengan prinsip pelaksanaan. 

Sedangkan pada tabel 4 data 2, orang yang bertutur dengan tidak 

mempertimbangkan hal-hal itu sehingga dapat dikatakan melanggar prinsip 

kerja sama melanggar maksim pelaksanaan. Pada maksim relevansi 

mengharuskan setiap peserta percakapan memberikan kontribusi yang 

relevan dengan masalah pembicaraan. Maksim pelaksanaan mengharuskan 

setiap peserta percakapan berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak 

taksa, dan tidak berlebih-lebihan, serta runtut. Maksim pelaksanaan dalam 

prinsip kerja sama mengharuskanagar setiap peserta pertuturan selalu 
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bertutur sapa secara langsung, secara jelas dan isi pesan tidak boleh ambigu 

atau kabur isinya. Terjadi pelanggaran terhadap maksim pelaksanaan jika 

pembicara tidak berbicara secara langsung. Tuturannya kabur, taksa 

(ambigu) berlebihan  dan tidak  runtut. 

Data maksim pelaksanaan dengan prinsip pemenuhan sebaganya 11 

data dengan ciri-ciri adanya kontribusi relevan dengan masalah yang 

dipertuturkan, peserta percakapan berbicara secara langsung, tidak kabur, 

tidak taksa, dan tidak berlebih-lebihan, serta runtut. Sedangkan yang 

melanggar prinsip pelaksanaan dengan ciri-ciri tuturan tidak ada 

relevansinya, dituturkan secara tidak langsung, terjadi kekaburan, taksa, 

berlebih-lebihan dan tidak tuntut. 

Dari keempat jenis maksim kerjasama tersebut maka dapat 

disimpulkan seperti dalam tabel berikut: 

 

Data 

no 

Jenis Maksim 

Kerja sama 

Tuturan Keterangan 

1 
 

 

Kuantitas 

Nenek Aku sama 

sekali tidak mengerti 

bahasa Inggris 

Maksim kuantitas 

dengan prinsip 

pemenuhan 

2 

Kalau terlalu sering 

belajar, bisa-bisa 

nanti jadi kebiasaan 

Maksim kuantitas 

dengan prinsip 

pelanggaran 

3 

 

 

Kualitas 

Kalau begitu di 

kertas jawabanmu 

tulis aja ‘Saya orang 

Jepang’ 

Maksim kualitas 

dengan prinsip 

pemenuhan 

4 

Tidak masalah. 

Tidak apa-apa.Satu 

dan dua kalau 

ditambah kan bakal 

jadi lima. 

Maksim kualitas 

dengan prinsip 

pelanggaran 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokter mata: Kenapa 

tidak segera datang 

untuk diperiksa? 

Akihiro: Saya pikir 

tidak ada masalah. 

Maksim relevansi 

dengan prinsip 

pemenuhan 

6 

Dokter: Ibumu dan 

nenekmu sudah 

bersusah payah 

bekerja, bukan? 

Akihiro: Tapi ... 

Maksim relevansi 

dengan prinsip 

pelanggaran 
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7 

Relevansi Nenek:Akihiro,akhir-

akhir ini, sekitar dua-

tiga bulan, kita tidak 

minum air, kan? 

Tukang Ledeng: Oh, 

begitu ya. Kalau 

begitu, bulan depan 

saya akan ke sini 

lagi. 

Maksim 

pelaksanaan dengan 

prinsip pemenuhan 

8 

 

Akihiro: Tapi, 

Sensei, kita harus 

mencari pelakunya. 

Sensei: Tokunaga, 

tak usah kaucari 

pelakunya. Kalau 

ketemu, orang itu 

nantinya akan jadi 

pendosa, bukan? 

Maksim 

pelaksanaan dengan 

prinsip pelanggaran 

 

 Data yang dianalisis adalah bagian dialog TSu dan TSa yang 

memiliki ciri-ciri aspek pragmatik baik dalam bahasa Jepang maupun 

bahasa Indonesia. Bagian lainnya dapat berfungsi sebagai koteks dan 

petunjuk komunikatif yang berguna sebagai informasi untuk 

menyimpulkan hasil analisis. Bagian dialog sebuah data di dalam suatu 

kriteria kegagalan dapat saja digunakan sebagai data untuk kriteria 

kegagalan lain. 

 

C. Simpulan 

Pragmatik merupakan kajian yang mempelajari bagaimana orang 

memahami dan menghasilkan tindakan komunikatif atau tindak tutur 

dalam situasi baik pidato maupun percakapan. Ini membedakan dua 

maksud atau makna di setiap ucapan atau tindakan komunikatif 

komunikasi verbal. Salah satunya adalah maksud informatif atau makna 

kalimat, dan lain maksud atau speaker makna komunikatif. Kemampuan 

untuk memahami dan menghasilkan tindakan komunikatif disebut sebagai 

kompetensi pragmatis yang sering kali berisi pengetahuan seseorang 

tentang jarak sosial, status sosial antara pembicara yang terlibat, 

pengetahuan budaya seperti kesopanan, dan pengetahuan linguistik 

eksplisit dan implisit. 

melalui prinsip-prinsip dan maksim-maksim, nilai-nilai 

komunikasi, seperti kejujuran, kebenaran sebagai suatu tata nilai, menjadi 

berimplikasi lebih objektivitas akan berkurang pada hal yang tidak perlu 

karena adanya batasan terhadap pelanggaran kesantuan.  Namun selama 
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nilai-nilai yang dibahas merupakan nilai-nilai yang secara empiris 

memang berlaku dalam masyarakat, dan bukan nilai-nilai yang dipaksakan 

pada masyarakat. Dalam cakupan kajian maksim yang memfokuskan pada 

salah satu pembahasan dalam pragmatik yaitu maksim-maksim kerja sama 

Grice. Maksim-maksim ini menjelaskan bahwa agar proses interaksi dan 

komunikasi antara si penurtur dan mitra tutur dapat berjalan lancar, maka 

masing-masing harus dapat bekerjasama secara baik dan optimal. 
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PENGGUNAAN FURIKAERI SHIITO UNTUK PERBAIKAN  

PENGAJARAN SAKUBUN 

 

Noviyanti Aneros 

 

Abstrak 
Penelitian ini didasarkan atas fenomena dimana sebagian besar 
mahasiswa semester V tidak menyukai mata kuliah Chukyu 

Sakubun sehingga kemampuan menulisnya tidak meningkat. 
Dosen Pengampu tidak hanya bertugas mengajarkan materi 
perkuliahan tetapi harus bisa memahami keinginan dan kesulitan 

setiap mahasiswa. Hal ini sulit dilakukan dikarenakan kelas yang 
besar. Untuk itu dibutuhkan suatu alat komunikasi antara dosen 

pengampu dan mahasiswa, yaitu Furikaeri Shiito. Di dalam 
Furikaeri Shiito terdapat informasi-informasi yang dibutuhkan 
untuk perbaikan cara mengajar mata kuliah Chukyu Sakubun 

melalui kesulitan dan harapan mahasiswa.  
 
Kata Kunci : sakubun, perbaikan cara mengajar, Furikaeri Shiito 

 

 

A. Pendahuluan 

 Matakuliah Sakubun (mengarang) sering dianggap sebagai matakuliah 

yang paling sulit, baik oleh pembelajar maupun pengajar. Pembelajar 

dituntut untuk mengerahkan semua keterampilan berbahasa Jepangnya 

ketika akan menyampaikan suatu ide atau gagasannya ke dalam bentuk 

tulisan (Sutedi, 2009).  Kondisi ini pun terjadi pada Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) matakuliah Chukyu Sakubun II semester V. Berdasarkan 

hasil observasi yang dilakukan selama empat kali pertemuan, sebagian 

besar mahasiswa merasa mata kuliah ini menyulitkan dan membosankan 

karena harus bisa mengaplikasikan seluruh materi kebahasaan secara 

tertulis dalam bahasa Jepang. Selain itu, menuangkan ide dan gagasan ke 

dalam karangan dengan menggunakan pola kalimat yang terdapat pada 

buku ajar merupakan hal yang paling menyulitkan. 

 Selain merasa kesulitan pada bidang kebahasaan, mata kuliah ini 

dilaksanakan pada siang hari setelah istirahat siang, sehingga membuat 

mahasiswa menjadi mengantuk dan merasa tidak menarik. Sedangkan 

masalah yang dialami oleh pengajar adalah jumlah mahasiswa yang 

banyak, pemilihan buku ajar, media ajar dan metode yang tepat agar 

perkuliahan dapat berhasil sesuai dengan target pembelajaran.  

 Seperti kita ketahui bahwa berhasilnya suatu tujuan pendidikan 

tergantung pada bagaimana proses belajar mengajar yang dialami oleh 

siswa.  Seorang guru dituntut untuk teliti  dalam memilih dan menerapkan 

metode mengajar yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.  

Menciptakan kegiatan belajar mengajar yang mampu menciptakan hasil 
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belajar yang efektif merupakan tugas dan kewajiban pengajar (Slameto, 

2003). 

Proses pembelajaran Sakubun yang banyak digunakan sekarang ini 

sebagian besar berbentuk  penyampaian secara tatap muka (lecturing), 

searah, tanya-jawab,  dan  pemberian  tugas. Untuk mengetahui 

permasalahan yang muncul dalam pembelajaran matakuliah ini perlu 

diteliti apa penyebabnya, tidak hanya secara keseluruhan tetapi secara 

individu  agar tujuan pembelajaran tercapai. Dan salah satu upaya untuk 

mengetahui permasalahan yang sedang terjadi, keinginan serta harapan 

mahasiswa dan pengajar pada KBM yaitu dengan menggunakan Furikaeri 

Shiito. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Target Pembelajaran Sakubun 

Mata kuliah sakubun di Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang di mulai 

dari semester II yaitu Shokyu Sakubun I, semester III Shokyu Sakubun II, 

semester IV Chukyuu Sakubun I, semester V Chukyuu Sakubun II,  

semester VI Jitsuyo Sakubun I dan semester VII Jitsuyo Sakubun II. Target 

pembelajaran mata kuliah Chuukyuu Sakubun II adalah penulisan karangan 

yang komunikatif dengan menggunakan kosa kata, pola kalimat dan 

ungkapan pada tingkat menengah dengan tata cara penulisan yang benar 

dan menitik-beratkan pada penggunaan buntai, komposisi dan alur 

penulisannya. Dengan pengetahuan tersebut diharapkan mahasiswa 

mampu mengutarakan maksud, pikiran dan perasaan dalam karangan. 

Karangan dengan judul tertentu diberikan sebagai latihan yang mencakup 

lingkungan kehidupan dan pengalaman mahasiswa sehari-hari dengan 

lingkup yang lebih luas. Materi perkuliahan mencakup penulisan karangan 

dengan menggunakan kosakata, pola kalimat, yang ditentukan oleh dosen 

sesuai dengan buku acuan. Hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan- 

kesalahan dalam karangan mahasiswa dikomentari oleh pengajar dan 

dibahas di kelas sebagai feedback.  

 

2. Perbaikan Pengajaran 

 Pengajar merupakan pusat peran dalam pencapaian hasil pembelajaran, 

oleh karena itu diperlukan perbaikan pengajaran agar target dalam 

pembelajaran tersebut tercapai. Perbaikan pengajaran adalah pelaksanaan 

hasil pemikiran cara mengajar yang efektif dari pengajaran-pengajaran 

yang telah dilakukan hingga sekarang. Ada dua hal yang diperlukan dalam 

perbaikan pengajaran, yaitu: (a) belajar keterampilan serta pengetahuan 

baru mengenai pendidikan dan pembelajaran bahasa Jepang lalu 

mengaplikasikannya; (b) meninjau kembali cara mengajar yang telah 

dilakukan. Dapat dikatakan bahwa seorang pengajar akan tumbuh dan 

berkualitas apabila meninjau kembali KBM dan memiliki banyak 
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pengalaman dalam perbaikan cara pengajaran. Siklus di bawah ini dapat 

membantu menjelaskan cara memperbaiki cara mengajar. (Kokusai 

Koryuu Kikin, 2010:2) 

 

 
Sumber : Kokusai Koryuu Kikin. 2010. hal 2 

 

 Menurut Baba (2012) pada penelitian tentang perbaikan cara mengajar 

terdapat Action Research. Sano dalam Baba (2012:139) mengemukakan 

contoh-contoh perbaikan cara mengajar, setelah dilakukan peninjauan 

ulang KBM yaitu melalui penyebaran angket, wawancara, tes untuk 

mengetahui tingkat pencapaian kepada pembelajar. Baba (2012) telah 

melakukan penelitian mengenai perbaikan cara mengajar pada kelas yang 

jumlah pembelajarnya banyak, yaitu dengan cara melakukan interaksi 

dengan pembelajar dengan menggunakan Furikaeri Shiito, lalu membuat 

rapport 1  sambil mengobservasi apa yang dirasakan dan perubahan 

motivasi pembelajar. Penelitian ini dilakukan di kelas bahasa Inggris, 

TOEIC pada mahasiswa tingkat satu sebanyak 52 orang. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Baba diketahui bahwa sebagai berikut: 

a. Hal-hal yang diperoleh dan dipahami pada perkuliahan 

 Sebagian besar mahasiswa mengisi komentar yang isinya berhubungan 

dengan isi pembelajaran pada setiap pertemuan. Pengisian komentar 

setiap individu semakin meningkat menjadi lebih banyak 

 
1 Communication Skill tertentu yang dibangun dengan itikad baik, sopan santun, 

penghormatan dan hubungan saling percaya antar pengajar dan mahasiswa 



72        Jurnal Bahasa Asing, Vol. 9, No. 9, Desember 2013 

 

 

b. Hal-hal yang tidak dimengerti pada perkuliahan 

 Bagi mahasiswa yang masih ragu-ragu dalam materi yang telah 

diajarkan menggunakan lembaran ini untuk bertanya dan 

mengungkapkan keinginan untuk belajar dalam meningkatkan 

pengetahuan bahasa Inggris mereka.  

c. Hal-hal yang disadari dan dirasakan oleh pembelajar 

 Mahasiswa yang sungkan berkata langsung kepada pengajar mengenai 

hal-hal dalam KBM menggunakan lembaran ini sebagai media untuk 

mengekspresikan pendapat secara terbuka    

d. Perubahan motivasi pembelajar 

 Mahasiswa dapat mengrefleksikan diri, hampir tidak ada yang datang 

telat, belajar dengan serius dan motivasi belajarpun meningkat. 

 

C. Metode Penelitian 

 Penelitian ini masih merupakan penelitian pendahuluan yang 

dilaksanakan sebanyak enam kali pertemuan, akan tetapi hanya tiga kali 

pertemuan yang akan dijabarkan untuk mengetahui perbaikan cara 

mengajar. Adapun subjek penelitian ini adalah mahasiswa Semester V 

kelas C Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang Fakultas Pendidikan Bahasa 

dan Seni Universitas Pendidikan Indonesia sebanyak 33 orang. Buku ajar 

yang digunakan adalah Hyougen Tema betsu ni Nihongo Sakubun no 

Houhou Bab VII dan VIII. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Sutedi (2009;58)  

penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

menggambarkan, menjabarkan suatu fenomena yang terjadi saat ini dengan 

menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. 

Sehingga sifat penelitian ini menjabarkan, memotret segala permasalahan 

yang dijadikan pusat perhatian peneliti, kemudian dibeberkan apa adanya. 

Kemudian untuk memahami bentuk dan bagaimana mengaplikasikan 

Furikaeri Shiito atau Lembar Penilaian Pembelajaran sebagai berikut: 

a. Bentuk Furikaeri Shiito atau Lembar Penilaian Pembelajaran 

 Furikaeri Shiito ini berisikan hal-hal yang dipahami dan yang tidak 

dipahami oleh mahasiswa, harapan untuk pembelajaran berikutnya, 

penilaian diri sendiri dan komentar dari dosen pengampu (Baba, 

2012:144). Penelitian ini menggunakan Furikaeri Shiito yang sudah 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. 
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Lembar Penilaian Pembelajaran 

Mari kita mencoba meninjau kembali pembelajaran hari ini. 

Nomor 

Mahasiswa 
  Nama   Tanggal 

  

Hal-hal baru yang 

diperoleh, yang dipahami 

pada kuliah hari ini 
  

Hal-hal yang tidak 

dipahami, yang membuat 

Anda bertanya-tanya pada 

kuliah hari ini   

Harapan untuk 

pembelajaran berikutnya 
  

Penilaian terhadap diri 

sendiri 
                    / 100 

(100 menyatakan 

sempurna) 

Komentar dari Dosen 

Pengampu   

 

b. Langkah Perbaikan Cara Mengajar 

 Penelitian ini menggunakan Furikaeri Shiito dengan menerapkan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Furikaeri Shiito diberikan kepada mahasiswa untuk diisi lima menit 

sebelum perkuliahan berakhir; 

2) Furikaeri Shiito yang sudah terkumpul diberi nomor kemudian 

didata dan disetiap kali pertemuan; 

3) Peneliti menuliskan komentar pada kolom komentar dan pertanyaan 

dari dosen pengampu; 

4) Mengembalikan kembali lembaran tadi kepada mahasiswa pada 

pertemuan perkuliahan berikutnya; 

5) Mengklasifikasikan berdasarkan kategori dari isi yang ditulis oleh 

mahasiswa; 

6) Menghitung masing-masing persentasenya secara deskriptif lalu 

menganalisa perubahannya; 

7) Menganalisa komentar yang ditulis oleh mahasiswa, lalu 

mengambil data mengenai apa yang dirasakan dan disadari oleh 

mahasiswa; 

8) Mempertimbangkan apa yang dapat dilakukan oleh pengajar untuk 

perbaikan cara mengajar berdasarkan hasil analisa. 
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D. Pembahasan 

 Pada penelitian ini hanya mengambil dua tema sebagai data dari 

Furikaeri Shiito, yaitu: 1) Hal-hal yang tidak dipahami, yang membuat 

Anda bertanya-tanya pada kuliah hari ini; 2) Harapan untuk pembelajaran 

berikutnya.  

1. Pertemuan ke-1 

 Pada pertemuan ini pengajar pertama kali menggunakan Power Point 

untuk mengkonfirmasi dan menjelaskan pola-pola kalimat Inyou dan 

Denbun pada Bab VII. Adapun hasil data yang diperoleh mengenai hal-

hal yang tidak dipahami membuat mahasiswa bertanya-tanya pada 

perkuliahan hari ini seperti grafik di bawah ini. 

 

 
Grafik1 Hal-hal yang tidak dipahami pada pertemuan ke-1 

 

 Hasil data diketahui bahwa 40% mahasiswa merasa kesulitan 

mengenai materi yang diajarkan. Materi berupa Kutipan (Inyou) adalah 

materi baru bagi mereka sedangkan materi bentuk kalimat 

menyampaikan berita kepada orang lain atau Denbun sudah diajarkan 

pada mata kuliah Bunpo (Tata Bahasa Jepang) pada semester-semester 

sebelumnya. Dari 40% mahasiswa yang merasa kesulitan dalam materi 

ajar, lima orang mahasiswa merasa belum paham mengenai bentuk 

kalimat kutipan, dan enam orang mahasiswa merasa kesulitan dalam 

memahami cara penulisan simbol dalam bahasa Jepang.   
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Grafik 2  Harapan untuk pembelajaran berikutnya pada pertemuan ke-1 

 

 Pada pertemuan ke-1 diketahui harapan untuk pembelajaran 

berikutnya, adalah penjelasan yang detail mengenai pola kalimat yang 

dipelajari pada pertemuan tersebut sebanyak 25%.  Meskipun para 

mahasiswa sudah mempelajari bentuk kalimat Denbun tetapi masih merasa 

bingung ketika menggunakan pola kalimat tersebut ketika membuat 

karangan (Sakubun). Selain itu harapan terhadap inovasi dalam 

pembelajaran sebanyak 24% dan penggunaan media pembelajaran 

sebanyak 21%.  

 Setelah mengetahui kesulitan dan harapan dari mahasiswa, maka 

dilakukan beberapa perbaikan untuk pertemuan ke-2. 

a. Pada pertemuan ke-2 dibuat materi ajar dalam bentuk Power Point 

yang berisikan ilustrasi dalam bahasa Jepang dan yang nantinya akan 

dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Pengajar tidak akan menjelaskan 

pola kalimat akan tetapi mahasiswa diminta untuk membuat kalimat 

sesuai dengan pola kalimat dan gambar yang ada pada Power Point 

tersebut. 

b. Memberikan  soft copy materi ajar kepada seluruh responden melalui 

ketua kelas dengan tujuan untuk meminimalisir kesulitan mahasiswa 

dalam pemahaman materi ajar yaitu pola kalimat dan mahasiswa dapat 

belajar mandiri; 

c. Agar mahasiswa tidak merasa mengantuk dan bosan, maka dibuat 

suatu aktifitas yaitu membuat poster dengan memilih satu tema yang 

tersedia, yaitu konser, restoran, wisata kota Bandung, event dan tema 

bebas. Aktifitas ini dilakukan secara per kelompok terdiri dari 4 orang. 

Sebelum mahasiswa membuat poster tersebut, pengajar 

memperlihatkan poster yang telah dibuat oleh senior mereka. Untuk 

pembuatan poster ini pengajar menyiapkan kertas karton dan pensil 

warna. 
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2. Pertemuan ke-2 

 Pada pertemuan ke-2, pertama-tama pengajar menggunakan Power 

Point untuk menjelaskan dan mengkonfirmasikan pola-pola kalimat yang 

terdapat pada Bab VII yaitu cara menuliskan pendapat atau Iken Nobe. 

Pengajar tidak langsung menjelaskan pola dan bentuk kalimat pada Bab 

tersebut akan tetapi mahasiswa diminta untuk melihat gambar lalu 

mengimajinasikan kondisi gambar tersebut lalu membuat kalimat sesuai 

dengan pola yang tertera pada Power Point. Dari hasil observasi diketahui 

motivasi mahasiswa meningkat ketika diminta untuk membuat kalimat, 

selain itu banyak mahasiswa yang proaktif langsung mengangkat 

tangannya untuk membuat kalimat dengan benar. Pada saat bersamaan 

pengajar memberikan Feedback langsung.  

 Setelah pola kalimat selesai dibahas, mahasiswa per kelompok 

membuat poster. Sebelum memulai membuat poster, mahasiswa diberikan 

waktu selama 15 menit untuk mendiskusikan tema apa yang akan dipilih 

dan bentuk poster yang akan dibuat. Ketika mereka berdiskusi, pengajar 

memperlihatkan contoh-contoh poster yang dibuat oleh senior mereka. 

Pengerjaan poster ini membutuhkan waktu yang agak lama sehingga 

dijadikan Pekerjaan Rumah. 

 Hasil analisa data Furikaeri Shiito pada pertemuan ke-2 diketahui 

bahwa pemahaman mahasiswa terhadap penjelasan materi perkuliahan 

menduduki posisi tertinggi, yaitu 33%. Hal ini dikarenakan Power Point 

yang digunakan dalam bahasa Jepang tetapi pada contoh kalimat tidak ada 

terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Sedangkan 30% mahasiswa 

merasa tidak paham terhadap penggunaan pola kalimat, partikel, kosa kata 

dan lain-lain diluar materi ajar seperti yang tergambar pada grafik di bawah 

ini. 

 

 
Grafik 3  Hal-hal yang tidak dipahami pada Pertemuan ke-2 
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 43%  mahasiswa mengharapkan inovasi dalam pembelajaran mata 

kuliah Chukyu Sakubun. Yang dimaksud dengan mengharapkan inovasi 

adalah harapan mahasiswa agar pengajar membuat KBM menjadi lebih 

menarik dan lebih banyak kegiatan berkelompok sehingga mereka dapat 

bertukar pikiran dan saling menjalin kerja sama dalam pembelajaran. Ada 

juga yang menuliskan bahwa metode pengajaran yang sudah dilakukan 

hingga saat ini, yaitu menggunakan Power Point ketika menjelaskan 

bentuk kalimat, serta aktifitas berkelompok sebaiknya terus dilakukan. 

Dengan melakukan aktifitas secara berkelompok akan membuat 

mahasiswa tidak akan terlalu mengantuk dan membosankan karena 

lingkungan kelas yang kurang mendukung seperti jam perkuliahan yang 

dilakukan siang hari setelah istirahat siang, kelas yang gaduh dan udaranya 

yang panas dan lain-lain.     

 

 Dalam proses perbaikan cara mengajar diperlukan juga media 

pembelajaran. 20% mahasiswa berharap agar selalu menggunakan Power 

Point dalam menjelaskan secara detail mengenai pola kalimat yang 

diajarkan. Hal-hal tersebut dapat kita lihat pada grafik di bawah ini.  

 

 
Grafik 4 Harapan untuk pembelajaran berikutnya pada Pertemuan ke-2 

 

 Setelah mengetahui kesulitan dan harapan dari mahasiswa, maka 

dilakukan beberapa perbaikan untuk pertemuan ke-3. 

a. Pada pertemuan ke-3 dibuat materi ajar dalam bentuk Power Point 

yang digunakan pada pertemuan ke-2 akan diperlihatkan kembali. 

Kemudian mahasiswa diminta untuk membaca dengan suara keras 

dengan tujuan agar mengulang kembali apa yang diajarkan sehingga 

ingat kembali dan mudah mengaplikasikannya dalam karangan. 

b. Selain membuat poster mahasiswa harus dapat mengaplikasikan pola 

kalimat yang sudah diajarkan melalui karangan pendek berkelompok. 
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 Perbaikan pengajaran dari pertemuan ke-2 ini secara umum dapat 

diketahui bahwa pembuatan poster, materi ajar yang dibagikan kepada 

mahasiswa, materi ajar dalam bentuk Power Point yang terdapat 

terjemahan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi dalam kegiatan ini 

membutuhkan waktu yang panjang, terutama pembuatan poster oleh karena 

itu untuk cara pengajaran pada tahun depan, sebaiknya pembuatan poster 

dipertimbangkan lagi dengan cara memperlihatkan poster yang ada lalu 

mahasiswa menulis karangan lalu diadakan pengecekan karangan antar 

kelompok. Hasil pengecekan dikembalikan ke kelompok masing-masing 

dengan tujuan agar mahasiswa memahami dan menyadari kesalahanan 

dalam menulis karangan lalu setiap kelompok memperbaiki karangannya. 

Kemudian karangan tersebut dikumpulkan untuk dicek kembali oleh 

pengajar.   

 

3. Pertemuan ke-3 

 Pada pertemuan ke-3, pada awal pembelajaran mahasiswa membaca 

dengan suara yang keras pola kalimat yang sudah diajarkan minggu lalu 

sambil melihat Power Point. Setelah itu, pengajar menempelkan poster-

poster karya mereka. Setiap ketua kelompok pembuat poster maju ke depan 

berdiri di samping poster yang sudah dibuat. Kemudian mahasiswa sekelas 

maju ke depan bertanya mengenai isi poster yang ada. Pengajar meminta 

mahasiswa untuk bertanya menggunakan bahasa Jepang, tetapi apabila 

tidak bisa tidak diharuskan yang terpenting adalah perolehan informasi 

sebanyak-banyaknya mengenai poster tersebut. 

 Setelah selesai sesi tanya jawab, pengajar menukar poster antar 

kelompok. Mahasiswa diminta untuk mengamati poster dan menuliskan 

pendapat mengenai poster tersebut berkelompok.  Kemudian setelah tiap 

kelompok berdiskusi dimulailah aktifitas menulis karangan (Sakubun).  

Panjangnya karangan yang harus dibuat adalah satu lembar folio bergaris 

dengan cara menulisnya dilewat 2 baris.  

 Dari pertemuan ke-3, hasil  yang diperoleh adalah 37% mahasiswa 

berkata bahwa materi ajar yang digunakan sulit untuk dipahami. Menurut 

peneliti yang dimaksud materi ajar yang sulit adalah sulitnya buku ajar 

yang digunakan selama ini dilihat dari penjelasan pola-pola kalimat, bentuk 

latihan. Sedangkan 30% mahasiswa menuliskan lain-lain. Arti 

pengelompokan dari “lain-lain” adalah cukup mengerti dan sudah mengerti 

mengenai materi ajar yang diajarkan hari ini. Tetapi 13% mahasiswa masih 

merasa ketakutan dan kesulitan dalam menggunakan pola kalimat yang 

sudah diajarkan seperti yang digambarkan grafik di bawah ini. 
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Grafik 5  Hal-hal yang tidak dipahami pada Pertemuan ke-3 

 

 44%  mahasiswa merasa bahwa inovasi dalam pembelajaran ini sangat 

diharapkan. Berdasarkan Furikaeri Shiito pada pertemuan ke-3, mahasiswa 

merasa senang, tertarik dengan inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh 

pengajar dan masih mengharapkan inovasi-inovasi lain, seperti 

menyelipkan permainan dalam pembelajaran, tidak perlu mengerjakan 

latihan-latihan yang ada pada buku ajar dan sebagai penggantinya diadakan 

aktifitas yang menarik dan tidak membosankan. Sebenarnya hal ini sudah 

dilakukan dengan cara pembuatan poster dan membuat karangan berisikan 

pendapat mengenai poster tersebut.  Kemudian 20% mahasiswa 

mengharapkan media pembelajaran. Dari Furikaeri Shiito diketahuai 

bahwa yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah penggunaan 

Power Point yang berkelanjutan dalam menjelaskan pola-pola kalimat yang 

ada pada buku ajar. Selain itu ada beberapa orang mahasiswa berpendapat 

agar menambahkan contoh-contoh pola kalimat dan terjemahannya dalam 

bahasa Indonesia agar mudah dimengerti dan dipahami.   

 

 
Grafik 6  Harapan untuk pembelajaran berikutnya pada Pertemuan ke-3 
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 Simpulan 

Penggunaan Furikaeri Shiito merupakan media untuk mengali 

informasi-informasi yang dibutuhkan dalam perbaikan cara mengajar. 

Berdasarkan kesulitan dan harapan yang dituliskan oleh mahasiswa, 

peneliti melakukan perbaikan cara mengajar setiap kali pertemuan. Selain 

itu Furikaeri Shiito juga berfungsi sebagai alat komunikasi antara dosen 

pengampu dan mahasiswa pada kelas besar. Begitu juga berperan penting 

dalam penyampaian kesulitan, keinginan atau harapan mahasiswa yang 

sungkan bertanya langsung pada dosen pengampunya. Kemudian dengan 

adanya kolom komentar dosen pengampu, membantu dosen pengampu 

(peneliti) untuk menyampaikan komentar secara individu kepada 

mahasiswa, sedangkan komentar atau penjelasan yang dianggap penting 

diinformasikan kepada seluruh mahasiswa, akan dilakukan penjelasan di 

awal perkuliahan tiap pertemuan. 

Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa contoh-contoh 

kalimat yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, penggunaan 

media pembelajaran dalam hal ini penggunaan Power Point dan pemilihan 

buku ajar sangatlah penting untuk perbaikan cara mengajar mata kuliah 

Chukyu Sakubun. Selain itu, untuk memenuhi harapan sebagian besar 

mahasiswa sudah dilakukan inovasi dalam pembelajaran berupa kegiatan 

kelompok, diskusi, pembuatan poster dan kegiatan saling mengoreksi 

karangan agar mereka suka, tertarik dan tidak merasa bosan pada KBM 

mata kuliah Chukyu Sakubun. 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perbaikan cara mengajar bahasa Jepang. Selain untuk perbaikan cara 

mengajar mata kuliah Sakubun, Furikaeri Shiito ini cocok digunakan pada 

mata kuliah lainnya. 
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EFEKTIVITAS PENDEKATAN PROSES INSTRUKSIONAL 

DALAM PEMEROLEHAN KALIMAT PASIF  

BAHASA JEPANG 

(QUASI EKSPERIMEN PADA MAHASISWA PENDIDIKAN 

BAHASA JEPANG UHAMKA JAKARTA) 

 

Haryono 

 

Abstrak 
Penelitian ini berkaitan dengan efektifitas pendekatan 
instruksional dalam pemerolehan kalimat pasif bahasa Jepang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana efektifitas 
pendekatan instruksional dalam pemerolehan kalimat pasif 
bahasa Jepang yang dilaksanakan pada mahasiswa pendidikan 

bahasa Jepang UHAMKA Jakarta tahun akademik 2010/2011. 
Dengan menggunakan metode quasi eksperimen diperoleh hasil 

bahwa kelompok mahasiswa yang mendapat perlakuan, 
memperoleh keterampilan dalam menerjemahkan konstruksi dan 
memproduksi konstruksi kalimat pasif bahasa Jepang pada 

tingkatan kalimat. Sedangkan kelompok kontrol tidak 
memperoleh keterampilan menerjemahkan dan memproduksi 
konstruksi kalimat pasif bahasa Jepang. Oleh karena itu, 

pendekatan proses instruksional secara signifikan dapat 
memperbaiki pembelajar dalam melakukan identifikasi struktur 
dan produksi terhadap pemerolehan kalimat pasif bahasa Jepang. 

Keterbatasan penelitian ini adalah jumlah partisipan yang sedikit 
pada kelompok perlakuan, dan dilaksanakan hanya dalam tingkat 

kalimat. Pada akhirnya penulis mendorong kepada peminat 
kajian pendekatan proses instruksional untuk melakukan 
penelitian yang sejenis dengan menggunakan partisipan dengan 

jumlah yang relatif banyak dan dilaksanakan pada tingkat 
wacana. 
 

Kata kunci : Proses Instruksional, Pemerolehan Bahasa Jepang, 
Kalimat Pasif Bahasa Jepang, Quasi-Eksperimen 

 

 

I. Latar Belakang  

Proses Instruksional merupakan salah satu bagian dari kajian 

psikolinguistik. Proses instruksional menggunakan pendekatan input yaitu 

instruksi tatabahasa model Van Patten. Proses instruksional membahas 

bagaimana pembelajar bahasa kedua memproses input saat mereka 

menemukan masalah berkaitan dengan bentuk dan struktur bahasa yang 

mereka sedang pelajari.  
Beberapa definisi input menurut para linguis diantaranya adalah 

bahwa Input merupakan data linguistik mentah (ujaran dan tulisan) yang 
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pembelajar terima (Farley 2005: 109). Input adalah contoh bahasa yang 

pembelajar terima dalam konteks dan terjadinya sebuah komunikasi. 

(Wong 2005: 119). Input adalah bahasa kedua yang pembelajar dengar atau 

lihat (VanPatten dan Williams 2007: 9). 

Saat pembelajar menerima input, mereka cenderung mengandalkan 

pada strategi internal yakni memproses input yang mereka terima. Sebagai 

hasilnya pembelajar bahasa kedua tidak mampu membuat bentuk yang 

tepat yaitu menghubungkan makna dalam kalimat. Pemrosesan input 

mencakup dua proses. Proses pertama adalah membuat hubungan bentuk 

dan makna. Pada tahap ini pembelajar harus mampu menghubungkan 

makna tertentu dengan bentuk tertentu saat mereka menerima input 

(misalnya akhiran –ed dalam bahasa Inggris merujuk kepada kejadian 

dimasa lampau). Oleh karena itu, pada tahap pertama ini pembelajar harus 

mampu memproses maknanya sebelum melakukan hal lainnya. Proses 

yang kedua adalah memberikan penilaian terhadap proses pertama. Pada 

tahap ini pembelajar harus mampu memetakan struktur sintaksis menjadi 

ujaran. Oleh karena itu pembelajar harus mampu menentukan apa 

subyeknya dan apa obyeknya dari kalimat yang mereka dengar atau lihat. 

Jadi prinsip kedua dalam proses intruksional adalah bahwa pembelajar 

cenderung untuk memproses nomina pertama dalam kalimat sebagai 

subyek kalimat. Konsekuensi logis dari hal ini, pembelajar dalam beberapa 

kasus akan salah menerjemahkan makna kalimat. Pada akhirnya 

pemerolehan struktur sintaksis akan terhambat karena pembelajar 

memperoleh informasi yang tidak tepat dalam sistem pemrosesan input.  

Proses instruksional berbeda dengan pendekatan instruksi 

tradisional yang lebih menitikberatkan pada latihan/drill sebagai output dan 

instruksinya dipisahkan dari maknanya. Oleh karena itu instruksi 

tradisional bukan merupakan metode yang efektif dalam meningkatkan 

pemerolehan bahasa. Jadi yang diperlukan adalah instruksi tatabahasa baru 

yang menitikberatkan pada pengetahuan cara memperoleh bentuk-bentuk 

tatabahasa dan struktur bahasnya. Menurut Van Patten (1996:2) proses 

instruksional adalah jenis instruksi tatabahasa yang berguna untuk 

mempengaruhi cara pembelajar mengolah data berupa input tatabahasa.   

Proses instruksional adalah sebuah pendekatan instruksional 

tatabahasa untuk pembelajaran bahasa kedua. Istilah proses instruksional 

didapat dari kenyataan bahwa instruksi yang terjadi dalam kelas mencoba 

mempengaruhi, merubah atau memperbaiki cara pembelajar memproses 

input.  Proses instruksional berbeda dengan proses instruksional tatabahasa 

tradisional. Proses instruksional tatabahasa tradisional menitikberatkan 

pada output pembelajaran. Sumbangan yang paling signifikan dari proses 

instruksional adalah konsep input berstruktur. Input berstruktur merupakan 

bentuk input komprehensif yang memiliki kemampuan memanipulasi 

maksimal sehingga pembelajar dapat memanfaatkan input yang ada. 
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Tujuan proses instruksional menurut Van Patten (1996:6) adalah 

merubah bagaimana pembelajar memproses input dan mendorong 

pembelajar untuk dapat memetakan bentuk dan makna yang mampu 

menghasilkan pemerolehan tatabahasa dengan benar. Oleh karena itu 

tujuan utama dari proses intruksional adalah membantu pembelajar mampu 

membuat hubungan bentuk dan makan secara wajar dan mampu 

memetakan kalimat secara benar sehingga mampu mengembangkan sistem 

linguistik pada bahasa sasaran.  

Tiga komponen utama dari proses intruksional dari Van Patten dalam 

Benati (2010 : 34) adalah 

1. Pembelajar disiapkan dengan informasi yang jelas tentang bentuk 

dan struktur bahasa sasaran. 

2. Pembelajar disiapkan dengan informasi tentang strategi 

pemrosesan terhadap strategi yang mereka duga benar tetapi salah 

dengan strategi yang benar dan cocok. 

3. Pembelajar disiapkan dengan kegiatan input yang terstruktur, 

desain praktek sehingga pembelajar terbantu untuk tidak 

menerapkan strategi yang salah dalam menghubungkan antara 

bentuk dan makna. 

Efek positif dari proses instruksional telah ditemukan pada berbagai 

bahasa diantaranya adalah bahasa Spanyol, Perancis, Italia, Jerman, Inggris 

dan Jepang. Proses instruksional juga bermanfaat pada bagian-bagian 

linguistik bahasa tersebut diantaranya pada aspek morfologi, sintaksis dan 

semantik. (Van Patten dan Sanz, 1995: ix) 

Penelitian yang berkaitan dengan proses instruksional menegaskan 

lima hal penting. Hal pertama adalah proses instruksional memiliki 

keunggulan dalam hal pendekatan berdasarkan input daripada pendekatan 

yang berdasarkan output. Hal yang kedua adalah bahwa kegiatan dengan 

input yang terstruktur sangat penting. Hal yang ketiga adalah proses 

intrruksional dapat dilakukan secara efektif dengan cara apapun. Hal yang 

keempat adalah bahwa peranan kegiatan input yang terstruktur merupakan 

penyebab utama dari proses instruksional. Hal yang kelima adalah bahwa 

pembelajar yang telah mendapat strategi pemrosesan input benar-benar 

melakukan strategi efektif lainnya sebagai hasil pembelajaran strategi 

pertama. 

 

I.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur efektivitas 

pendekatan proses Instruksional dengan menggunakan kalimat pasif 

bahasa Jepang. 
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I.3  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat diajukan adalah  

• Apakah pembelajar yang memperoleh pendekatan proses 

instruksional memiliki kemampuan mengidentifikasikan 

struktur kalimat pasif bahasa Jepang? 

• Apakah pembelajar yang memperoleh pendekatan proses 

instruksional memiliki kemampuan memproduksi kalimat pasif 

bahasa Jepang? 

 

I.4 Hipotesis 

Hipotesis yang dapat diajukan sesuai dengan rumusan masalah 

yaitu 

• Pembelajar yang memperoleh pendekatan proses instruksional 

memiliki kemampuan mengidentifikasikan struktur kalimat 

pasif bahasa Jepang. 

• Pembelajar yang memperoleh pendekatan proses instruksional 

memiliki kemampuan memproduksi kalimat pasif bahasa 

Jepang. 

 

II. Metodologi Penelitian 

Subjek awal penelitian ini berjumlah 40 mahasiswa yang terdiri dari 

30 orang mahasiswa kelas a dan 10 orang mahasiswa kelas b. Mereka 

adalah mahasiswa program studi pendidikan bahasa Jepang UHAMKA 

semester 8 tahun ajaran 2006/2007 yang menggunakan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa pertama di dalam kelas.   

Subyek akhir penelitian ini berjumlah sepuluh orang yang terdiri 

dari 7 orang mahasiswa kelas a dan 3 orang mahasiswa kelas b yang 

mengambil mata kuliah bahasa Jepang tingkat menengah. Jumlah subyek 

penelitian ini berkurang karena berbagai alasan. Faktor utama adalah 

mereka memiliki kegiatan persiapan pekan kebudayaan Jepang sebagai 

panitia. Pekan kebudayaan Jepang ini merupakan kalender tahunan yang 

dilaksanakan pada bulan Mei setiap tahunnya. 

Tujuh mahasiswa memperoleh perlakuan pendekatan proses 

instruksional sekaligus menjadi kelompok target, sedangkan kelompok lain 

berjumlah tiga orang tidak memperoleh perlakuan pendekatan proses 

instruksional dan menjadi kelompok kontrol. Semua kelompok ini 

melakukan prê-test dan post-test. 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menentukan apakah 

pendekatan proses instruksional memiliki efek pada pemerolehan kalimat 

pasif bahasa Jepang. Variabel bebas penelitian ini adalah perlakuan 

terhadap kelompok target dibandingkan dengan kelompok kontrol. 

Variabel bebasnya adalah nilai pembelajar pada test yang dilakukannya. 

Kelompok yang menerima pendekatan proses instruksional diajarkan ciri-
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ciri linguistik menggunakan informasi yang jelas dan diikuti praktek 

terhadap kegiatan berupa input yang tersruktur. Kelompok kontrol tidak 

memperoleh sama sekali instruksi ciri-ciri linguistik namun dikenalkan 

sejumlah target kebahasaan selama fase perlakuan. Pre-test dilakukan dua 

hari sebelum kegiatan pendekatan proses intruksional dilaksanakan. 

Seluruh partisipan diminta mengerjakan test berdasarkan interprestasi 

tingkat kalimat dan test berdasarkan produksi tingkat kalimat. Setelah test 

selesai partisipan diberikan rehat sejenak. Setelah dilakukan pre-test, 

partisipan secara acak dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang 

memperoleh pendekatan proses instruksional berjumlah tujuh mahasiswa 

dan kelompok kontrol berjumlah tiga orang. 

Kelompok yang mendapat perlakuan menerima sekitar 100 menit 

(setara dengan 2 sks) oleh instruktur bahasa Jepang. Kelompok kontrol 

tidak menerima perlakuan namun memperoleh sejumlah informasi 

mengenai kalimat pasif bahasa Jepang. Post-test dilaksanakan segera 

setelah dilakukan perlakuan pada akhir proses instruksional. Seluruh soal 

pre-test dan post-test memiliki kesulitan dalam berbagai aspek gramatikal 

dan kosakatanya.  Analisis statistika ANOVA yaitu analisis variansi satu 

arah dilakukan untuk seluruh hasil pre-test untuk mengetahui adanya 

perbedaan antara dua kelompok sebelum dilakukannya eksperimen ini. 

Analisis ANOVA kemudian dilakukan kembali pada pre-test dan post-test 

untuk menilai adanya efektivitas proses instruksional. 

 

III. Hasil Penelitian 

a. Target Linguistik Kalimat Pasif Bahasa Jepang 

Pembelajar Bahasa Jepang dalam mengucapkan kalimat bahasa 

Jepang harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasikan siapa 

melakukan apa terhadap siapa. Biasanya pembelajar bahasa Jepang 

mengandalkan pada urutan kata dan mengenali subyek kalimat dari kata 

benda pertama yang mereka temukan dalam kalimat.  

Kalimat pasif bahasa Jepang dan bahasa Indonesia memiliki 

konstruksi yang sama. Seperti kalimat berikut: 

(1). Andi は Oshin をよびました。  Andi memanggil Oshin 

(2). Oshin は Andi によまれました。 Oshin dipanggil oleh Andi  

 Pembelajar bahasa Jepang akan kesulitan mengenali pelaku dalam 

kalimat (2). Mereka akan salah menerjemahkan bahwa kalimat (2) adalah 

Oshin memanggil Andi. Strategi pemrosesan ini menjadi penyebab 

hambatan pemerolehan bahasa Jepang terhadap struktur dan pola urutan 

kalimat.  
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b. Materi 

Materi pendekatan proses instruksional yang dikembangkan oleh 

Van Patten (2004) bertujuan membantu pembelajar menerjemahkan dan 

memahami struktur target input dengan mempergunakan struktur itu 

menjadi bermakna. Materi ini berisi informasi yang jelas tentang struktur 

target tata bahasa dan strategi pemrosesan informasi. Komponen informasi 

yang jelas ini menggambarkan penggunaan dan karakteristik struktur 

kalimat pasif bahasa Jepang dan memberikan informasi mengenai strategi 

pemrosesan yang mempengaruhi strukturnya. Seperti yang terlihat 

dibawah ini : 

Bahasa Jepang memiliki dua jenis kalimat pasif. 

Kalimat pasif langsung mirip dengan kalimat pasif bahasa Jepang 

Kalimat Aktif  :  

(1). Andi は Oshin をよびました。  Andi memanggil Oshin 

(2). Oshin は Andi によまれました。 Oshin dipanggil oleh Andi  

Kalimat Pasif  

Kalimat Pasif tak langsung mengekspresikan gagasan bahwa 

seseorang dikenai sesuatu oleh pelaku. Implikasinya adalah bahwa 

seseorang diganggu oleh orang lain dengan sebuah cara.  

Kalimat aktif  

(1). Andi は Oshin の ケーキ を たべました。 

Andi memanggil Oshin 

Kalimat Pasif  

(2). Oshin は Andi に ケーキ を たべました。 

Oshin dipanggil oleh Andi  

Pada saat membuat kalimat pasif, verbanya harus dirubah kedalam 

bentuk pasif. Kalimat pasif memilik partikel  に Partikel ini berarti pelaku 

yang melakukan sesuatu terhadap sesuatu atau seseorang. Dalam bahasa 

Indonesia sejajar dengan oleh. 

R1V + れる 

よびます→よば＋れる→よばれる 

R2V +られる 

たべる→hilangkan る→たべ＋られる→たべられる→たべられた。 

Harap diingat bahwa nomina pertama dalam kalimat pasif bukanlah pelaku 

Informasi yang jelas ini diterangkan dengan aktivitas input yang 

terstruktur. Aktivitas input yang terstruktur ini dikembangkan agar 

pembelajar bahasa Jepang memiliki fokus pada struktur input kalimat pasif. 

Dalam hal ini pembelajar tidak diminta untuk memproduksi kalimat 

dengan struktur pasif yang benar namun mereka dilibatkan terhadap proses 

input kalimat pasif sehingga mereka dapat memenggal elemen dalam 

kalimat secara benar dan menerjemahkan makna kalimatnya secara wajar.  
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Jenis aktivitas proses input terdiri dari dua jenis yaitu referensial 

dan afektif. Pada kegiatan referensial pembelajar diminta memproses input 

untuk menentuan pelaku kegiatan dalam kalimat. Kegiatan afektif, 

pembelajar diharapkan mampu mengekspresikan pendapat mereka 

berdasarkan isi informasi kalimat inputnya. Dalam hal ini tidak ada 

jawaban yang benar ataupun salah. Tujuan kegiatan ini adalah 

mengarahkan minat pembelajar agar fokus pada bentuk pasif bahasa 

Jepang dan juga pembelajar harus memproses makna setiap kalimat 

sehingga dapat memberikan penilaian setuju atau tidak setuju.  

c. Penilaian dan penskoran  

Untuk menilai efektivitas perlakuan proses instruksional 

pemerolehan struktur kalimat pasif bahasa Jepang maka tingkatan 

penilaian pada fokus identifikasi struktur dan produksi kalimat menjadi 

sangat penting.  

Verba yang digunakan dalam kalimat pasif merupakan verba yang 

sering digunakan dalam kelas dan terbagi dalam dua jenis. Kesepuluh 

Verba itu dipilih dari buku teks bahas Jepang berjudul  Minna no nihongo 

(2002). Partisipan diminta untuk mendengarkan setiap kalimat dan memilih 

salah satu gambar yang sesuai dengan interprestasi mereka.  

Setiap kalimat jawaban yang benar diberi skor 1 dan 0 untuk 

jawaban yang salah. Maksimum skor yang dapat dicapai adalah 10. 

d.  Data Identifikasi Struktur Kalimat 

Performansi pembelajar pada tingkat struktur kalimat melalui 

analisis skor pretest dapat dilihat pada tabel (1) berikut ini : 

 

          Pretest          Posttest 

Variabel  N  Mean   SD   Mean   SD 

PI   7  1.14   1.86   9.42   .534 

Kontrol  3  .000   .000   1.66   1.52 

 

Keterangan : 

PI = Proses Instruksional. SD = Standar Deviasi. N = Jumlah mahasiswa. 

 

Data tabel (1) menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara dua kelompok sebelum dilaksanakannya instruksi yaitu sebesar 

0,335. 

Hasil ini menunjukkan bahwa hanya kelompok yang memperoleh 

proses instruksional yang mendapatkan keterampilan menerjemahkan 

konstruksi kalimat pasif bahasa Jepang pada tingkatan kalimat. Sedangkan 

kelompok kontrol tidak mendapatkan keterampilan menerjemahkan 

kalimat pasif bahasa Jepang. Kelompok proses instruksional sangat 

melebihi kelompok kontrol karena perlakuan instruksional yang tinggi 
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dalam membantu pembelajar memproses dan memparsing bentuk kalimat 

pasif bahasa Jepang secara benar.  

 

e. Data Produksi Kalimat 

Performansi pembelajar pada tingkat produksi kalimat pasif melalui 

analisis skor pretest dapat dilihat pada tabel (2) berikut ini : 

 

                    Pretest           Posttest 

Variable  N  Mean  SD   Mean   SD 

PI   7  .571   1.51   8.00   2.44 

Kontrol  3 .000   .000   2.33   2.51 

 

Keterangan :  

PI = Proses Instruksional. SD = Standar Deviasi. N = Jumlah mahasiswa. 

 

Data tabel (2) menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara dua kelompok sebelum dilaksanakannya instruksi yaitu sebesar 

0,545. 

Hasil ini menunjukkan bahwa hanya kelompok yang memperoleh 

proses instruksional yang mendapatkan keterampilan memproduksi 

konstruksi kalimat pasif bahasa Jepang pada tingkatan kalimat. Sedangkan 

kelompok kontrol tidak mendapatkan keterampilan memproduksi kalimat 

pasif bahasa Jepang. Kelompok proses instruksional sangat melebihi 

kelompok kontrol karena perlakuan instruksional yang tinggi dalam 

membantu pembelajar memproses dan memparsing bentuk kalimat pasif 

bahasa Jepang secara benar.  

 

IV. Kesimpulan 

Pendekatan Proses Instruksional secara signifikan dapat 

memperbaiki pembelajar dalam melakukan identifikasi struktur dan 

produksi terhadap pemerolehan kalimat pasif bahasa Jepang. 

Keterbatasan penelitian ini adalah jumlah partisipan yang sedikit 

pada kelompok perlakuan, dan dilaksanakan hanya dalam tingkat kalimat. 

Oleh karena itu penelitian yang sejenis diharapkan agar menggunakan 

partisipan dengan jumlah yang banyak dan dilaksanakan pada tingkat 

wacana. 
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