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BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI, DAN MODEL
PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka
Pustaka ini memuat uraian yang sistematis dan relevan dari fakta dan hasil
penelitian sebelumnya.Untuk memperkuat dan mempertajam uraian dalam latar
belakang serta untuk dapat memperkuat kajian teori, maka dalam penelitian ini
diajukan empat penelitian yang relevan sebagai berikut.
Hasil penelitian Sumerani, (2008) dengan judul “Penerapan Metode
Permainan untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca dalam Pelajaran Bahasa
Indonesia pada Siswa Kelas I Semester I di SD Negeri 2 Mendoyo, Dangin Tukad
Tahun Pelajaran 2007/2008”. Hasil penemuan itu menemukan bahwa dengan
diterapkannya metode permainan ternyata dapat meningkatkan keterampilan
membaca pada anak kelas I Semester I SD Negeri 2 Mendoyo, Dangin Tukad
tahun pelajaran 2007/2008. Karena keterampilan membaca merupakan bagian dari
kemampuan berbahasa dan hasil belajar yang merupakan tugas perkembangan
anak TK, maka hasil penelitian tersebut dapat digunakan untuk memperkuat
penelitian ini dalam penelitian ini sama-sama dibahas metode bermain peran.
Namun, perbedaan-perbedaan, yaitu (1) dari segi tingkatan kelas yang digunakan
sebagai sumber data penelitian, yaitu peserta didik SD, sedangkan dalam
penelitian inipeserta didik SMK, (2) bahasa yang digunakan sebagai bahan
penelitian berupa bahasa Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini adalah dalam
7
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bahasa Jepang, dan (3) menganalisis keterampilan membaca, sedangkan penelitian
yang dilakukan tentang keterampilan berbicara.
Hasil penelitian Yanti (2009) dengan judul “Pengaruh Penerapan Metode
Bermain Peran dan Kemampuan Dasar Sosial terhadap Hasil Belajar anak
Kelompok B TK Lebah Sari Denpasar” menemukan bahwa metode bermain peran
ternyata dapat membentuk watak dan moral, emosional, dan intelektual.
Disamping itu, juga dapat meningkatkan keterampilan berbicara. Akan tetapi,
terkadang jika seorang guru salah memberikan pembahasan materi, akan merusak
kemampuan sosial anak tersebut. Agar tidak terjadi hal seperti itu, untuk
memperkuat keterampilan peserta didik terutama dalam berbicara bahasa
digunakan metode kooperatif, yaitu penerapan kepada peserta didik dalam
kelompok-kelompok tingkatan heterogen dan tiap-tiap peserta didik bertanggung
jawab atas satu porsi bahan.Perbedaan penelitian itu dengan penelitian yang
dilakukan ini, yaitu peneliti terdahulu terfokus menelitian tentang dasar sosial
peserta didik dan hasil belajar peserta didik, sedangkan penelitin ini tentang
keterampilan berbicara peserta didik.Hasil belajar peserta didik juga tergolong
keterampilan berbicara karena dalam penelitian terdahulu juga dinilai salah satu
hasil belajar peserta didik, yaitu keterampilan berbicara. Akan tetapi, yang diteliti
hasil belajar peserta didik masih bersifat abstrak dan belum terfokus, sedangkan
dalam penelitianini yang diamati adalah keterampilan berbicara khususnya pada
pelafalan peserta didik. Peneliti lain mengamati bahasa Indonesia, sedangkan
peneliti ini mengamati bahasa Jepang. Selain itu, adapun perbedaan dari segi
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tingkatan kelas. Penelitianlain dilakukan pada tingkat TK, sedangkan penelitian
ini dilakukan pada tingkat SMK.
Nancy (2011) mengadakan penelitian tesis dengan judul tesis “Pengaruh
Penggunaan Media Gambar Seri dalam Meningkatkan Keterampilan Berbicara
Bahasa Mandarin di Politeknik Negeri Malang”. Dari hasil penelitian itu
ditemukan kelemahan dan kelebihan penggunaan gambar berseri terhadap
keterampilan berbicara.Adapun kelemahan penggunaan media gambar berseri,
yaitu mahasiswa tidak dapat memperluas lagi keterampilan berbicaranya dan
hanya mengikuti alur dari gambar berseri tersebut.Akan tetapi, selain memiliki
kelemahan juga terdapat kelebihan dari gambar berseri tersebut, yaitu mahasiswa
menjadi lebih tertarik dan tidak merasa bosan karena melihat gambar. Disamping
itu, dapat merangsang stimulus mahasiswa tersebut. Di pihak lain penelitian yang
dilakukan ini menggunakan teknik bermain peran terhadap keterampilan berbicara
agar para siswa dapat meluaskan imajinasi tentang kehidupan nyata yang dialami
secara langsung. Walaupun terkadang terdapat beberapa siswa malu-malu dalam
melakukan teknik bermain peran ini, jika dilakukan secara terus-menerus akan
menimbulkan rasa percaya diri siswa dalam keterampilan berbicara, terutama
dalam bahasa Jepang. Perbedaan lain terdapat pada tingkatan dan bahasa yang
diteliti, yaitu penelitian sebelumnya meneliti keterampilan mahasiswa dalam
bahasa Mandarin, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tingkat SMK dalam
meningkatkan keterampilan bahasa Jepang.
Nurhayati (2012) menyusun tesis dengan judul “Model Pembelajaran
Keterampilan Berbicara dengan Menggunakan problem solving (Show Case) pada
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Siswa X SMAN 20 Garut Tahun Ajaran 2011/2012”. Penelitian itu mengunakan
metode problem solving (show case) pada kelas eksperimen dan metode diskusi
pada kelas kontrol yang juga dapat meningkatkan keterampilan berbicara. Namun,
peneliti dalam penelitian yang dilakukan saat ini digunakan metode bermain peran,
yaitu peserta didik dilatih untuk bertanggung jawab dan saling menolong. Selain
itu, peserta didik dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dan diberikan tugas
untuk memainkan peran dalam sebuah dialog yang diberikan oleh guru agar dapat
meningkatkan keterampilan berbicara. Perbedaan juga tampakpada bahasa yang
diteliti, yaitu peneliti sebelumnya meneliti bahasa Indonesia, sedangkan penelitian
yang dilakukan ini meneliti bahasa Jepang.
Peneliti lain dilakukan oleh Ellsa Maria (2013) dengan judul “Penggunaan
Multimedia Talk Now dalam Pembelajaran Keterampilan Berbicara Bahasa
Perancis.” Dalam penelitian itupeserta didik tingkat SMA dijadikan subjek
penelitian dengan teknik multimedia talk now dalam keterampilan berbicara.
Teknik multimedia ini sangat menarik terutama pada era globalisasi saat ini yang
semakin canggih dan dapat memudahkan sistem pembelajaran keterampilan
berbicara. Akan tetapi, kelemahan teknik multimedia tersebut yaitu tidak dapat
diterapkan keseluruh daerah karena tidak semua daerah memiliki perlengkapan
yang mendukung penggunaan teknik multimedia dalam proses pembelajaran
dikelas. Oleh karena itu, dalam penelitian yang dilakukan ini digunakan teknik
bermain peran agar dapat digunakan diseluruh daerah sampai daerah yang
terpencil sekalipun. Metode bermain peran ini lebih efisien digunakan dalam
meningkatkan keterampilan berbicara peserta didik, rasa percaya diri peserta didik
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dan membuat peserta didik kreatif dalam pengembangan suatu percakapan.
Perbedaan lain tampak pada bahasa yang diteliti, yaitu dalam penelitian
sebelumnya meneliti keterampilan siswa berbicara bahasa Perancis, sedangkan
dalam penelitian ini meneliti keterampilan siswa berbicara bahasa Jepang 日本語
dalam ranah akomodasi perhotelan.
Dari kelima kajian pustaka yang telah dipaparkan diatas, diketahui bahwa
dalam penelitian kelima kajian pustaka tersebut sebagian besar menggunakan teori
kognitif dalam tingkatan TK sampai dengan sekolah menengah atas (SMA).
Dalam keterampilan berbicara masih kurang cocok jika digunakan teori kognitif
dalam kegiatan pembelajaran, terutama dalam meningkatkan keterampilan peserta
didik. Oleh karena itu,dalam penelitian ini digunakan teori kognitivisme dan teori
behaviorisme dalam pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan
berbahasa peserta didik, terutama dalam keterampilan berbicara. Dalam penelitian
ini dilakukan pada peserta didik tingkat SMK. Artinya, penelitian keterampilan
berbicara dengan mengaplikasikan teori kognitivisme dan teori behaviorisme baru
pertama kali dilakukan pada tingkat pendidikan. Penelitian dilakukan ditingkat
SMK PGRI 1 Badung, terutama dalam pelafalan 発音 bahasa Jepang karena hal
ini sangat membantu peserta didik dalam dunia kerja di pariwisata.

2.2 Konsep
Konsep yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Peningkatan
Pelafalan Bahasa Jepang (発音) oleh Peserta Didik SMK PGRI 1 Badung Melalui
Metode Bermain Peran”, yaitu keterampilan, berbicara, metode bermain peran,
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proses belajar mengajar, dan pembelajaran bahasa kedua. Konsep-konsep tersebut
dijabarkan sebagai berikut.

2.2.1 Keterampilan
Pengertian keterampilan menurut Yudha dan Rudhyanto (2005: 7), yaitu
kemampuan anak dalam melakukan berbagai aktivitas, seperti motorik, berbahasa,
sosial emosional, kognitif, dan efektif (nilai-nilai moral). Keterampilan yang
dipelajari dengan baik akan berkembang menjadi kebiasaan. Terdapat hubungan
antara

keterampilan

dan

perkembangan

kemampuan

keseluruhan

anak.

Keterampilan anak tidak akan berkembang apabila tidak ada kematangan.
Beberapa faktor yang memengaruhi keterampilan pada anak, yaitu keturunan,
makanan, inteligensi, kesehatan budaya, ekonomi, sosial, jenis kelamin, dan
rangsangan dari lingkungan.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 180) keterampilan
didefinisikan sebagai kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Jadi, dapat
disimpulkan bahwa keterampilan adalah kemampuan anak dalam melakukan
berbagai aktivitas dalam uasahanya untuk melakukan suatu tugas. Keterampilan
perlu dilatih pada peserta didik sejak usia dini supaya pada masa yang akan datang
peserta didik akan menjadi orang yang terampil dan cekatan dalam melakukan
segala aktivitas dan mampu menghadapi permasalahan hidup. Selain itu, mereka
juga akan memiliki keahlian yang akan bermanfaat.
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2.2.2 Berbicara
Berbicara tidak hanya mengucapkan bunyi-bunyi yang tidak jelas. Disamping
itu, juga tidaksekadar mengungkapkan perasaan tanpa memperhatikan pilihan
bahasa dan lawan bicara. Dalam hal berbicara banyak hal yang perlu diperhatikan,
baik berhubungan dengan apa yang akan dibicarakan, bahasa yang digunakan,
maupun lawan bicara. Tarigan (1987: 15) menyatakan bahwa berbicara
merupakan kemampuan untuk mengomunikasikan gagasan yang disusun dan
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pendengar.
Taryono dalam Pangeyasa, (2004: 20) menguraikan konsep-konsep lain
tentang berbicara,yaitu sebagai berikut.
1.

Berbicara sebagai aktivitas komunikasi.Seorang pembicara akan berbicara
jika ingin berhubungan dengan orang lain untuk menyampaikan pikiran,
perasaan, dan kemauan.

2.

Berbicara sebagai aktivitas manusiawi, yaitu berbicara hanya dilakukan dan
dimiliki oleh manusia. Dalam proses ini terjadi hubungan antara pendengar
dan pembicara dengan cara memberikn unsur rasa cinta, perhatian, dan
keramahan dalam berbicara.

3.

Berbicara sebagai aktivitas konversional, yaitu berbicara merupakan upaya
menjalin komunikasi dua arah. Dalam meningkatkan hal tersebut diperlukan
keterampilan spontanitas yang cukup tinggi, gairah bicara yang prima, kontak
mata yang baik, terampil, dan sikap menawan.

4.

Bebicara sebagai aktivitas prosedural, yaitu dalam berbicara ini pembicara
memiliki dasar tahapan kegiaan, terutama dalam berbicara formal, seperi
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berpidato, berdiskusi dan berbicara didepan kelas. Jika melakukan tahapan
kegiatan dengan cermat, akan menghasilkan berbicara yang efektif.
5.

Berbicara sebagai aktivitas yang memerlukan vitalitas, yaitu berbicara yang
memerlukan kekuatan dan semangat pembicara. Vitalitas berbicara sangat
bermanfaat dalam berbicara karena dapat memberikan dorongan atau
kekuatan pembicara dalam menyampaikan gagasan, menumbuhkan proses
komunikasi yang dinamis, memperkuat daya tanggap pembicara, baik dalam
pemahaman situasi wicara maupun respons pendengarnya, mempertajam
daya intelektual dan emosional pembicara, serta mempertinggi daya kekuatan
pembicara dalam melaksanakan aktivitas berbicara.

6.

Berbicara sebagai aktivitas penalaran, yaitu merupakan suatu proses
menghubungkan gagasan dan menjelaskan kepada orang lain melalui
kemampuan intelektual dan emosioanal sesuai dengan tingkatan kemampuan
si pendengar.
Slamet Suryanto (2005: 175) menyatakan bahwa untuk melatih peserta didik

berkomunikasi

secara

lisan,

yaitu

dengan

melakukan

kegiatan

yang

memungkinkan peserta didik berinteraksi dengan teman dan orang lain. Guru
dapat mendesain berbagai kegiatan yang memungkinkan peserta didik
mengungkapkan ide, perasaan, dan emosi. Berikut beberapa contoh kegiatan
untuk melatih komunikasi lisan atau keterampilan berbicara para peserta didik.
1.

Bermain drama, yaitu disini peserta didik diajak memerankan suatu tokoh
yang sesuai dengan tema cerita yang ditetapkan oleh guru. Bermain drama ini
sama juga dengan teknik bermain peran.
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2.

Menunjukkan dan menceritakan, yaitu setiap hari serta bergilir, guru
menyuruh satu atau dua orang siswa menceritakan pengalamannya masingmasing. Pengalaman tersebut meliputi berbagai hal yang menurut peserta
didik perlu diceritakan atau cerita yang dianggap menarik oleh peserta didik
tersebut.

3.

Bermain peralel, yaitu bermain dengan pasir, air, dan balok. Dalam hal ini
peserta didik bermain sendiri-sendiri di tempat yang sama dengan media yang
sama akan memungkinkan peserta didik bermain paralel.

4.

Bermain kooperatif, yaitu permainan yang mengembangkan kemampuan
peserta didik dalam berkomunikasi secara lisan, seperti guru memberikan
tugas kepada peserta didik untuk membuat cerita drama dalam kelompok.
Selanjutnya, peserta didik akan mendiskusi dengan kelompoknya tentang
drama dan tokoh yang akan diperankan oleh tiap-tiap tokoh yang terdapat
dalam cerita yang dibuat. Kemudian mengajak peserta didik dalam tiap-tiap
kelompok kedepan kelas untuk memainkan peran tokoh-tokoh yang ada
dalam cerita yang dibuat sendiri.

2.2.3 Metode Bermain Peran
Metode bermain peran melibatkan interaksi dua peserta didik atau lebih
tentang suatu topik atau situasi. Peserta didik melakukan peran masing-masing
sesuai dengan tokoh yang diperankan.Mereka berinteraksi sesama dan melakukan
peran terbuka. Dalam metode ini peserta didik diberikan kesempatan seluasluasnya untuk memerankan sehingga menemukan beberapa kemungkinan masalah

16

yang dihadapi dalam melaksanakan peran tersebut. Sebelum metode bermain
peran dilakukan, guru menggunakan media audiovisual kepada peserta didik agar
peserta didik dapat menirukan pelafalan dan intonasi yang benar saat melakukan
dialog dan dapat merangsang stimulus peserta didik agar dapat berkarya dan
menghayati peran mereka masing-masing.Audiovisual ini berupa video yang
menampilkan gerak dan suara.Pesan yang disiarkan bisa bersifat fakta
(kejadian/peristiwa penting, berita) dan berifat fiksi (cerita).
Menurut Sapriya (2007: 110), tujuan penggunaan metode bermain peran
adalah sebagai berikut.
1.

Mengeksplorasi perasaan pelaku antropologi.

2.

Memperoleh gambaran tertang perilaku, nilai-nilai, dan persepsi yang
dikandung oleh para pelaku antropologi.

3.

Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan

4.

Mengeksplorasi materi pembelajaran dengan cara yang bervariasi.
Dipihak lain Wahab (2009: 111) mengemukakan bahwa dalam menggunakan

metode bermain peran tersebut terdapat kelemahan. Adapun kelemahan metode
bermain peran adalah seperti berikut.
1.

Jika peserta didik tidak dipersiapkan dengan baik, ada kemungkinan tidak
akan melakukan secara sungguh-sungguh.

2.

Bermain peran mungkin tidak akan berjalan baik jika suasana kelas tidak
mendukung.
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3.

Bermain peran tidak selamanya menuju pada arah yang diharapkan seseorang
bermain peran. Bahkan, mungkin akan berlawanan dengan apa yang
diharapkan.

4.

Peserta didik sering mengalami kesulitan untuk memerankan peran secara
baik khususnya jika tidak diarahkan atau tidak ditugasi dengan baik. Peserta
didik perlu mengenal dengan baik apa yang akan diperankan.

5.

Agarsebuah bermain peran berjalan dengan baik, diperlukan kelompok yang
sensitif, imajinatif, terbuka, dan saling mengenal sehingga dapat bekerjasama
dengan baik.
Selain terdapat kelemahan dalam bermain peran ini, juga terdapat kelebihan

bermain peran tersebut.Adapun kelebihan bermain peran tersebut menurut
Ahmadi (2011: 55) adalah sebagai berikut.
1.

Peserta didik bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh.

2.

Permainan merupakan penemuan yang mudah dan dapat digunakan dalam
situasi dan waktu yang berbeda.

3.

Guru dapat mengevaluasi pemahaman tiap peserta didik melalui pengamatan
pada waktu melakukan permainan.

4.

Permainan merupakan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi peserta
didik.
Agar bermain peran ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang

diharapkan, maka perlu dibuatkan upaya-upaya mengatasi kelemahan dalam
bermain peran.Adapun upaya-upaya yang dilakukan agar bermain peran dapat
dilakukan dengan baik adalahsebagai berikut.
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1.

Guru harus menjelaskan kepada peserta didik bahwa dalam pembelajaran
akan digunakan bermain peran. Dengan teknik ini diharapkan peserta didik
dapat memecahkan suatu masalah hubungan sosial yang aktual yang ada
dalam masyarakat atau sesuai dengan masalah yang terdapat dalam
pembelajaran yang sedang diajarkan oleh guru.

2.

Guru harus memilih masalah yang menarik sehingga membuat peserta didik
bersemangat dalam mengikuti pembelajaran.

3.

Agar peserta didik memahami isi peristiwanya, guru harus menjelaskan
dengan baik agar bermain peran berjalan dengan sesuai skenario dan hasilnya
sesuai dengan yang diharapkan.

4.

Bobot atau luasnya bahan ajar yang akan didramakan harus sesuai dengan
waktu yang tersedia. Oleh karena itu, harus diusahakan agar para peserta
berbicara dan melakukan gerakan naskah cerita atau materi pelajaran dan
tidak keluar dari peran yang didapatnya.
Menurut Shaftel dalam Dahlan (1984: 128),terdapat Sembilan langkah dalam

pelaksanaan bermain peran tersebut, yaitu sebagai berikut.
1.

Merangsang semangat kelompok

2.

Memilih peran

3.

Mempersiapkan pengamat

4.

Mempersiapkan tahap-tahap peran

5.

Pemeranan

6.

Mendiskusikan dan mengevaluasi pemeranan dan isinya

7.

Pemeranan ulang
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8.

Mendiskusikan dan mengevaluasi pemeranan ulang

9.

Mengkaji kemanfaatannya dalam kehidupan nyata melalui saling tukar
pengalaman dan penarikan generalisasi
Menurut Sudjana (2011: 85), petunjuk menggunakan bermain peran diperinci

sebagai berikut.
1.

Tetapkan dahulu masalah-masalah sosial yang menarik perhatian peserta
didik untuk dibahas.

2.

Ceritakan kepada peserta didik mengenai isi masalah-masalah dalam konteks
cerita tersebut.

3.

Tetapkan peserta didik yang dapat atau bersedia untuk memainkan perannya
didepan kelas.

4.

Jelaskan kepada pendengar mengenai peranan mereka pada waktu bermain
peran sedang berlangsung.

5.

Berikan kesempatan kepada para pelaku untuk berunding beberapa menit
sebelum memainkan perannya.

2.2.4 Proses Belajar Mengajar
Dalam proses belajar mengajar terdapat dua kegiatan pokok, yaitu mengajar
merupakan kegiatan guru didalam kelas dan belajar yang dilakukan siswa didalam
kelas. Menurut Rahardjito (2012: 11), proses belajar mengajar pada hakikatnya
adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan
melalui saluran/ media tertentu ke penerima pesan. Dalam proses belajar mengajar
diperlukan media pengajaran sebagai penunjang keberhasilan suatu proses
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tersebut. Jadi, dengan adanya media pembelajaran ini, guru tidak banyak berperan
dalam proses belajar mengajar. Media pembelajaran yang digunakan dalam proses
pembelajaran tersebut peserta didik mampu berinteraksi secara langsung.

2.2.5 Bahasa Jepang sebagai Bahasa Kedua
Isskandarwasid dan Sunendar (2009: 88) menyimpulkan bahwa bahasa
pertama berpengaruh terhadap bahasa kedua. Selama itu pula ia memegang
aktivitas bahasa pertama. Terkadang dalam penggunaan bahasa kedua terutama
bahasa Jepang, peserta didik masih menggunakan intonasi dan pelafalan (hatsuon)
bahasa pertamanya, yaitu bahasa Indonesia.

2.3 Landasan Teori
Teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini, yaitu berupa teori
linguistik terapan, teori fonetik, teori behaviorisme, teori berbicara, dan media
audiovisual. Teori-teori tersebut dijabarkan sebagai berikut.

2.3.1

Teori Fonetik

Menurut Chaer (2007), fonetik dibedakan menjadi tiga, yaitu fonetik akustik,
fonetik artiklatoris, dan fonetik auditoris. Fonetik akustik adalah fonetik yang
mempelajari sumber bahasa melalui getaran. Fonetik ini sangat erat kaitannya
dengan fisika. Fonetik artikulatoris adalah fonetik yang mempelajari bunyi dengan
alat gerak manusia. Fonetik auditoris mempelajari bagaimana mekanisme
penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Chaer mengatakan bahwa fonemik
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mengkaji bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata.
Misalnya, bunyi[l], [a], [b] dan [u]; dan [r], [a], [b] dan [u] jika dibandingkan
perbedaannya hanya pada bunyi yang pertama, yaitu bunyi [l] dan bunyi [r].
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua bunyi tersebut adalah fonem
yang berbeda dalam bahasa Indonesia, yaitu fonem /l/dan fonem /r/.
Silabel adalah salah satu satuan bunyi bahasa. Dalam bahasa Jepang silabel
disebut onsetsu. Fonem ada yang berbentuk konsonan, vokal, dan ada juga yang
berbentuk semivokal, seperti berikut ini.
1.

V (satu vokal), yaitu vokal /a/, /i/, /u/,/e/, dan /o/.

2.

KV (satu konsonan dan satu vokal), misalnya silabel-silabel /ka/, /ki/, /ku/,
/ke/, ko/, /sa/,/shi/, dan seterusnya.

3.

KSV (satu konsonan, satu semivokal, dan satu vokal), misalnya silabel/kya/,
/kyu/,/kyo/, /sha/, /shu/, /sho/, dansebagainya.

4.

SV (satu semivokal dan satu vokal), yaitu silabel/ya/, /yu/, /yo/, dan /wa/.
Sebagian besar silabel dalam bahasa Jepang adalah diakhiri dengan vokal
yang disebut dengankaionsetsu (silabel terbuka) dan silabel yang diakhiri
dengan konsonan disebut heionsetsu(silabel tertutup). Karena silabel-silabel
didalam bahasa Jepang berupa silabel terbuka, makasemua kata asing yang
dijadikan bahasa Jepang (kata pungut)harus mengikuti aturan silabel bahasa
Jepang Katoo Akihiko dalam Sudjianto dan Ahmad Dahidi (2004:
38).Berikut ini daftar silabel dalam bahasa Jepang.
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Tabel 2.1 Konsonan dalam Bahasa Jepang
Cara
Dental AlveoBilabial
Palatal
Velar
artikulasi
alveolar palatal
[k]
[p]
[t]
Letupan
[g]
[b]
[d]
Nasal

Frikatif

[m]

[ɸ]

[n]

[s]
[z]
[ʦ]

Afrikatif

[ʣ]

Jentikan

[ɾ]

[ɲ]
[ʃ]
[ʒ]

[ҫ]

Glotal

[ʔ]

[ŋ]

[h]

[ʧ]
[ʤ]

Agar dapat melihat dengan jelas melihat bagaimana dan dimana artikulator
dan titik artikoulator, berikut dapat dilihat dengan gambar alat ucap dibawah ini.

Gambar 2.1 Penampan Alat Ucap Manusia
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Keterangan:
1. Lidah bagian atas (chuuzetsumen)

11. Rongga hidung (bikou)

2. Lidah bagian depan (zenZetsumen)

12. Anak tekak/uvulum (koogaihan)

3. Langit-langit/ palatum (kookoogai)

13. Langit-langit lunak (nankoogai)

4. Gusi/ alveolum (haguki)

14. Rongga mulut (kookoo)

5. Bibir (kooshin)

15. Kerongkongan/ farin (intoo)

6. Gigi (ha)

16. Lidah bag dalam (koozetsumen)

7. Ujung lidah (shitasaki)

17. Pangkal lidah (zekko)

8. Rahang bawah (kagaku/ kotsu)

18. Lidah (shita)

9. Pita suara/ selaput suara (seitai)

19. Tenggorokan (koutou)

10. Pembuluh nafas (kikan)

20. Celah suara/ glotis (seimon)

Agar lebih jelas lagi bagaimana letak artikulasi tersebut, maka dipaparkan
gambar daerah artikulasi sebagai berikut.

Gambar 2.2 Daerah Artikulasi
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Keterangan:
1.

Bilabial

6.

Palatal

2.

Labiodental

7.

Velar

3.

Dental dan Interdental

8.

Uvular

4.

Alveolar

9.

Faringal

5.

Post-Alveolar:Retrofleks

dan

10. Glotal

Palatoalveolar

2.3.1.1 Klasifikasi

Konsonan Berdasarkan

Jenis Hambat, Rintangan,

Halangan atau Gangguan dari Alat Ucap

1.

Haretsuon/ HeisaonRyooshin’on (BilabialHambat)
Bunyi konsonan yang dihasilkan dengan menghambat sejenak aluran

pernafasan yang keluar dari paru-paru. Kemudian arus udara yang tertahan
dikeluarkan secara tiba-tiba dengan cara membuka alat ucap yangmenghambatnya.
Bunyi suara yang dikeluarkan dengan menggunakan bibir atas dan bawah. Contoh
dari konsonan ini, yaitu [p] dan [b].

2.

Ha-Hagukion Ryooshin’on (Dental-Alveoral Hambat)
Bunyi konsonan yang dihasilkan dengan menghambat sejenak aluran

pernafasan yang keluar dari paru-paru. Kemudian arus udara yang tertahan
dikeluarkan

secara

tiba-tiba

dengan

cara

membuka

alat

ucap

yang

menghambatnya. Bunyi yang digunakan dengan alat ucapkan antara gigi atas dan
gusi (alveolum) dengan ujung lidah. Kelompok konsonan, yaitu [t] dan [d].
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3.

NankoogaionRyooshin’on (Velar Hambat)
Bunyi konsonan yang dihasilkan dengan menghambat sejenak aluran

pernafasan yang keluar dari paru-paru. Kemudian arus udara yang tertahan
dikeluarkan

secara

tiba-tiba

dengan

cara

membuka

alat

ucap

yang

menghambatnya. Bunyi yang dikeluarkan dengan menggunakan langit-langit
lunak (velum) dengan lidah bagian belakang. Kelompok konsonan yang termasuk
adalah [g] dan [k].

4.

Seimon’onRyooshin’on (Glotal Hambat)
Bunyi konsonan yang dihasilkan dengan menghambat sejenak aluran

pernafasan yang keluar dari paru-paru. Kemudian arus udara yang tertahan
dikeluarkan

secara

tiba-tiba

dengan

cara

membuka

alat

ucap

yang

menghambatnya. Bunyi ini dikeluarkan dengan cara mengeluarkan sedikit udara
dari celah yang sempit di antara kedua pita suara. Yang termasuk konsonan ini
adalah [ʔ].

5.

BionHaretsuon/ Heisaon (Konsonan Nasal/ Sengau Bilabial)
Bunyi konsonan ini terjadi karena adanya penutupan rongga mulut oleh suatu

bagian alat ucap, sehingga udara yang dari paru-paru tidak bisa keluar bebas
melalui rongga mulut, dan arus udara pernafasan ini akan keluar dari rongga
hidung. Bunyi suara yang dikeluarkan dengan menggunakan bibir atas dan bawah.
Kelompok konsonan ini adalah [m].
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6.

BionHa-Hagukion (Konsonan Nasal/ Sengau Dental-Alveolar)
Bunyi konsonan ini terjadi karena adanya penutupan rongga mulut oleh suatu

bagian alat ucap, sehingga udara yang dari paru-paru tidak bisa keluar bebas
melalui rongga mulut, dan arus udara pernafasan ini akan keluar dari rongga
hidung.Bunyi yang digunakan dengan alat ucapkan antara gigi atas dan gusi
(alveolum) dengan ujung lidah. Contoh konsonan ini, yaitu [n]

7.

BionKookoogaion (Konsonan Nasal Palatal)
Bunyi konsonan ini terjadi karena adanya penutupan rongga mulut oleh suatu

bagian alat ucap, sehingga udara yang dari paru-paru tidak bisa keluar bebas
melalui rongga mulut, dan arus udara pernafasan ini akan keluar dari rongga
hidung. Bunyi ini dikeluarkan dengan menggunakan alat ucap langit-langit keras
(palatum) dengan lidah bagian tengah. Kelompok konsonan ini adalah [ɲ].

8.

BionNankogaion (Kosonan Nasal/ Sengau Velar)
Bunyi konsonan ini terjadi karena adanya penutupan rongga mulut oleh suatu

bagian alat ucap, sehingga udara yang dari paru-paru tidak bisa keluar bebas
melalui rongga mulut, dan arus udara pernafasan ini akan keluar dari rongga
hidung.Bunyi yang dikeluarkan dengan menggunakan langit-langit lunak (velum)
dengan lidah bagian belakang. Contoh konsonannya,yaitu [ŋ].
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9.

Masatsuon Haretsuon/ Heisaon (Konsonan Frikatif Bilabial)
Bunyi konsonan ini terjadi karena arus udara mengalir melalui celah-celah

jalannya pernafasan yang menyempit, sehingga menimbulkan suara desis. Bunyi
suara yang dikeluarkan dengan menggunakan bibir atas dan bawah. Kelompok
konsonan ini adalah [ɸ].

10. MasatsuonHa-Hagukion (Konsonan Frikatif Dental-Alveolar)
Bunyi konsonan ini terjadi karena arus udara mengalir melalui celah-celah
jalannya pernafasan yang menyempit, sehingga menimbulkan suara desis.Bunyi
yang digunakan dengan alat ucapkan antara gigi atas dan gusi (alveolum) dengan
ujung lidah. Contoh konsonan ini adalah [s] dan [z].

11. MasatsuonShikei Kookoogaion(Konsonan Frikatif Alveolar-Palatal)
Bunyi konsonan ini terjadi karena arus udara mengalir melalui celah-celah
jalannya pernafasan yang menyempit, sehingga menimbulkan suara desis.Bunyi
yang dikeluarkan menggunakan dengan alat ucap antara gusi (alveolum) dan
langit-langit keras (palatum) dengan lidah bagian depan. Yang termasuk
kelompok konsonan ini adalah [ʃ] dan [ʒ].

12. MasatsuonKookoogaion (Konsonan Frikatif Palatal)
Bunyi konsonan ini terjadi karena arus udara mengalir melalui celah-celah
jalannya pernafasan yang menyempit, sehingga menimbulkan suara desis. Bunyi
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ini dikeluarkan dengan menggunakan alat ucap langit-langit keras (palatum)
dengan lidah bagian tengah. Contoh konsonan ini adalah [ҫ].

13. Masatsuon Seimon’on (Konsonan Frikatif Glotal)
Bunyi konsonan ini terjadi karena arus udara mengalir melalui celah-celah
jalannya pernafasan yang menyempit, sehingga menimbulkan suara desis. Bunyi
ini dikeluarkan dengan cara mengeluarkan sedikit udara dari celah yang sempit di
antara kedua pita suara. Contoh konsonan berikut adalah [h].

14. HasatsuonHa-Hagukion(Konsonan Afrikatif Dental-Alveolar)
Konsonan ini terjadi dengan dua cara keluarnya arus pernafasan, yaitu terjadi
pada konsonan hambatan (Haretsuon) dan Konsonan frikatif (masatsuon). Bunyi
dihasilkan dihasilkan dengan cara memulai pengucapan seperti pada haretsuon,
kemudian selanjutnya diucapkan pada saat mengucapkan masatsuon. Bunyi yang
digunakan dengan alat ucapkan antara gigi atas dan gusi (alveolum) dengan ujung
lidah. Contoh konsonan ini adalah [ʦ] dan [ʣ].

15. HasatsuonShikei Kookoogaion (Konsonan Afrikatif Alveolar-Palatal)
Konsonan ini terjadi dengan dua cara keluarnya arus pernafasan, yaitu terjadi
pada konsonan hambatan (Haretsuon) dan Konsonan frikatif (masatsuon). Bunyi
dihasilkan dihasilkan dengan cara memulai pengucapan seperti pada haretsuon,
kemudian selanjutnya diucapkan pada saat mengucapkan masatsuon.. Bunyi yang
dikeluarkan menggunakan dengan alat ucap antara gusi (alveolum) dan langit-
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langit keras (palatum) dengan lidah bagian depan. Contoh konsonan ini adalah [ʧ]
dan [ʤ].

16. Hajikion Ha-Hagukion (Konsonan Jentik Dental-Alveolar)
Bunyi konsonan ini terjadi dengan cara merapatkan ujung lidah di sekitar gusi
(alveolum), lalu dengan ringan menjentikkan lidah ke arah sekitar gigi. Kemudian
bunyi dikeluarkan dengan menggunakan alat ucap gigi atas dan gusi. Contoh
kelompok konsonan ini adalah [ɾ].

17. Bunyi Semi Vokal (Hanboin)
Konsonan [j] termasuk kelompok masastuon, yaitu bunyi konsonan frikatif.
Semi vokal [j] hampir sama dengan konsonan frikatif palatal [ҫ]. Perbedaan antara
konsonan [ҫ] dengan semi vokal [j], kalau konsonan [ҫ] termasuk bunyi yang
tidak bersuara (museon), sedangkan semi vokal [j] bersuara (yuuseon).
Semi vokal [ɰ] diucapkan dengan tidak dimajukan ke depan dan tidak
membundar, tetapi bentuk bibir dalam keadaan normal, tidak merentang ke
samping kiri dan kanan. Salah satu perbedaan cara pengucapan vokal [w] dalam
bahasa Indonesia dengan semi vokal [w] dalam bahasa Jepang.

30

2.3.1.2 Klasifikasi Bunyi Vokal Berdasarkan Jenis Hambat, Rintangan,
Halangan atau Gangguan dari Alat Ucap

1. Bunyi vokal [a]
Vokal [a] diucapkan dengan cara membuka mulut cukup besar (lebih besar
daripada disaat mengucapkan vokal-vokal lainnya), bentuk bibir dalam keadaan
rata atau datar (heishin boin). Vokal [a] pada lidah bagian belakang dinaikkan
(okujita boin) sehingga posisinya lebih tinggi dari pada lidah bagian tengah dan
lidah bagian depan. Pada ujung lidah menempel pada sekitar gusi bagian belakang
gigi bawah.

2.

Bunyi Vokal [i]
Pada saat mengucapkan vokal [i] keadaan bibir agak merentang ke samping

(kiri dan kanan) sehingga keadaannya menjadi rata atau datar agak lebar (heishin
boin) diucapakan dengan cara membuka mulut sedikit. Dalam mengucapkan
vokal [i] lidah bagian depan naik hampir mendekati langit-langit keras (maejita
boin) dan ujung lidah turun sampai menempel bagian gigi bawah bagian belakang.

3.

Bunyi Vokal [ɰ]
Pada saat mengucapkan vokal [ɰ] dengan cara membuka mulut sedikit, sama

besarnya pada waktu mengucapkan vokal [i] (heishinboin). Sedangkan pada
waktu mengucapkan vokal [ɰ] bibir dalam keadaan normal tidak direntangkan ke
samping kiri dan kanan, tidak sama halnya pada waktu mengucapkan vokal [i].
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Pada saat pengucapan vokal [ɰ] lidah bagian belakang dinaikkan keatas kearah
langit-langit lunak (okujita boin).

4.

Bunyi Vokal [e]
Diucapkan dengan cara membuka mulut cukup besar, lebih kecil dari pada

waktu mengucapkan vokal [a] tetapi lebih besar dari pada waktu mengucapkan
vokal [i] atau [ɰ]. Pada waktu mengucapkan vokal [e] lidah bagian depan agak
dinaikkan (maejita boin).

5.

Bunyi Vokal [o]
Pengucapannya dengan cara membuka mulut sama besarnya pada waktu

mengucapkan vokal [e]. Vokal [o] diucapkan dengan cara menaikkan lidah bagian
belakang (okujita boin) ke arah langit-langit lunak.

2.3.2 Intonasi
Menurut Sudjianto (2004: 51), intonasi dalam pengucapan juga sangat
penting karena beda intonasi dapat membuat perbedaan arti. Jadi, intonasi adalah
naik-turun bunyi atau nada ujaran pada suatu kalimat untuk menyatakan berbagai
macam makna atau perasaan. Intonasi biasanya muncul diakhir kalimat untuk
menyatakan keputusan, pertanyaan, maksud, rasa kagum, rasa heran, rasa kecewa,
dan sebagainya. Misalnya pada pengucapan kalimat korewanandesuka ‘ini apa?’,
pada katanandesu secara perlahan menurun, lalu pada bagian kalimat ka dinaikkan
secara tiba-tiba. Hal tersebut disebut intoneeshon (yokuyoo). Ada beberapa inonasi
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dalam melafalkan suatu kalimat, yaitu intonasi yang diucapkan dengan nada tinggi
disebut dengan gimonbun, biasanya melafalkan kalimat dengan nada tinggi jika
mengajukan suatu pertanyaan, intonasi yang diucapkan dengan nada rendah
disebut denganheijobun jika menyatakan suatu maksud, rasa kagum, rasa kecewa,
dan intonasi yang dilafalkan dengan datarpada saat menyatakan suatu keputusan.

2.3.3 Irama kalimat (rizumu)
Dalam irama pada suatu kalimat dalam bahasa Jepang termasuk pada
pelafalan sangat penting, karena jika tidak terdapat irama yang tepat dalam suatu
kalimat maka susah dalam mengerti seatu kalimat tersebut. Menurut Kamimura
(1993: 55), irama dalam sebuah kalimat adalah merupakan sesuatu yang khas.
Zaman dahulu irama pada kalimat sangat penting dalam berbicara, namun
sekarang sudah semakin dilupakan. Jika terjadi kesalahan dalam melafalkan irama
dalam kalimat tersebut dapat merubah suatu arti, sama dengan cara melafalkan
bahasa China. Irama ini sama dengan stres jika dalam bahasa inggis.

2.3.4 Teori Behaviorisme
Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati,
dan dihasilkan oleh respons peserta didik terhadap rangsangan.Dalam teori ini
segala tingkah laku atau kegiatan seseorang merupakan responden terhadap
adanya stimulus.Proses belajar tidak lain daripada mekanisme stimulus-respon.
Secara detail dipaparkan teori behaviorisme secara lebih terincisebagai berikut.
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1.

Proses belajar sangat tergantung terhadap faktor yang berada diluar dirinya
sehingga peserta didik memerlukan stimulus dari pengajarannya.

2.

Hasil belajar banyak ditentukan oleh proses peniruan, pengulangan, dan
penguatan.

3.

Belajar harus melalui tahap-tahap tertentu, sedikit demi sedikit, yang mudah
mendahului yang lebih sulit.
Adapun ciri-ciri teori belajar behaviorisme, yaitu mengutamakan unsur-unsur

dan bagian kecil, bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan,
mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan,
mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan kemampuan, dan
hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Guru
yang menganut pendapat ini berpendapat bahwa tingkah laku peserta didik
merupakan reaksi terhadap lingkungan dan tingkah laku adalah hasil belajar.
Aplikasi teori belajar behaviorisme dalam kegiatan pembelajaran, dalam hal
ini pembelajaran berbicara bergantung dari beberapa hal, seperti tujuan
pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik pembelajaran, media, dan
fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dengan teori
behaviorisme memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap dan
tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur rapi sehingga belajar adalah
pemerolehan pengetahuan dan pengajaran, yaitu memindahkan pengetahuan.
Metode behaviorisme adalah kemampuan yang membutuhkan praktik dan
kebiasaan yang mengandung sejumlah unsur. Adapun unsur-unsur yang dimaksud
adalah kecepatan, spontanitas, kelenturan, reflek, daya tahan, dan sebagainya.
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2.3.5 Teori Kognitif
Ahli yang mengembangkan teori kognitif adalah Ausubel, Bruner, dan Gagne.
Ketiga peneliti ini, memiliki penekanan yang berbeda. Ausubel menekankan
aspek pengelolaan (organizer) yang memiliki pengaruh utama terhadap belajar.
Bruner bekerja pada pengelompok atau menyediakan bentuk konsep sebagai suatu
jawaban atas pertanyaan bagaimana pembelajaran memperoses informasi dari
lingkungan sehingga dalam suatu pembelajaran dapat diapliasikan beberapa teori.
Dalam pembelajaran bahasa Jepang, terutama dalam meningkatkan pelafalannya
diaplikasikan teori kognitif dan teori behaviorisme karena pedekatan kognitif
bersifat rasional yang diterapkan pada saat penilaian pelafalan yang dilakukan
oleh peserta didik dan pendekatan behaviorisme bersifat empiris yang dilakukan
pada saat peserta didik melakukan percakapan. Dengan demikian, kedua teori
tersebut setelah diaplikasikan dapat membantu pelafalan pada peserta didik
meningkat dan menjadi lebih baik daripada sebelum menggunakan teori tersebut.
Konsep teori kognitif adalah kemampuan berbahasa anak berasal dari
kematangan kognitifnya. Proses belajar bahasa secara kognitif merupakan proses
berpikir yang kompleks karena menyangkut lapisan bahasa yang terdalam.
Lapisan tersebut meliputi ingatan, persepsi, pikiran, makna, dan emosi yang saling
berpengaruh pada struktur jiwa manusia. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan
kognitif menjelaskan hal-hal sebagai berikut.
1.

Cara berpikir

2.

Belajar terjadi dalam kegiatan mental internal dalam diri kita

3.

Belajar bahasa merupakan proses berpikir yang kompleks
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Menurut Bruner dalam Mansoer Pateda (1990:49), “proses belajar bahasa
didapatkan melalui enaktif, yaitu aktivitas untuk memahami lingkungan; ikonik,
yaitu melihat dunia lewat gambar dan visualisasi verbal; simbolik, yaitu
memahami gagasan abstrak”. Implementasi teori kognitif dalam pembelajaran,
yaitu sebagai berikut.
Adanya metode partisipatif.
1.

Segala sesuatu yang bermakna akan lebih dimengerti.

2.

Pemecahan masalah menggunakan reorganisasi pengalaman.

3.

Proses belajar yang berkesinambungan.
Berdasarkan penjelasan yang di atas dapat disimpulkan bahwa teori kognitif

berpusat pada pikiran dan proses pembelajaran bahasa. Setelah di aplikasikan
dengan teori behaviorisme yang berpusat pada respons dan memberikan stimulus
kepada peserta didik, diharapkan akan sangat efektif dalam proses pembelajaran
dan meningkatkan keterampilan pelafalan peserta didik. Hal itu penting karena
selain mengingat dialog tersebut dibutuhkan juga berbagai rangsangan atau
stimulus agar peserta didik dapat dengan leluasa mengembangkan dialog tanpa
merasa kaku dalam pelafalan tersebut.

2.3.6 Media AudioVisual dan Model
Audiovisual terdiri atas dua kata, yaitu “audible” yang berarti dapat didengar
dan “Visible” yang berarti dapat dilihat. Dengan kata lain, media audiovisual
merupakan alat pengajaran yang sangat efektif. Media audio-visual sangat
mendukung dalam proses pembelajaran di dalam kelas termasuk dalam
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keterampilan berbicara karena dalam audiovisual ini tidak hanya dilihat slide yang
berupa gambar, tetapi juga dilihat video suatu kejadian beserta dengan suaranya.
Jadi, media audiovisual ini sangat membantu juga untuk merangsang stimulus
peserta didik dalam menerapkan dialog yang akan dimainkan. Selain
menggunakan audiovisual agar lebih maksimal dalam merangsang stimulus
peserta didik tersebut, maka digunakan juga seorang model. Model ini adalah
seorang penutur asli Jepang yang sengaja didatangkan untuk membantu dalam
pengajaran bahasa Jepang 日本語 terutama terfokus dalam mengajarkan pelafalan
bahasa Jepang (発音) yang benar.

2.3.7 Metode Bermain Peran
Menurut Yamin (2013: 162), metode bermain peran melibatkan interaksi
antara dua peserta didik atau lebih tentang suatu topik atau situasi. Peserta didik
melakukan peran masing-masing sesuai dengan tokoh yang diperankan. Mereka
berinteraksi sesama mereka dan melakukan peran terbuka. Dalam metode ini
peserta didik diberikan kesempatanseluas-luasnya untuk memerankan sehingga
menemukan beberapa kemungkinan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan
peran tersebut.Sebelum metode bermain peran dilakukan, guru menggunakan
media audiovisual kepada peserta didik agar peserta didik dapat menirukan
pelafalan dan intonasi yang benar saat melakukan dialog. Disamping itu, juga
dapat merangsang stimulus peserta didik agar dapat berkarya dan menghayati
peran mereka masing-masing. Audio- visual ini berupa video yang menampilkan
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gerak dan suara. Pesan yang disiarkan bisa bersifat fakta (kejadian/peristiwa
penting, berita) dan berifat fiksi (cerita).
Menurut Sapriya (2007: 110), tujuan penggunaan metode bermain peran
diuraikan sebagai berikut.
1.

Mengeksplorasi perasaan pelaku antropologi.

2.

Memperoleh gambaran tertang perilaku, nilai-nilai, dan persepsi yang
dikandung oleh para pelaku antropologi.

3.

Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah.

4.

Mengeksplorasi materi pembelajaran dengan cara yang bervariasi.
Di pihak lain Wahab (2009: 111) mengemukakan bahwa terdapat kelemahan

dalam menggunakan metode bermain peran sebagaimana diuraikan berikut ini.
1.

Jika peserta didik tidak dipersiapkan dengan baik, ada kemungkinan tidak
akan melakukan secara sungguh-sungguh.

2.

Bermain peran mungkin tidak akan berjalan baik jika suasana kelas tidak
mendukung.

3.

Bermain peran tidak selamanya menuju pada arah yang diharapkan seseorang
bermain peran. Bahkan, mungkin akan berlawanan dengan apa yang
diharapkan.

4.

Peserta didik sering mengalami kesulitan untuk memerankan peran secara
baik khususnya jika diarahkan atau tidak ditugasi dengan baik. Peserta didik
perlu mengenal dengan baik apa yang akan diperankan.
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5.

Agarsebuah bermain peran berjalan dengan baik, diperlukan kelompok yang
sensitife, imajinatif, terbuka, saling mengenal sehingga dapat bekerjasama
dengan baik.
Selain terdapat kelemahan dalam bermain peran ini, terdapat pula kelebihan

dari bermain peran tersebut.Adapun kelebihan bermain peran tersebut menurut
Ahmadi (2011: 55) adalah sebagai berikut.
1.

Peserta didik bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh.

2.

Permainan merupakan penemuan yang mudah dan dapat digunakan dalam
situasi dan waktu yang berbeda.

3.

Guru dapat mengevaluasi pemahaman tiap peserta didik melalui pengamatan
pada waktu melakukan permainan.

4.

Permainan merupakan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi peserta
didik.
Agar bermain peran ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang

diharapkan, maka dibuatkan upaya-upaya untuk mengatasi kelemahan dalam
bermain peran.Adapun upaya-upaya yang dilakukan agar bermain peran dapat
dilakukan dengan baik sebagaimana terurai berikut.
1.

Guru harus menjelaskan kepaada bahwa dalam pembelajaran akan digunakan
bermain peran. Dengan teknik ini peserta didik diharapkan peserta didik dapat
memecahkan suatu masalah hubungan sosial yang aktual yang ada dalam
masyarakat atau sesuai dengan masalah yang terdapat dalam pembelajaran
yang sedang diajarkan oleh guru.
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2.

Guru harus memilih masalah yang menarik sehingga membuat peserta didik
bersemangat dalam mengikuti pembelajaran.

3.

Agar peserta didik memahami isi peristiwanya, guru harus menjelaskan
dengan baik agar bermain peran berjalan dengan skenario dan hasilnya sesuai
dengan yang diharapkan.

4.

Bobot atau luasnya bahan ajar yang akan didramakan harus sesuai dengan
waktu yang tersedia. Oleh karena itu, harus diusahakan agar para peserta
berbicara dan melakukan gerakan naskah cerita atau materi pelajaran dan
tidak keluar dari peran yang didapatnya.
Menurut Shaftel dalam Dahlan (1984: 128), terdapat sembilan langkah dalam

pelaksanaan bermain peran, yaitu akan dipaparkan sebagai berikut.
1.

Merangsang semangat kelompok

2.

Memilih peran

3.

Mempersiapkan pengamat

4.

Mempersiapkan tahap-tahap peran

5.

Pemeranan

6.

Mendiskusikan dan mengevaluasi pemeranan dan isinya

7.

Pemeranan ulang

8.

Mendiskusikan dan mengevaluasi pemeranan ulang

9.

Mengkaji manfaatnya dalam kehidupan nyata melalui saling tukar
pengalaman dan penarikan generalisasi.
Menurut Sudjana (2011: 85), petunjuk menggunakan bermain peran diperinci

sebagai berikut.
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1.

Tetapkan dahulu masalah-masalah sosial yang menarik perhatian peserta
didik untuk dibahas.

2.

Ceritakan kepada peserta didik mengenai isi masalah-masalah dalam konteks
cerita tersebu.

3.

Tetapkan peserta didik yang dapat atau bersedia untuk memainkan perannya
didepan kelas.

4.

Jelaskan kepada pendengar mengenai perenan mereka pada waktu bermain
peran sedang berlangsung.
Beri kesempatan kepada para pelaku untuk berunding beberapa menit

sebelum mereka memainkan perannya.

2.3.8 Teori Analisis Kontrastif
Dasar psikologis analisis kontrastif adalah teori transfer yang diuraikan dan
diformulasikan di dalam suatu teori psikologi stimulus-responsi kaum behavioris
(James dalam Tarigan, 2009:3). Analisis kontrastif ini merupakan suatu teori yang
digunakan dalam menganalisis untuk membandingkan kedua bahasa, yaitu bahasa
Indonesia dengan bahasa kedua atau bahasa asing. Penggunaan analisis kontrastif
sebagai teori dalam penelitian ini, dapat mempermudah dalam mengetahui
kendala-kendala yang terdapat pada peserta didik selama mempelajari bahasa
kedua, yaitu terutama bahasa Jepang. Adapun beberapa asumsi yang didapatkan
dari analisis kontrastif dalam suatu pembelajaran, yaitu sebagai berikut.
1.

Kesukaran-kesukaran

utama

dalam

mempelajari

disebabkan oleh interferensi dari bahasa pertama.

suatu

bahasa

baru
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2.

Kesukaran-kesukaran tersebut dapat diprediksi oleh analisis kontrastif.

3.

Bahan pengajaran memanfaatkan analisis kontrastif untuk mengurangi efekefek interferensi.
Perbedaan kedua bahasa tersebut menimbulkan kesulitan dalam mempelajari

suatu bahasa. Oleh karena itu, digunakanlah hipotesis untuk memperkuat analisis
kontrastif.Dalam hal ini, Ellis dalam Tarigan (2009:6) menyatakan ada dua versi
hipotesis, yaitu hipotesis bentuk kuat (strong form hypothesis) dan hipotesis lemah
(weak form hypothesis). Hipotesis bentuk kuat ini didasarkan pada asumsi-asumsi
sebagai berikut.
1.

Penyebab utama dalam kesulitan mempelajari bahasa asing adalah
interferensi bahasa ibu.

2.

Kesulitan mempelajari bahasa itu sebagian besar berpengaruh kepada
perbedaan antara B1 dan B2.

3.

Semakin besar perbedaan antara B1 dan B2, semakin sulit juga peserta didik
untuk mempelajari suatu bahasa.

4.

Hasil perbandingan antara B1 dan B2 diperlukan untuk meramalkan kesulitan
dan kesalahan yang akan terjadi dalam belajar bahasa asing.

5.

Bahan pengajaran dapat disesuaikan secara tepat dengan membandingkan
kedua bahasa.Selanjutnya, dikurangi dengan bagian yang sama sehingga
peserta didik mempelajari yang susah menurut analisi kontrastif.
Adapun tiga sumber yang digunakan sebagai penguat hipotesis kontrastif,

yaitu sebagai berikut.
1.

Pengalaman praktis guru bahasa asing.
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2.

Telaah mengenai kontak bahasa dalam situasi kedwibahasaan.

3.

Teori pembelajaran.
Setiap bahasa tidak dapat menghasilkan konsonan yang sama, karena setiap

bahasa

masing-masing

memiliki

proses

atikulasi

yang

unik

sehingga

menghasilkan kekhasan bunyi bahasa. Oleh karena itu, bunyi bahasa Indonesia
dan bahasa Jepang memiliki perbedaan karena terdapat beberapa konsonan bahasa
Indonesia yang tidak terdapat dalam konsonan bahasa Jepang, begitupun
sebaliknya. Berikut ini dipaparkan dalam bentuk tabel konsonan bahasa Indonesia
dan konsonan bahasa bahasa Jepang.

Tabel 2.2 Konsonan Bahasa Indonesia
Bilabial
Plosif

LabioDental

p
d

Dental

Alveolar

Palatal

c
j

Frikatif

f

m

Velar

Glotal

t
d

Afrikatif

Lateral
Tril
Flap
Nasal
Semi
vokal

Palatoalveolar

k
g

s
z
l
r
n

w

x

ñ

h

η

Y

2.3.8.1 Konsonan Dalam Bahasa Indonesia
Konsonan dalam bahasa Indonesia akan dijelaskan secara terperinci sebagai
berikut.
1.

Letupan bilabial
Artikulasi yang dilakukan dengan cara menghambat semua aliran udara oleh

artikulator aktif dan melepaskan secara meletup. Bunyi yang dihasilkan oleh
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keterlibatkan bibir (labium) bawah dan bibir (labium) atas. Caranya, bibir bawah
(sebagai artikulator) menyentuh bibir atas (sebagai titik artikulasi). Bunyi-bunyi
yang dihasilkan ini adalah [p] tidak bersuara dan [b] bersuara.

2.

Letupan Dental
Artikulasi yang dilakukan dengan cara menghambat semua aliran udara oleh

artikulator aktif dan melepaskan secara meletup. Bunyi yang dihasilkan dengan
ujung lidah (apeks) dan gigi (dentum) atas. Caranya, ujung lidah (sebagai
artikulator) menyentuh gigi atas (sebagai titik artikulasi). Bunyi-bunyi ini adalah
[t] tidak bersuara dan [d] bersuara.

3.

Paduan (affricative) Palato-alveolar
Artikulasi yang merupakan paduan dari artikulasi letupan dan geseran. Aliran

yang dihambat secara total kemudian diletupkan melalui celah sempit yang
dibentuk oleh artikulator aktif dan artikulator pasif. Bunyi yang dihasilkan oleh
keterlibatan tengah lidah (lamina) dan langit-langit kertas (palatum). Bunyi yang
dihasilkan dengan tegah lidah (lamina) dan langit-langit keras (palatum). Caranya,
tengah lidah (sebagai titik artikulator) menyentuh langit-langit keras (sebagai titik
artikulasi). Bunyi tersebut adalah [c] tak bersuara dan [j] bersuara.

4.

Paduan (affricative) Velar
Artikulasi yang merupakan paduan dari artikulasi letupan dan geseran. Aliran

yang dihambat secara total kemudian diletupkan melalui celah sempit yang
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dibentuk oleh artikulator aktif dan artikulator pasif. Bunyi yang dihasilkan oleh
keterlibatan pangkal lidah (dorsum) dan langit-langit lunak (velum). Caranya,
pangkal lidah (sebagai artikulator) menyentuh langit-langit lunak (sebagai titik
artikulasi). Bunyi yang dihasilkan adalah [k] tak bersuara dan [g] bersuara.

5.

Geseran (fricative) Labio-Dental
Artikulasi yang dilakukan dengan cara menghambat sebagian aliran udara dan

udara akan keluar melalui celah sempit yang dibentuk oleh artikulator aktif dan
artikulator pasif. Bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir (labium) bawah
dan gigi (dentum) atas. Caranya, bibir bawah sebagai (artikulator) menyentuh gigi
atas (sebagai titik artikulasi). Bunyi konsonan yang dihasilkan adalah [f] tak
bersuara.

6.

Geseran (fricative) Alveolar
Artikulasi yang dilakukan dengan cara menghambat sebagian aliran udara dan

udara akan keluar melalui celah sempit yang dibentuk oleh artikulator aktif dan
artikulator pasif.Bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah (apeks) dan
gigi dentun atas. Caranya, ujung lidah (sebagai artikulator) menyentuh gigi atas
(sebagai titik artikulasi). Bunyi yang ditimbulkan [s] tak bersuara dan [z] bersuara.

7.

Geseran (fricative) Velar
Artikulasi yang dilakukan dengan cara menghambat sebagian aliran udara dan

udara akan keluar melalui celah sempit yang dibentuk oleh artikulator aktif dan
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artikulator pasif. Bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah (dorsum)
dan langit-langit lunak (velum). Caranya, pangkal lidah (sebagai artikulator)
menyentuh langit-langit lunak (sebagai titik artikulasi). Bunyi yang dihasilkan [x]
tak bersuara.

8.

Geseran (fricative) Glotal
Artikulasi yang dilakukan dengan cara menghambat sebagian aliran udara dan

udara akan keluar melalui celah sempit yang dibentuk oleh artikulator aktif dan
artikulator pasif. Bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan lubang atau celah
(glotis) pada pita suara. Caranya, pita suara merapat sedemikian rupa sehingga
menutup glotis. Bunyi yang dihasilkan [h] tak bersuara.

9.

Lateral Alveolar
Bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara ditutup sedemikian rupa

sehingga udara masih bisa keluar melalui salah atau kedua sisinya. Bunyi yang
dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah (apeks) dan gigi dentun atas. Caranya,
ujung lidah (sebagai artikulator) menyentuh gigi atas (sebagai titik artikulasi).
Bunyi yang dihasilkan adalah [l] bersuara.

10. Tril Alveolar
Bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara dihambat dan dibuka berulangulang secara cepat. Bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah (apeks)
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dan gigi dentun atas. Caranya, ujung lidah (sebagai artikulator) menyentuh gigi
atas (sebagai titik artikulasi). Bunyi yang dihasilkan adalah [r] bersuara.

11. Sengau (nasal) Bilabial
Artikulasi yang dilakukan dengan cara mengahambat secara total aliran udara
melalui rongga mulut oleh artikulator dan dan membuka jalur aliran udara menuju
rongga hidung. Bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatkan bibir (labium bawah)
dan bibir (labium atas). Caranya, bibir bawah (sebagai artikulator) menyentuh
bibir atas (sebagai titik artikulasi). Bunyi artikulasi ini adalah [m] bersuara.

12. Sengau (nasal) Alveolar
Artikulasi yang dilakukan dengan cara mengahambat secara total aliran udara
melalui rongga mulut oleh artikulator dan dan membuka jalur aliran udara menuju
rongga hidung. Bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah (apeks) dan
gigi dentun atas. Caranya, ujung lidah (sebagai artikulator) menyentuh gigi atas
(sebagai titik artikulasi). Bunyi ditimbulakan [n] bersuara.

13. Sengau (nasal) Velar
Artikulasi yang dilakukan dengan cara mengahambat secara total aliran udara
melalui rongga mulut oleh artikulator dan dan membuka jalur aliran udara menuju
rongga hidung. Bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah (dorsum)
dan langit-langit lunak (velum). Bunyi yang ditimbulkan [η] bersuara.
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14. Sengau (nasal) Palatal
Artikulasi yang dilakukan dengan cara mengahambat secara total aliran udara
melalui rongga mulut oleh artikulator dan dan membuka jalur aliran udara menuju
rongga hidung. Bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tengah lidah (lamina) dan
langit-langit kertas (palatum). Bunyi yang dihasilkan [ñ] bersuara.

15. Semi Vokal
Pada semi vokal [w] bulatan bibir dipersempit sehingga arus udara hampirhampir menghambat, maka terjadilah bunyi [w]. Sedangkan pada bunyi [y] terjadi
sama dengan melafalkan vokal [i] dengan posisi lidah dinaikkan terlalu tinggi ke
arah langit-langit keras (palatum) sehingga arus udara hampir-hampir terhambat,
maka terjadi bunyi [y].
Berikut akan dijelaskan secara terperinci lagi pembagian artikulator dan titik
artikulasi yang bekerja dalam pembentukan suatu konsonan.

16. Vokal [i]
Pada waktu melafalkan [i] dilafalkan dengan tinggi dengan cara posisi lidah
meninggi, mendekati langit-langit keras. Caranya, rahang bawah merapat ke
rahang atas, kemudian bagian depan lidah dinaikkan dan posisi bibir merata atau
tidak berbentuk bulat.
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17. Vokal [ï]
Pada melafalkan [ï] dilafalkan dengan agak tinggi, yaitu dengan cara posisi
lidah meninggi, sehingga agak mendekati langit-langit keras. Caranya, rahang atas
agak merapat ke rahang atas dan posisi bibir merata atau tidak bulat.

18. Vokal [e]
Pada saat melafalkan vokal [e] dilafalkan dengan bunyi tengah, yaitu dengan
cara posisis lidah di tengah. Caranya, rahang bawah dalam posisi netral atau biasa,
kemudian bagian depan lidah dinaikkan dan posisi bibir merata atau tidak bulat.

19. Vokal [ɛ]
Pada saat melafalkan vokal [ɛ] dilafalkan dengan agak rendah,yaitu dengan
cara posisi lidah agak merendah, sehingga agak menjauh dari langit-langit keras.
Caranya, rahang bawah menjauh dari rahang atas, di bawah posisi netral,
kemudian bagian depan lidah dinaikkan dan posisi bibir merata atau tidak bulat.

20. Vokal [a]
Pada saat melafalkan vokal [a] dilafalkan dengan rendah, yaitu dengan posisi
lidah merendah sehingga menjauh dari langit-langit keras. Caranya, rahang bawah
diturunkan sejauh-jauhnya dari rahang atas, kemudian bagian depan lidah
dinaikkan dan posisi bibir merata atau tidak bulat.
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21. Vokal [u]
Pada waktu melafalkan [u] dilafalkan dengan tinggi dengan cara posisi lidah
meninggi, mendekati langit-langit keras. Caranya, rahang bawah merapat ke
rahang atas, kemudian bagian belakang lidah dinaikkan dan posisi bibir berbentuk
bulat.

22. Vokal [U]
Pada saat melafalkan [U] dilafalkan dengan agak tinggi, yaitu dengan cara
posisi lidah meninggi, sehingga agak mendekati langit-langit keras. Caranya,
rahang atas agak merapat ke rahang atas, kemudian bagian belakang lidah
dinaikkandan posisi bibir berbentuk bulat.

23. Vokal [o]
Pada saat melafalkan vokal [o] dilafalkan dengan bunyi tengah, yaitu dengan
cara posisis lidah di tengah. Caranya, rahang bawah dalam posisi netral atau biasa,
kemudian kemudian bagian belakang lidah dinaikkan dan posisi bibir berbentuk
bulat.

24. Vokal [O]
Pada saat melafalkan vokal [O] dilafalkan dengan agak rendah, yaitu dengan
cara posisi lidah agak merendah, sehingga agak menjauh dari langit-langit keras.
Caranya, rahang bawah menjauh dari

rahang atas, di

bawah posisi

netral,kemudian bagian belakang lidah dinaikkan dan posisi bibir berbentuk bulat.
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25. Vokal [α]
Pada saat melafalkan vokal [α] dilafalkan dengan rendah, yaitu dengan posisi
lidah merendah sehingga menjauh dari langit-langit keras.Caranya, rahang bawah
diturunkan sejauh-jauhnya dari rahang atas, kemudian bagian belakang lidah
dinaikkan dan posisi bibir berbentuk bulat.

26. Vokal [ə]
Pada saat melafalkan vokal [ə] dilafalkan dengan bunyi tengah, yaitu dengan
cara posisis lidah di tengah. Caranya, rahang bawah dalam posisi netral atau biasa,
kemudian posisi lidah merata tidak ada bagian lidah yang dinaikkan dan posisi
bibir juga merata tidak brbentuk bulat.

Tabel 2.3 Artikulator dan Titik Artikulasi
Artikulator
Titik Artikulator
Konsonan
Bibir bawah
Bibir atas
Bilabial
Bibir bawah
Gigi atas
Labio-dental
Ujung lidah
Gigi atas
Dental
Ujung lidah/ lidah depan
Alveolum
Alveolar
Lidah tengah
Palatum
Palatal
Lidah belakang
Velum
Velar
Lidah belakang
Uvulum
Uvular
Pita suara
Pita suara
Glotal

Artikulator yang dimaksud adalah alat ucap yang bertumpu pada rahang
bawah dan dapat digerakkan, seperti ujung lidah, lidah depan, lidah tengah, dan
lidah belakang. Sedangkan artikulator lainnya, yaitu bibir bawah, gigi bawah, dan
uvulum. Sedangkan titik artikulasi adalah alat ucap yang bertumpu pada rahang
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atas, idak dapat digerakkan, dan merupakan tempat bersandarnya artikulator untuk
membentuk bunyi tertentu.
Tabel 2.4 Konsonan bahasa Jepang
Cara
artikulasi

Bilabial

Dental
alveolar

Letupan

[p]
[b]

[t]
[d]

Nasal

[m]

[n]

[ɸ]

[s]
[z]

Frikatif

Afrikatif

[ʦ]
[ʣ]

Jentikan

[ɾ]

Alveopalatal

Palatal

[ɲ]
[ʃ]
[ʒ]

Velar

Glotal

[g]
[k]

[ʔ]

[ŋ]

[ҫ]

[h]

[ʧ]
[ʤ]

2.3.8.2 Konsonan dalam Bahasa Jepang
Berikut dijelaskan secara terperinci penggolongan konsonannya. Sebagai
berikut.

1.

Haretsuon/ HeisaonRyooshin’on (Bilabial Hambat)
Bunyi konsonan yang dihasilkan dengan menghambat sejenak aluran

pernafasan yang keluar dari paru-paru. Kemudian arus udara yang tertahan
dikeluarkan

secara

tiba-tiba

dengan

cara

membuka

alat

ucap

yang

menghambatnya. Bunyi suara yang dikeluarkan dengan menggunakan bibir atas
dan bawah. Contoh dari konsonan ini, yaitu [p] dan [b].
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2.

Ha-Hagukion Ryooshin’on (Dental-Alveoral Hambat)
Bunyi konsonan yang dihasilkan dengan menghambat sejenak aluran

pernafasan yang keluar dari paru-paru. Kemudian arus udara yang tertahan
dikeluarkan

secara

tiba-tiba

dengan

cara

membuka

alat

ucap

yang

menghambatnya. Bunyi yang digunakan dengan alat ucapkan antara gigi atas dan
gusi (alveolum) dengan ujung lidah. Kelompok konsonan, yaitu [t] dan [d].

3.

NankoogaionRyooshin’on (Velar Hambat)
Bunyi konsonan yang dihasilkan dengan menghambat sejenak aluran

pernafasan yang keluar dari paru-paru. Kemudian arus udara yang tertahan
dikeluarkan

secara

tiba-tiba

dengan

cara

membuka

alat

ucap

yang

menghambatnya. Bunyi yang dikeluarkan dengan menggunakan langit-langit
lunak (velum) dengan lidah bagian belakang. Kelompok konsonan yang termasuk
adalah [g] dan [k].

4.

Seimon’onRyooshin’on (Glotal Hambat)
Bunyi konsonan yang dihasilkan dengan menghambat sejenak aluran

pernafasan yang keluar dari paru-paru. Kemudian arus udara yang tertahan
dikeluarkan

secara

tiba-tiba

dengan

cara

membuka

alat

ucap

yang

menghambatnya. Bunyi ini dikeluarkan dengan cara mengeluarkan sedikit udara
dari celah yang sempit di antara kedua pita suara. Yang termasuk konsonan ini
adalah [ʔ].
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5.

BionHaretsuon/ Heisaon (Konsonan Nasal/ Sengau Bilabial)
Bunyi konsonan ini terjadi karena adanya penutupan rongga mulut oleh suatu

bagian alat ucap, sehingga udara yang dari paru-paru tidak bisa keluar bebas
melalui rongga mulut, dan arus udara pernafasan ini akan keluar dari rongga
hidung. Bunyi suara yang dikeluarkan dengan menggunakan bibir atas dan bawah.
Kelompok konsonan ini adalah [m].

6.

BionHa-Hagukion (Konsonan Nasal/ Sengau Dental-Alveolar)
Bunyi konsonan ini terjadi karena adanya penutupan rongga mulut oleh suatu

bagian alat ucap, sehingga udara yang dari paru-paru tidak bisa keluar bebas
melalui rongga mulut, dan arus udara pernafasan ini akan keluar dari rongga
hidung.Bunyi yang digunakan dengan alat ucapkan antara gigi atas dan gusi
(alveolum) dengan ujung lidah. Contoh konsonan ini, yaitu [n]

7.

BionKookoogaion (Konsonan Nasal Palatal)
Bunyi konsonan ini terjadi karena adanya penutupan rongga mulut oleh suatu

bagian alat ucap, sehingga udara yang dari paru-paru tidak bisa keluar bebas
melalui rongga mulut, dan arus udara pernafasan ini akan keluar dari rongga
hidung. Bunyi ini dikeluarkan dengan menggunakan alat ucap langit-langit keras
(palatum) dengan lidah bagian tengah. Kelompok konsonan ini adalah [ɲ].
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8.

BionNankogaion (Kosonan Nasal/ Sengau Velar)
Bunyi konsonan ini terjadi karena adanya penutupan rongga mulut oleh suatu

bagian alat ucap, sehingga udara yang dari paru-paru tidak bisa keluar bebas
melalui rongga mulut, dan arus udara pernafasan ini akan keluar dari rongga
hidung.Bunyi yang dikeluarkan dengan menggunakan langit-langit lunak (velum)
dengan lidah bagian belakang. Contoh konsonannya, yaitu [ŋ].

9.

Masatsuon Haretsuon/ Heisaon (Konsonan Frikatif Bilabial)
Bunyi konsonan ini terjadi karena arus udara mengalir melalui celah-celah

jalannya pernafasan yang menyempit, sehingga menimbulkan suara desis. Bunyi
suara yang dikeluarkan dengan menggunakan bibir atas dan bawah. Kelompok
konsonan ini adalah [ɸ].

10. MasatsuonHa-Hagukion (Konsonan Frikatif Dental-Alveolar)
Bunyi konsonan ini terjadi karena arus udara mengalir melalui celah-celah
jalannya pernafasan yang menyempit, sehingga menimbulkan suara desis.Bunyi
yang digunakan dengan alat ucapkan antara gigi atas dan gusi (alveolum) dengan
ujung lidah. Contoh konsonan ini adalah [s] dan [z].

11. MasatsuonShikei Kookoogaion (Konsonan Frikatif Alveolar-Palatal)
Bunyi konsonan ini terjadi karena arus udara mengalir melalui celah-celah
jalannya pernafasan yang menyempit, sehingga menimbulkan suara desis. Bunyi
yang dikeluarkan menggunakan dengan alat ucap antara gusi (alveolum) dan
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langit-langit keras (palatum) dengan lidah bagian depan. Yang termasuk
kelompok konsonan ini adalah [ʃ] dan [ʒ].

12. MasatsuonKookoogaion (Konsonan Frikatif Palatal)
Bunyi konsonan ini terjadi karena arus udara mengalir melalui celah-celah
jalannya pernafasan yang menyempit, sehingga menimbulkan suara desis. Bunyi
ini dikeluarkan dengan menggunakan alat ucap langit-langit keras (palatum)
dengan lidah bagian tengah. Contoh konsonan ini adalah [ҫ].

13. Masatsuon Seimon’on (Konsonan Frikatif Glotal)
Bunyi konsonan ini terjadi karena arus udara mengalir melalui celah-celah
jalannya pernafasan yang menyempit, sehingga menimbulkan suara desis. Bunyi
ini dikeluarkan dengan cara mengeluarkan sedikit udara dari celah yang sempit di
antara kedua pita suara. Contoh konsonan berikut adalah [h].

14. HasatsuonHa-Hagukion (Konsonan Afrikatif Dental-Alveolar)
Konsonan ini terjadi dengan dua cara keluarnya arus pernafasan, yaitu terjadi
pada konsonan hambatan (Haretsuon) dan konsonan frikatif (masatsuon). Bunyi
dihasilkan dihasilkan dengan cara memulai pengucapan seperti pada haretsuon,
kemudian selanjutnya diucapkan pada saat mengucapkan masatsuon. Bunyi yang
digunakan dengan alat ucapkan antara gigi atas dan gusi (alveolum) dengan ujung
lidah. Contoh konsonan ini adalah [ʦ] dan [ʣ].
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15. HasatsuonShikei Kookoogaion (Konsonan Afrikatif Alveolar-Palatal)
Konsonan ini terjadi dengan dua cara keluarnya arus pernafasan, yaitu terjadi
pada konsonan hambatan (Haretsuon) dan Konsonan frikatif (masatsuon). Bunyi
dihasilkan dihasilkan dengan cara memulai pengucapan seperti pada haretsuon,
kemudian selanjutnya diucapkan pada saat mengucapkan masatsuon. . Bunyi yang
dikeluarkan menggunakan dengan alat ucap antara gusi (alveolum) dan langitlangit keras (palatum) dengan lidah bagian depan. Contoh konsonan ini adalah [ʧ]
dan [ʤ].

16. Hajikion Ha-Hagukion (Konsonan Jentik Dental-Alveolar)
Bunyi konsonan ini terjadi dengan cara merapatkan ujung lidah di sekitar gusi
(alveolum), lalu dengan ringan menjentikkan lidah ke arah sekitar gigi. Kemudian
bunyi dikeluarkan dengan menggunakan alat ucap gigi atas dan gusi. Contoh
kelompok konsonan ini adalah [ɾ].

17. Hanboin(Bunyi Semi Vokal)
Konsonan [j] termasuk kelompok masastuon, yaitu bunyi konsonan frikatif.
Semi vokal [j] hampir sama dengan konsonan frikatif palatal [ҫ]. Perbedaan antara
konsonan [ҫ] dengan semi vokal [j], kalau konsonan [ҫ] termasuk bunyi yang
tidak bersuara (museon), sedangkan semi vokal [j] bersuara (yuuseon).
Semi vokal [ɰ] diucapkan dengan tidak dimajukan ke depan dan tidak
membundar, tetapi bentuk bibir dalam keadaan normal, tidak merentang ke
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samping kiri dan kanan. Salah satu perbedaan cara pengucapan vokal [w] dalam
bahasa Indonesia dengan semi vokal [w] dalam bahasa Jepang.
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa bahasa Jepang memiliki banyak
perbedaan dalam melafalkan suatu huruf.Akan tetapi, ada juga beberapa pelafalan
yang samaantara pelafalan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Pada pelafalan
bahasa Jepang terdapat pelafalan [ts] dan [t], sedangkan dalam bahasa Indonesia
hanya ada pelafalan [t]; pada bahasa Jepang terdapat pelafalan [∫], sedangkan
dalam bahasa Indonesia melafalkan [s]; pada pelafalan bahasa Jepang terdapat
pelafalan [dz] dan [z], sedangkan pada bahasa Indonesia melafalkan [z]. Namun,
pelafalan [z] pada bahasa Indonesia hampir tidak pernah digunakan.

18. Bunyi vokal [a]
Vokal [a] diucapkan dengan cara membuka mulut cukup besar (lebih besar
daripada disaat mengucapkan vokal-vokal lainnya), bentuk bibir dalam keadaan
rata atau datar (heishinboin). Vokal [a] pada lidah bagian belakang dinaikkan
(okujitaboin) sehingga posisinya lebih tinggi dari pada lidah bagian tengah dan
lidah bagian depan. Pada ujung lidah menempel pada sekitar gusi bagian belakang
gigi bawah.

19. Bunyi Vokal [i]
Pada saat mengucapkan vokal [i] keadaan bibir agak merentang ke samping
(kiri dan kanan) sehingga keadaannya menjadi rata atau datar agak lebar
(heishinboin) diucapakan dengan cara membuka mulut sedikit. Dalam
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mengucapkan vokal [i] lidah bagian depan naik hampir mendekati langit-langit
keras (maejitaboin) dan ujung lidah turun sampai menempel bagian gigi bawah
bagian belakang.

20. Bunyi Vokal [ɰ]
Pada saat mengucapkan vokal [ɰ] dengan cara membuka mulut sedikit, sama
besarnya pada waktu mengucapkan vokal [i] (heishinboin). Sedangkan pada
waktu mengucapkan vokal [ɰ] bibir dalam keadaan normal tidak direntangkan ke
samping kiri dan kanan, tidak sama halnya pada waktu mengucapkan vokal [i].
Pada saat pengucapan vokal [ɰ] lidah bagian belakang dinaikkan keatas kearah
langit-langit lunak (okujitaboin).

21. Bunyi Vokal [e]
Diucapkan dengan cara membuka mulut cukup besar, lebih kecil dari pada
waktu mengucapkan vokal [a] tetapi lebih besar dari pada waktu mengucapkan
vokal [i] atau [ɰ]. Pada waktu mengucapkan vokal [e] lidah bagian depan agak
dinaikkan (maejita boin).

22. Bunyi Vokal [o]
Pengucapannya dengan cara membuka mulut sama besarnya pada waktu
mengucapkan vokal [e]. Vokal [o] diucapkan dengan cara menaikkan lidah bagian
belakang (okujitaboin) ke arah langit-langit lunak.
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2.3.9 Teori Berbicara
Isskandarwassid dan Sunendar (2013: 239) menyatakan bahwa keterampilan
berbicara mensyaratkan adanya pemahaman minimal dari pembicara dalam
membentuk sebuah kalimat yang memiliki struktur dasar yang saling bertemali
sehingga mampu menyajikan sebuah makna.
Dalam proses pembelajaran keterampilan berbicara, pembicara berlaku
sebagai pengirim (sender), sedangkan penerima(receiver) adalah penerima warta
(message). Warta ini terentuk oleh informasi yang disampaikan sender dan
message merupkan objek dari komunikasi. Kemudian feedback muncul setelah
warta diterima dan merupakan reaksi dari penerima pesan. Untuk lebih jelas
tentang proses pembelajaran keterampilan berbicara tersebut dipaparkan berupa
bagan sebagai berikut.
Warta

Pengirim

Penerima

Balikan

Gambar 2.3 Proses Pembelajaran Keterampilan Berbicara
Rancangan program pengajaran untuk mengembangkan keterampilan
berbicara dapat memberikan pemenuhan kebutuhan yang berbeda.Kegiatankegiatan tersebut adalah sebagai berikut.
1.

Aktivitas mengembangkan keterampilan berbicara secara umum.
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2.

Aktivitas mengembangkan keterampilan berbicara secara khusus untuk
membentuk model diksi, ucapan, dan mengurangi penggunaan bahasa
nonstandard.

3.

Aktivitas mengatasi masalah yang meminta perhatian khusus seperti di bawah
ini.
1) Peserta didik yang penggunaan bahasa ibunya sangat dominan.
2) Peserta didik yang mengalami problem kejiwaan, pemalu, dan tertutup.
3) Peserta didik yang mengalami hambatan jasmani yang berhubungan
dengan alat-alat bicaranya.
Keterampilan berbicara mempunyai suatu tujuan-tujuan yang mencakup

pencapaian, yaitu sebagai berikut:
1.

Kemudahan berbicara, yaitu peserta didik mendapat kesempatan yang besar
untuk berlatih berbicara sampai mereka mengembangkan keterampilan ini
secara wajar, lancer, dan menyenangkan, baik dalam kelompok kecil maupun
dihadapan pendengar umum yang lebih besar.

2.

Kejelasan, yaitu peserta ddik berbicara dengan jelas dan tepat, baik artikulasi
maupun diksi kalimat-kalimatnya. Dengan melatih dan mengatur cara
berpikir yang logis dan jelas, kejelasan berbicara tersebut dapat dicapai.

3.

Bertanggung Jawab, yaitu latihan berbicara yang bagus yang menekankan
pembicara untuk bertanggung jawab agar berbicara secara tepat dan berpikir
secara sungguh-sungguh.Di samping itu, tidak bersilat lidah yang mengelabui
kebenaran.
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4.

Membentuk pendengaran yang kritis, yaitu di sini peserta didik dilatih untuk
dapat mengevaluasi kata-kata, niat, dan tujuan pembicara yang secara
emplisit mengajukan suatu pertanyaan.

5.

Membentuk kebiasaan, yaitu kebiasaan berbicara tidak dapat dicapai tanpa
kebiasaan berinteraksi dalam bahasa yang dipelajari,bahkan dalam bahasa
ibu.Hal itu dapat membentuk kebiasaan berbicara dalam perilaku seseorang

2.4 Model Penelitian
Berdasarkan kajian pustaka dan pemaparan teori-teori di atas, teori
kognitivisme, teori behaviorisme, teori fonetik dan teori analisis kontrastif
menjadi landasan penelitian ini untuk dikembangkan. Konsep dari keterampilan
dan berbicara juga digunakan untuk membuat penelitian ini menjadi lebih terfokus,
khususnya pada ranah pengajarannya. Selain itu, metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode bermain peran yang didukung dengan metode drill
dan nativespeaker. Selanjutnya, model penelitian dapat disesuaikan dan dirancang
sebagai berikut.
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Gambar 2.4 Model Penelitian
Pemaparan yang dapat mendeskripsikan model penelitian di atas dapat
disajikan sebagai berikut.
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1.

Teori kognitivisme dan behaviorisme merupakan landasan dalam penelitian
ini pada aspek pembelajaran dan pengajaran (treatment pada peserta didik).
Selanjutnya, teori fonetik merupakan fokus penelitian ini dari sisi
kelinguistikannya.

2.

Teori analisis kontrastif digunakan sebagai sarana untuk membandingkan
fonetik dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang mengingat peserta
didik bukanlah penutur asli bahasa Jepang. Hal ini juga membantu peneliti
dalam memetakan perbedaan antara bunyi dalam bahasa Indonesia dan
bahasa Jepang sehingga pembelajaran dapat lebih efektif dan efisien. Dengan
kata lain, pembelajaran menjadi lebih fokus kepada bunyi-bunyi yang diduga
dapat menjadi sumber kesulitan peserta didik dalam melafalkan sebuah kata
dalam bahasa Jepang.

3.

Sebelum melakukan perencanaan dalam pembelajaran, peneliti melakukan
fase pratindakan untuk mengetahui keterampilan awal peserta didik,
khususnya dalam melafalkan kata-kata bahasa Jepang. Selanjutnya, hasil
analisis dari keterampilan awal tersebut dijadikan acuan dalam menyusun
perencanaan pembelajaran yang dilakukan dalam siklus penelitian tindakan
kelas, meliputi tindakan, observasi dan refleksi.

4.

Setelah mendapatkan hasil berupa nilai dari peserta didik, proses analisis
dilakukan sebagai bahan dalam menarik simpulan dari penelitian ini.

