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ABSTRAK 

Sudaryanto Farchan, Ahmad. 2013. Analisis kesulitan menyimak mahasiswa 

semester II prodi pendidikian bahasa Jepang. Fakultas Bahasa dan 

Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1. Ai Sumirah 

Setiawati, S.Pd, M.Pd. Pembimbing 2. Chevy Kusumah 

Wardhana,  S.Pd,  M.Pd.  

Kata kunci : Analisis, Kesulitan Menyimak  

Dalam pendidikan bahasa Jepang keterampilan menyimak dikenal juga 

dengan istilah Choukai. Namun bagi pembelajar bahasa Jepang di Unnes, ketika 

mempelajari bahasa Jepang pastinya menemukan kendala, terutama pada kegiatan 

menyimak. Kesulitan muncul dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Dalam studi pendahuluan yang dilakukan dengan menyebarkan angket 

tertutup ditemukan masalah pada kemampuan menyimak mahasiswa, oleh karena 

itu penulis bermaksud untuk meneliti dan mencari lebih lengkap dimana letak 

kesulitan ditinjau dari faktor internal dan faktor eksternal serta mencari faktor 

yang mempengaruhi kemampuan menyimak bahasa Jepang mahasiswa prodi 

pendidikan bahasa jepang semester 2 Unnes. 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari kesulitan menyimak mahasiswa 

ditinjau dari faktor internal dan eksternal serta faktor apa saja yang mempengaruhi 

mahasiswa kesulitan dalam menyimak. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif. Jenis penelitian deskriptif yang dipakai adalah deskriptif kuantitatif. 

Populasinya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Unnes angkatan 

2012. Sampel dalam penelitian ini adalah 51 mahasiswa semester 2 prodi 

pendidikan bahasa Jepang angkatan tahun 2012. Pengumpulan datanya 

menggunakan angket tertutup sebagai sumber data. Penelitian ini  menggunakan 

validitas isi dan untuk menghitung reliabilitas tes digunakan rumus R-11.  

Dari hasil penelitian ditemukan hasil kesulitan menyimak mahasiswa 

adalah 1) kondisi fisik yang sedang menurun 2) persepsi tentang  mata kuliah 

choukai, 3) materi yang sulit untuk dipahami, 4) metode pengajaran yang kurang 

inovatif, 5) tempat yang kurang mendukung untuk kegiatan belajar menyimak 

mahasiswa, 6) penguasaan kosa kata yang kurang, 7)sedikit buku  referensi, 8) 

kurangnya latihan dengan  native speaker untuk mengembangkan kemampuan 

menyimak.  
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RANGKUMAN 

Sudaryanto Farchan, Ahmad. 2013. Analisis kesulitan menyimak 

mahasiswa semester II prodi pendidikian bahasa Jepang. Fakultas 

Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1. 

Ai Sumirah Setiawati, S.Pd, M.Pd. Pembimbing 2. Chevy 

Kusumawardhana,  S.Pd,  M.Pd.  

 

Kata Kunci : Analisis, Kesulitan, Menyimak. 

A. Latar Belakang 

Keterampilan berbahasa  dibagi menjadi empat komponen, yaitu 

kemampuan mendengar,  kemampuan berbicara, kemampuan membaca dan 

kemampuan menulis. Pembelajar bahasa diharapkan dapat berkomunikasi dengan 

baik secara lisan maupun tulisan dengan menguasai keempat kemampuan 

tersebut.  

Komunikasi dapat dibagi menjadi dua yaitu komunikasi secara lisan dan 

konunikasi secara tulisan. Komunikasi secara lisan selalu dilakukan setiap hari 

oleh manusia berupa kegiatan percakapan dan menyimak dan disebut juga sebagai 

komunikasi secara langsung. 

Dalam pendidikan bahasa Jepang keterampilan menyimak dikenal juga 

dengan istilah choukai. Pada Program Pendidikan Bahasa Jepang Unnes mata 

kuliah choukai mulai diajarkan pada semester satu hingga semester enam. Pada 

mata kuliah choukai mahasiswa dituntut untuk dapat menangkap informasi 

dengan baik dan benar. Namun bagi pembelajar bahasa Jepang di Unnes, ketika 
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mempelajari bahasa Jepang ditemukan kendala, terutama pada kegiatan menyimak. 

Kesulitan muncul dan dipengaruhi oleh faktor faktor dalam menyimak. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan dengan menyebarkan angket 

pertanyaan tertutup kepada empat angkatan yang berbeda, yaitu mulai dari 

angkatan 2009 sampai angkatan 2012 didapatkan 33,3% mahasiswa  Prodi 

Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Negeri Semarang mengalami kesulitan 

dalam kegiatan menyimak pada mata kuliah choukai. Sedangkan 66,7% 

mahasiswa memilih opsi lain, yang terdiri dari Dokkai, Sakubun, Bunpou, Kaiwa 

dan Kanji. 

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa terdapat masalah dalam 

kemampuan menyimak mahasiswa dan untuk mengetahui faktor yang 

mempengaruhi kemampuan menyimak, maka penulis bermaksud untuk 

menganalisis kesulitan apa yang dihadapi mahasiswa semester 2 prodi pendidikan 

bahasa Jepang angkatan 2012 Unnes dalam menyimak ditinjau dari faktor internal 

dan faktor eksternal, serta faktor yang mempengaruhi kemampuan menyimak 

mahasiswa semester 2 prodi pendidikan bahasa Jepang angkatan 2012 Unnes.  

B. Landasan Teori  

1. Bahasa  

Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi antara manusia dengan manusia 

yang lain.  Menurut Harimukti Kridalaksana (2007: 3) menyatakan bahwa bahasa 

adalah sistem tanda bunyi yang disepakati untuk dipergunakan oleh para anggota 
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kelompok masyarakat tertentu dalam bekerjasama, berkomunikasi, dan 

mengidentifikasi diri. 

2. Menyimak  

Tarigan dalam Lasti(2008:31) menyatakan menyimak adalah sutau proses 

mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, 

apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau 

pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang 

pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. 

3. Bahasa Jepang 

Menurut Shinmura dalam Sudjianto (1998 : 1) Kokugo adalah (1) bahasa yang 

dijadikan bahasa yang umum  disuatu negara ; Bahasa resmi negara tersebut ; 

Bahasa nasional : (2) Istilah lain untuk nihongo : (3) Bahasa Jepang asli ; Wago ; 

Yamatokotoba : (4) singkatan dari kata kokugoka. 

4. Choukai 

Yaeko(1991:171) menjelaskan choukai adalah choukai adalah kemampuan 

mendengar dan memahami bahasa jepang, objek sasaran mendengarkan disini 

tidak dibatasi pada monolog dan dialog. Untuk mengembangkan kemampuan 

menyimak, pertama kita harus mengetahui objek sasaranyang didengar, kemudian 

unsur apa saja yang terkandung pada saat menyimak, setelah itu memikirkan 

kenapa menyimak itu susah. 

5. Kesulitan menyimak bagi pembelajar bahasa Jepang 
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Ishida (1999:56) mengemukakan masalah-masalah dalam choukai: masalah 

bunyi, masalah kosakata atau ungkapan, masalah struktur kalimat, masalah 

pragmatik, masalah lawan bicara, dan lain-lain. 

C. Metode Penelitian 

Bentuk penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif kuantitatif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester 2 Prodi Pendidikan 

Bahasa Jepang Unnes angkatan 2012. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket 

tertutup dengan skala rating 1 sampai 4, dengan jumlah butir pertanyaan 18 soal. 

Setelah mengujicobakan angket, didapatkan reliabilitas angket adalah 1.435. Hal 

ini menunjukkan bahwa instrumen termasuk dalam kategori sangat kuat. Sehingga 

instrumen sangat layak dan dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. 

D. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis angket, diperoleh data tentang faktor yang 

mempengaruhi mahasiswa dalam menyimak, yakni sebagai berikut: 

1. Kesulitan saat mengikuti mata kuliah choukai meskipun mereka dalam 

kondisi sakit dengan jumlah presentase sebesar 60,79%. 

2. Persepsi mahasiswa terhadap mata kuliah choukai yaitu 70,60%. 

3. Tempat mereka belajar tidak dapat membantu mereka berkosentrasi 

untuk menyimak yaitu 78,43%.  

Kesulitan dalam menyimak bahasa Jepang pada mahasiswa yakni sebagai 

berikut: 
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1. Kurangnya perbendaharaan kosa kata. 

2. Kurangnya buku referensi untuk meningkatkan kemampuan menyimak. 

3. Tidak adanya keteratuaran belajar menyimak. 

4. Kurangnya berkomunikasi dengan native speaker. 

E. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil analisis angket dapat disimpulkan bahwa mahasiswa 

angkatan 2012 mengalami beberapa kesulitan dalam kemampuan menyimak, 

yakni dalam hal keterbatasan kondisi fisik, persepsi mahasiswa terhadap mata 

kuliah choukai, materi yang sulit untuk dipahami, metode pengajaran yang kurang 

inovatif, dan tempat yang kurang mendukung untuk kegiatan belajar menyimak 

mahasiswa, penguasaan kosa kata yang kurang, sedikit buku  referensi, dan 

kurangnya latihan dengan  native speaker untuk mengembangkan kemampuan 

menyimak. Oleh karena itu mahasiswa sebaiknya lebih teliti dalam menyimak apa 

yang didengarkan, kreatif dalam mencari referensi buku atau media pembelajaran 

choukai dan meningkatkan komunikasi dengan native speaker secara langsung 

maupun dengan menggunakan media elektronik. Bagi pengajar sebaiknya 

menggunakan metode pengajaran yang bervariasi agar dalam melakukan proses 

belajar mengajar tidak terjadi kebosanan pada peserta didik. Untuk lembaga 

pendidikan terkait sebaiknya memperbaiki sarana dan tempat belajar sepaya 

proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan alat bagi manusia untuk berkomunikasi. Bahasa juga 

merupakan suatu ciri khas dan pembeda dari suatu kaum dengan kaum lainnya. 

Manusia sejak kecil mengenal bahasa. Menurut Owen dalam Setiawan (2006:1) 

mengungkapkan bahwa bahasa adalah kode yang diterima secara sosial atau 

sistem konvensional untuk menyampaikan konsep melalui simbol-simbol yang 

sudah diatur oleh ketentuan. Jadi bahasa juga dapat disimpulkan sebagai simbol-

simbol yang sudah ditetapkan, diatur dan diterima dalam suatu masyarakat. 

 Keterampilan berbahasa  dibagi menjadi empat komponen, yaitu 

kemampuan mendengar,  kemampuan berbicara, kemampuan membaca dan 

kemampuan menulis. Pembelajar bahasa diharapkan dapat berkomunikasi dengan 

baik secara lisan maupun tulisan dengan menguasai keempat kemampuan 

tersebut.  

Komunikasi dapat dibagi menjadi dua yaitu komunikasi secara lisan dan 

konunikasi secara tulisan. Komunikasi secara lisan selalu dilakukan setiap hari 

oleh manusia berupa kegiatan percakapan dan menyimak dan disebut juga sebagai 

komunikasi secara langsung. Sedangkan komunikasi secara tulisan adalah 

komunikasi yang dilakukan manusia secara tidak langsung.  

Menurut Tarigan dalam Lasti(2008:31) menyimak adalah sutau proses 

mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, 
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apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau 

pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang 

pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Jadi pada kegiatan menyimak 

pendengar tidak hanya mendengarkan saja, akan tetapi juga berkonsentrasi agar 

pesan yang diujarkan bisa tersampaikan dengan baik. 

Keterampilan menyimak dalam pendidikan bahasa Jepang keterampilan 

menyimak dikenal juga dengan istilah choukai. Pada Program Pendidikan Bahasa 

Jepang Unnes mata kuliah choukai mulai diajarkan pada semester satu hingga 

semester enam. Pada mata kuliah choukai mahasiswa dituntut untuk dapat 

menangkap informasi dengan baik dan benar. Namun bagi pembelajar bahasa 

Jepang di Unnes, ketika mempelajari bahasa Jepang ditemukan kendala, terutama 

pada kegiatan menyimak. Kesulitan muncul dan dipengaruhi oleh faktor faktor 

dalam menyimak. Kesulitan dalam menyimak yaitu berupa pemahaman kosa kata, 

pola kalimat dan lain-lain. faktor yang mempengaruhi ditinjau dari faktor internal 

berupa masalah pendengaran, minat pribadi bahkan dari motivasi. Sedangkan 

faktor eksternal yaitu berupa media pembelajaran, metode pembelajaran, tempat 

dan lain-lain. 

Permasalahan yang telah dijabarkan di atas juga muncul pada mahasiswa 

prodi pendidikan bahasa Jepang Universitas Negeri Semarang. Hal ini didukung 

oleh hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh penulis dengan 

menggunakan angket sebagai alat pengumpulan data. Studi pendahuluan ini 

dilakukan pada mahasiswa dari empat angkatan yang berbeda, yaitu mulai dari 

angkatan 2009 sampai angkatan 2012. Hasil dari studi pendahuluan tersebut yaitu 
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33,3% mahasiswa  Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Negeri Semarang 

mengalami kesulitan dalam kegiatan menyimak pada mata kuliah Chokkai. 

Sedangkan 66,7% mahasiswa memilih opsi lain, yang terdiri dari Dokkai, 

Sakubun, Bunpou, Kaiwa dan Kanji. Dari 33,3% mahasiswa tersebut selanjutnya 

menyatakan bahwa kesulitan dalam menguasai kemampuan menyimak dialami 

sejak semester II. 

Dari permasalahan yang muncul maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “ANALISIS KESULITAN MENYIMAK 

MAHASISWA SEMESTER II PRODI PENDIDIKAN BAHASA JEPANG”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu : 

1. Apa saja yang mempengaruhi mahasiswa semester II angkatan 2012 

prodi pendidikan bahasa jepang UNNES dalam menyimak ditinjau 

dari faktor internal dan eksternal mahasiswa? 

2. Apa saja  kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam menyimak 

bahasa Jepang?  

1.3  Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya akan membahas tentang kesulitan apa saja 

yang dihadapi mahasiswa dalam menyimak pada mata kuliah Choukai 

ditinjau dari faktor eksternal dan internal mahasiswa semester II angkatan 

2012 prodi pendidikan bahasa jepang UNNES. 
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1.4  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apa saja  kesulitan yang dihadapi mahasiswa 

semester II angkatan 2012  prodi pendidikan bahasa Jepang UNNES 

dalam menyimak. 

2. Untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi  mahasiswa semester 

II angkatan 2012  prodi pendidikan bahasa Jepang UNNES dalam 

menyimak ditinjau dari faktor internal dan eksternal mahasiswa.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis 

maupun praktis. Adapun manfaat tersebut sebagai berikut : 

a. Teoritis 

Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu 

pendidikan terutama pendidikan bahasa Jepang. 

b. Praktis 

Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi pengajar bahasa 

jepang, pembelajar bahasa Jepang yang melakukan penelitian. 

a) Pengajar bahasa Jepang 

Pengajar bahasa Jepang diharapkan bisa mencari metode yang 

tepat untuk mengatasi kesulitan menyimak mahasiswa dengan 

merujuk pada faktor-faktor penyebab terjadinya kesulitan 

menyimak yang dialami oleh mahasiswa. 
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b) Pembelajar bahasa Jepang yang melakukan penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa yang 

ingin melakukan penelitian mengenai kemampuan menyimak dapat 

menemukan metode yang tepat untuk mengatasi kesulitan 

mahasiswa dalam menyimak. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 

bagian awal, bagian pokok dan bagian akhir. 

Bagian awal skripsi berisi halaman judul, halaman pengesahan, lembar 

pernyataan, motto dan persembahan, prakata, abstrak, matome dan daftar isi. 

Bagian pokok skripsi ini berisi lima bab yaitu: pendahuluan, landasan teori, 

metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan dan saran. 

Bab I adalah pendahuluan memuat uraian tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian,  manfaat penelitian, 

sistematika penulisan. 

Bab II adalah landasan teori memuat landasan dari beberapa teori yang 

digunakan yang mendasari tema penelitian ini, yaitu: pengertian  bahasa dan 

kemampuan berbahasa, keterampilan berbahasa, bahasa jepang, choukai, 

menyimak, fungsi menyimak, tujuan menyimak, tipe-tipe dan jenis- jenis 

menyimak, faktor-faktor kesulitan menyimak. 

Bab III adalah metode penelitian memuat variabel penelitian, populasi dan 

sampel, metode pengumpulan data, instrumen, dan analisis instrumen 
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Bab IV adalah penelitian dan pembahasan memuat tentang analisis data 

dan uji hipotesis. 

Bab V adalah simpulan dan saran memuat uraian tentang simpulan dan 

saran. 

Bagian akhir skripsi berisi tentang daftar pustaka dan lampiran.



7 

BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Bahasa 

2.1.1. Pengertian Bahasa 

Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi antara manusia dengan 

manusia yang lain.  Menurut Kridalaksana (2007:3) menyatakan bahwa bahasa 

adalah sistem tanda bunyi yang disepakati untuk dipergunakan oleh para anggota 

kelompok masyarakat tertentu dalam bekerjasama, berkomunikasi, dan 

mengidentifikasi diri. 

Dari definisi tersebut menurut Kridalaksana (2007:3)  bahasa dapat 

diuraikan lagi menjadi beberapa pengertian yaitu yang pertama adalah bahasa 

sebagai suatu sistem artinya bahasa itu bukanlah sejumlah unsur yang terkumpul 

secara tak beraturan. Jadi dapat diartikan bahasa merupakan sistem yang mengatur 

pola kalimat sampai partikel dalam suatu kalimat. Tanpa sistem tersebut, maksud 

dari bahasa atau kalimat tersebut tidak dapat tersampaikan secara sempurna. 

Bahasa itu sistematis, dengan kata lain bahasa bukanlah sistem tunggal, namun 

terdiri dari beberapa subsistem antara lain subsistem fisiologis, subsistem 

gramatika, dan subsistem leksikon. 

Kedua, bahasa adalah sistem tanda yang berarti bahasa dapat mewakilkan 

sesuatu atau hal yang menimbulkan reaksi yang sama bila menanggapi (melihat, 

mendengar dan sebagainya) apa yang diwakilinya itu. Setiap dari sistem itu atau 

setiap bagian dari bahasa tentulah mewakili sesuatu. Ketiga,bahasa adalah sistem 
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bunyi. Pada dasarnya bahasa adalah bunyi. Tulisan yang selama ini dipakai lebih 

bersifat sekunder, karena manusia dapat berbahasa tanpa mengenal tulisan.  

Keempat, bahasa digunakan berdasarkan kesepakatan. Bahasa merupakan 

sesuatu yang disepakati oleh sekelompok masyarakat dan diberi makna. Sehingga 

pengguna baru tinggal mempelajarinya. Kelima, bahasa bersifat produktif. 

Artinya, sebagai sistem dari unsur-unsur yang jumlahnya terbatas, bahasa dapat 

dipakai secara tidak terbatas oleh pemakainya. 

Keenam, bahasa bersifat unik. Artinya, tiap bahasa mempunyai sistem 

yang khas yang tidak harus ada dalam bahasa lain. Ketujuh, bahasa bersifat 

universal maupun hampir universal yang artinya bahasa mempunyai sistem yang 

hampir sama antar bahasa diberbagai tempat atau negara. Kedelapan, bahasa 

mempunyai variasi-variasi karena bahasa itu dipakai oleh kelompok manusia 

untuk bekerja sama dan berkomunikasi, dan karena kelompok manusiaitu banyak 

ragamnya yang mengakibatkan variasi  bahasa dalam kelompok tersebut.  

Kesembilan, bahasa dapat mengidentifikasikan suatu kelompok sosial. 

Artinya, bahasa merupakan ciri pembeda yang paling menonjol karena dengan 

bahasa tiap kelompok sosial merasa diri sebagai kesatuan yang berbeda dari 

kelompok lain. Bagi kelompok sosial tertentu,bahasa tidak sekadar merupakan 

sistem tanda, melainkan sebagai pelambang identitas sosial. Kesepuluh, bahasa 

mempunyai fungsi yang bergantung pada faktor-faktor siapa, apa, kepada siapa, 

tentang siapa, dimana, bilamana, berapa lama, untuk apa, dan dengan apa bahasa 

diujarkan. 
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Jadi bahasa adalah alat untuk berkomunikasi antar individu yang telah 

disepakati dalam suatu masyarakat. Bahasa merupakan suatu sistem yang tidak 

dapat berdiri sendiri. Bahasa juga bersifat unik dan universal yang berarti setiap 

masyarakat ditempat yang satu dengan tempat yang lain mempunyai bahasa yang 

berbeda dan bahasa mempunyai sistem yang sama. Bahasa juga dapat 

mengidentifikasi suatu kelompok masyarakat. Oleh karena itu bahasa adalah 

sebuah alat bagi manusia untuk saling mengenal antara individu, antara satu 

kelompok dan kelompok lain, bahkan dengan bahasa kita dapat mengetahui 

bangsa mana yang menggunakan bahasa yang diucapkan. Karena bahasa juga 

dapat mencirikan suatu bangsa dan kaum tertentu.  

2.1.2. Keterampilan Berbahasa 

Tarigan (1994:1) keterampilan berbahasa mempunyai empat komponen, 

yaitu keterampilan menyimak (listening skills), keterampilan berbicara (speaking 

skills), keterampilan membaca (reading skills), dan keterampilan menulis (writing 

skills). Setiap keterampilan itu erat sekali berhubungan dengan tiga keterampilan 

lainnya dengan cara yang beraneka ragam. Dalam memperoleh keterampilan 

berbahasa, kita biasanya melalui suatu hubungan urutan yang teratur : mula-mula, 

pada masa kecil, kita menyimak bahasa, kemudian berbicara, sesudah itu kita 

belajar membaca dan menulis. Menyimak dan berbicara kita pelajari sebelum 

memasuki sekolah. Keempat keterampilan tersebut pada dasarnya merupakan satu 

kesatuan, merupakan catur tunggal. 

Selanjutnya setiap keterampilan itu erat pula berhubungan dengan proses-

proses yang mendasari bahasa. Bahasa seseorang mencerminkan pikirannya. 



10 

 

 

 

Semakin terampil seseorang berbahasa, semakin cerah dan jelas jalan pikirannya. 

Keterampilan hanya dapat diperoleh dan dikuasaidengan jalan praktik dan banyak 

pelatihan. Melatih keterampilan berbahasa berarti pula melatih keterampilan 

berpikir. 

Setiap orang mempunyai keterampilan bahasa. Dengan keterampilan 

berbahasa seseorang dapat mengembangkan pikirannya. Keterampilan berbahasa 

seseorang dapat berkembang dengan baik maupun tidak berkembang sama sekali 

tergantung pada latihan yang kita lakukan pada setiap keterampilan berbahasa 

yang kita miliki. 

2.2. Menyimak 

2.2.1. Pengertian Menyimak 

Tarigan dalam Lasti(2008:31) menyatakan menyimak adalah sutau proses 

mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, 

apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau 

pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang 

pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. 

Selain definisi di atas, menyimak juga dapat diartikan sebagai kegiatan 

menangkap isi, pesan atau makna yang disampaikan melalui ujaran atau bahasa 

lisan. Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kegiatan menyimak juga berperan penting dalam berkomunikasi. Komunikasi 

berjalan lancar jika masing-masing pihak yang melakukan komunikasi sama-sama 

menyimak pembicaraan dengan baik. 
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Menyimak merupakan hal yang penting dalam berkomunikasi. Dalam 

berkomunikasi jika tidak dapat menyimak dengan baik maka komunikasi yang 

berlangsung pun tidak dapat berlangsung dengan baik. Dalam menyimak kita 

diharuskan mendengar sekaligus memahami dan memperhatikan apa yang 

diujarkan pembicara atau  lawan bicara kita hal itu agar komunikasi dapat berjalan 

dengan baik. 

2.2.2. Fungsi Menyimak 

Devito dalam Herry (2012:54) menyebutkan bahwa aktivitas menyimak 

dapat digunakan untuk beberapa hal misalnya untuk memahami orang lain, 

berempati terhadap orang lain, dan mengkritisi orang lain. Selian itu, menyimak 

juga memiliki fungsi untuk menjalin suatu hubungan, memengaruhi orang lain, 

bermain-main (hiburan), dan untuk menolong. 

1) Memahami Orang Lain 

Orang-orang yang dapat memahami dan mempertahankan banyak 

informasi memiliki sebuah peluang yang lebih besar untuk berhasil. Kemampuan 

membaca dan menulis efektif bersama-sama dengan kemampuan untuk menerima 

dan memahami pembicaraan orang lain merupakan kunci sukses. Memahami 

orang lain, mempelajari reaksi dan kebutuhan orang lain, sertamenemukan hal-hal 

berkenaan dengan orang lain merupakan hala penting dalam setiap aktivitas 

kehidupan. Bahkan kehidupan pribadi, kemampuan untuk menerima dan 

memahami setiap informasi dapat membantu kita mengetahui dan mempelajari 

segala sesuatu yang diperlukan. Bisa jadi dengan tujuan memahami orang lain 

untuk memperoleh informasi atau untuk mempelajari sesuatu. 
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2) Berempati 

Seorang penyimak yang dapat menerima dan mengingat sejumlah besar 

informasi akan sangat disukai dan sangat bernilai sebagai seorang teman daripada 

sebuah komputer. Walaupun kemampuan menerima data merupakan suatu hal 

yang mengagumkan, tetapi penyimak yang efektif juga harus berempati, dapat 

memahami dan merasakan setiap emosi serta pikiran pembicara. Kemampuan 

berempati ini merupakan elemen penting dalam berkomunikasi yang efektif. 

Penyimakan yang disertai empati dapat menjadi sebuah cara yang berharga untuk 

membantu seseorang yang sedang bermasalah. Melalui aktivitas menyimak yang 

empatik kita dapat menjalin dan membina persahabatan, karena pada dasarnya 

orang akan menyukai orang yang dapat memahami dan merasakan apa yang 

sedang ia alami.  

3) Memengaruhi Orang Lain 

Aktivitas menyimak juga dapat mempengaruhi sikap dan perilaku orang 

lain karena orang-orang akan lebih menaruh hormat dan mengikuti apa yang kita 

katakan jika mereka beranggapan kita telah menyimak dan memahami mereka.  

4) Menghibur Diri 

Adalakalanya menyimak cerita-cerita lucu dan anekdot-anekdot yang 

dilontarkan orang lain bisa menjadi hiburan dan pelepas ketegangan. Seorang 

penyimak yang baik juga harus tahu kapan menyimak secara kritis dan evaluatif 

serta kapan menyimak secara pasif. 

 

 



13 

 

 

 

5) Mengkritisi Orang Lain 

Menyimak yang kritis juga dapat mendengarkan kata-kata pembicara dan 

memahami setiap gagasan tanpa menerimanya secara total. Kemampuan 

menyimak secara analitis dan kritis berbeda dengan menerima secara empati. 

Penyimak yang kritis dapat membantu setiap individu dan masyarakat untuk 

memahami diri mereka dan mengevaluasi gagasan-gagasan mereka. 

6) Menolong Orang Lain  

Melalui aktivitas menyimak kita dapat memberikan jenis pengakuan dan 

penghargaan kepada oarng lain. Keika sedang menyimak, dapat dikatakan bahwa 

secara tidak langsung sudah mengirim pesan non-verbal yang menyatakan bahwa 

orang yang sedang berbicara itu penting. Melalui kegiatan menyimak, dapat 

membantu orang lain dalam memcahkan masalah yang sedang dihadapi. Berikut 

ini merupakan beberapa cara yang sering digunakan untuk menolong orang lain, 

diantaranya adalah: 

a. Menasehati 

b. Menilai 

c. Menganalisis 

d. Bertanya 

e. Mendukung 

f. Menyimak secara aktif 
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2.2.3. Tujuan Menyimak 

Menurut Tarigan (1980:56) tujuan seseorang untuk menyimak sesuatu itu 

beraneka ragam antara lain : 

a. Menyimak dengan tujuan utama agar dapat memperoleh pengetahuan 

dari bahan ujaran sang pembicara. 

b. Menyimak dengan tujuan untuk menikmati keindahan audial. 

c. Menyimak dengan tujuan agar dapat menilai apa yang disimak dan 

mengevaluasi. 

d. Menyimak dengan tujuan agar dapt menikmati dan menghargai apa 

yang disimaknya. 

e. Menyimak dengan tujuan agar dapat mengkomunkasikan ide-ide, 

gagasan-gagasan, maupun perasaan-pesaraannya kepada orang lain 

dengan lancar dan tepat. 

f. Menyimak dengan maksud dan tujuan agar dapat membedakan bunyi-

bunyi dengan tepat; mana bunyi yang membedakan arti (distingtif) 

mana bunyi yang tidak membedakan arti. Biasanya terlihat pada 

seorang yang sedang belajar bahasa asing. 

g. Menyimak dengan maksud agar dapat memecahkan masalah secara 

kreatif dan analisis, sebab dari sang pembicara mungkin memperoleh 

banyak masukan yang berharga. 

h. Menyimak dengan tujuan untuk meyakinkan dirinya terhadap suatu 

masalah atau pendapat yang selama ini diragukan. 
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2.2.4. Tipe-tipe dan  Jenis-jenis Menyimak 

Menyimak mempunyai banyak jenis tergantung tujuannya. Menurut 

Tarigan (1980:35) menyimak mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus 

sehingga menyimak mempunyai keanekaragaman. Jenis atau ragam menyimak  

dibagi menjadi dua kelompok yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif. 

Dalam kelompok tersebut dibagi lagi, penjelasan ragam menyimak adalah sebagai 

berikut. 

1. Menyimak Ekstensif 

Menyimak ekstensif (extensive listening) adalah sejenis kegiatan yang 

mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran, tidak 

perlu dibawah bimbingan langsung dari seorang guru. Menyimak ekstensif dibagi 

menjadi  empat macam sub kelompok jenis menyimak yaitu : 

1.1 Menyimak Sosial 

Menyimak sosial adalah menyimak yang biasanya berlangsung 

dalam situai-situasi sosial tempat tempat orang mengobrol atau bercengkrama 

mengenai hal-hal menarik perhatian semua orang yang hadir dan saling 

mendengar satu sama lain untuk membuat responsi-responsi yang wajar, 

mengikuti hal-hal yang menarik, dan memperlihatkan perhatian yang wajar 

terhadap apa yang dikemukakan atau yang dikatakan oleh seorang rekan. 

1.2 Menyimak Sekunder 

Menyimak sekunder adalah kegiatan menyimak kebetulan dan kita 

sedang melakukan suatu kegiatan lain. Ini dicontohkan kita sedang 

melakukan kegiatan menulis dan kita menyimak suara musik radio. 
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1.3 Menyimak Estetik 

Menyimak estetik adalah kegiatan menyimak yang mencakup 

kegiatan menyimak musik, menikmati cerita yang dibacakan oleh seorang 

guru, siswa atau aktor. Menyimak yang lebih mengerucut pada kegiatan seni 

yang memiliki nilai estetis. 

1.4 Menyimak Pasif   

Menyimak pasif adalah menyimak suatu ujaran tanpa upaya sadar 

yang biasanya menandai upaya-upaya kita pada saat belajar dengan kurang 

teliti, tergesa-gesa, menghafal luar kepala, berlatih santai, serta menguasai 

suatu bahasa.    

2. Menyimak intensif  

Menimak intensif adalah jenis menyimak yang diarahkan pada suatu 

kegiatan yang lebih diawasi, dikontrol terhadap satu hal tertentu. Menyimak 

intensif biasanya terjadi pada program pengajaran bahasa. Menyimak intensif 

dapat dibagi beberapa macam yaitu: 

2.1 Menyimak Kritis 

Menyimak kritis adalah kegiatan menyimak yang berupa untuk 

mencari kesalahan atau kekeliruan bahkan juga butir-butir yang baik dan 

benardari ujaran seorang pembicara, dengan alasan yang kuat yang dapat 

diterima olehakal sehat. Pada kegiatan menyimak ini pendengar lebih 

meneliti dimana letak kekurangannya. 
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2.2 Menyimak Konsentratif 

Menyimak konsentratif disebut juga dengan study-type listening atau 

menyimak yang merupakan sejenis telaah. Kegiatan-kegiatan yang tercakup 

dalam menyimak konsentratif ini adalah: 

a. Mengikuti petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam pembicaraan. 

b. Mencari dan merasakan hubungan-hubungan, seperti kelas, tempat, 

kualitas, waktu, urutan serta sebab-akibat. 

c. Mendapatkan atau memperoleh butir-butir informasi tertentu 

d. Memperoleh pemahaman dan pengertian mendalam, dan sebagainya. 

2.3 Menyimak Kreatif 

Menyimak kreatif adalah sejenis kegiatan dalam menyimak yang 

dapat mengakibatkan kesenangan rekonstruksi imajinatif para penyimak 

terhadap bunyi, penglihatan, gerakan, serta perasaan-perasaan kinestetik yang 

disarankan atau dirangsang oleh apa-apa yang disimaknya.  

2.4 Menyimak Eksploratif 

Menyimak eksploratif merupakan menyimak yang bersifat 

menyelidik, yaitu sejenis kegiatan menyimak intensif dengan maksud dan 

tujuan menyelidiki sesuatu lebih terarah dan lebih sempit. 

2.5 Menyimak Interogatif 

Menyimak interogatif merupakan sejenis kegiatan menyimak 

intensif yang menuntut lebih banyak konsentrasi dan seleksi, pemusatan 

perhatian dan pemilihan butir-butir dari ujaran sang pembicara, karena sang 

penyimak akan mengajukan sebanyak pertanyaan. Dalam kegiatan menyimak 
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interogatif ini sang penyimak mempersempit serta mengarahkan perhatiannya 

pada pemerolehan informasi dengan cara menginterogasi atau menanyai sang 

pembicara. 

2.6 Menyimak Selektif 

Menyimak pasif tidak dianggap sebagai kegiatan yang memuaskan. 

Menyimak selektif ini tidak menggantikan menyimak pasif, namun 

melengkapinya. Dalam menyimak selektif terdapat urutan-urutan sebagai 

berikut: nada suara, bunyi-bunyi asing, bunyi-bunyi yang bersamaan, kata-

kata dan frasa, serta bentuk-benyuk ketatabahasaan.  

Selain tipe-tipe menyimak di atas, menurut Hermawan (2012:44-47) 

menyimak juga dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu menyimak secara pasif, kritis 

dan aktif. 

1. Menyimak secara Pasif 

Menyimak pasif merupakan sebuah alat penerima informasi yang memiliki 

kekuatan tertentu. Dalam menyimak pasif penyimak tidak melakukan evaluasi 

terhadap pesan-pesan pembicara, tetapi hanya mengikuti pembicara, bagaimana 

pembicara mengembangkan pikiran dan gagasannya. Dalam komunikasi pasif 

antara pendengar maupun pembicara sedang membangun sebuah lingkungan yang 

sifatnya menerima dan mendukung.  

2. Menyimak secara Kritis 

Menyimak secara kritis dapat membantu untuk membuat sebuah analisis 

dan penilaian pesan secara lebih baik. Menyimak secara kritis bertujuan untuk 

memahami, mengingat, dan menafsirkan setiap yang didengar. Menyimak jenis 
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ini menekankan pada kemampuan berfikir kritis. Penyimak kritis pada umumnya 

berupa untuk mencari kesalahan, kekeliruan, atau kekurangan dari sesuatu yang 

dibicarakan oleh pembicara dengan dilandasi oleh alasan yang dapat diterima oleh 

akal sehat. Penyimak kritis perlu menilai cermat dan teliti segala sesuatu yang 

disampaikan oleh pembicara, sehingga informasi yang didapatkan bisa terpercaya 

dan diandalkan. 

3. Menyimak secara Aktif 

Penyimak aktif tidak sekadar pasif dan kritis, tetapi melibatkan diri secara 

total seperti penginderaan, sikap, kepercayaan, perasaan dan intuisinya. 

Menyimak secara aktif tidak hanya dimaksudkan untuk menunjukkan 

bahwaseseorang sedang menyimak, dan peduli terhadap apa yang dikemukakan 

pembicar, tapi juga memahami dan mengingat apa yang didengar, untuk 

memberikan kesan positif, dan menjaga hubungan baik dengan pembicara.  

Dengan menyimak secara aktif, dapat memeriksa seberapa besar 

keakuratan pemahaman penyimak terhadap pesan-pesan yang disampaikan 

pembicara, serta dapat mengekspresikan penerimaan terhadap perasaan-perasaan 

pembicara dan membantunya untuk menyelidiki atau menjelajahi perasaan dan 

pemikiran pembicara. 

2.2.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Menyimak 

Dalam  kegiatan  menyimak  terdapat banyak faktor yang 

mempengaruhinya. Menurut Tarigan  (1980 : 99-107 ) terdapat delapan faktor 

yang mempengaruhi menyimak yaitu : 
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a. Faktor Fisik 

Kita telah maklum bahwa kondisi fisik seseorang penyimak merupakan 

faktor penting yang turut menentukan keefektifan  serta kualitas keaktifannya 

dalam menyimak. Misalnya saja jika seseorang mengalami sakit pada  telinganya 

maka orang tersebut akan sukar untuk menyimak. Kondisi fisik juga bisa 

mempengaruhi seperti kurangnya gisi, kelelahan  dan menyidap suatu penyakit 

fisik sehingga perhatiannya dangkal, sekilas saja, serta tingkah polahnya tidak 

karuan. 

b. Faktor Psikologis 

Faktor psikologis merupakan faktor yang melibatkan sikap-sikap dan sifat-

sifat pribadi. Faktor ini antara lain yaitu : 

a) Prasangka dan kurangnya simpati terhadap para pembicara dengan aneka 

sebab dan alasan. Hal ini menyebabkan seseorang tidak dapat menangkap 

maksud dari apa yang didengarkan. 

b) Keegosentrisan dan keasyikan terhadap minat pribadi serta masalah 

pribadi.  

c) Kepicikan yang menyebabkan pandangan kurang luas.  

d) Kebosanan dan kejenuhan yang menyebabkan tiadanya perahatian sama 

sekali pada pokok pembicaraan. 

e) Sikap yang tidak layak terhadap sekolah, terhadap guru, terhadap pokok 

pembicaraan atau terhadap sang pembicara. 

Semua faktor tersebut diatas dapat mempengaruhi kegiatan menyimak 

kearah yang merugikan yang tidak kita ingini. 
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c. Faktor Pengalaman 

Pada  pembahasan kali ini agaknya tidak perlu disangsikan lagi bahwa 

sikap-sikap kita merupakan hasil pertumbuhan, perkembangan pengalaman kita 

sendiri. Kurangnya atau tiadanya minat pun agaknya akibat dari kurangnya atau 

tiadanya pengalaman yang akan disimak tersebut.  

d. Faktor Sikap 

Setiap orang akan cenderung menyimak secara saksama pada topik-topik 

atau pokok-pokok pembicaraan yang dapat dia setujui tinimbang pada yang 

kurang disetujuinya. Oleh karena itu maka seyogianya pembicara harus 

memperhatikan topik yang tepat dalam pembicaraan, agar penyimak tertarik untuk 

menyimak dan mendengarkan.  

e. Faktor Motivasi 

Motivasi merupakan salah satu butir penentu keberhasilan seseorang . 

kalau  motivasi kuat untuk mengerjakan sesuatu maka dapat diharapkan orang itu 

akan berhasil mencapai tujuan. Begitu pula halnya dengan menyimak. Kalau kita 

sebagai penyimak tidak yakin bahwa kita akan memperoleh sesuatu yang berharga 

dan berguna dari suatu penyimakan, maka akan sedikit sekali kemungkinan 

bahwa kita akan mau apalagi bergairah menyimak pada sesuatu apabila kita 

sedang melamun, mengantuk tau  tidur-tiduran. Sehingga dorongan dan tekad  

sangat diperlukan dalam menyimak dan menjalankan sesuatu dalam kehidupan ini. 

f. Faktor Jenis Kelamin 

Dalam menyimak terdapat perbedaan gaya dalam  menyimak. Ini 

dijelaskan oleh Julian Silverman dalam Tarigan (1980 : 104 ).  Dia menemukan 
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fakta bahwa gaya menyimak seorang pria pada umumnya bersifat objektif, aktif, 

keras hati, analitik, keras kepala atau tidak mau mundur, menetralkan, intrusif 

( bersifat mengganggu ), berdikari/mandiri, sanggup mencukupi kebutuhan sendiri  

(swasembada), dapat menguasai/mengendalikan emosi ; sedangkan gaya 

menyimak wanita cenderung lebih subjektif, ramah/simpatik, pasif, difusif 

(menyebar), sensitif, mudah dipengaruhi, mudah mengalah, reseptif, bergantung 

(tidak berdikari), dan emosional. 

g. Faktor Lingkungan 

Pada faktor lingkungan dibagi menjadi dua bagian yaitu faktor lingkungan 

fisik dan lingkungan sosial. 

a) Lingkungan Fisik 

Dalam mempertimbangkan lingkungan fisik ruangan kelas sebagai 

suatu faktor penting dalam memotivasi kegiatan menyimak, adalah penting 

menaruh perhatian pada masalah-masalah dan sarana-sarana akustik, agar 

para siswa dapat mendengar dan menyimak dengan baik tanpa ketegangan 

dan gangguan. Para guru harus mengatur dan menata letak meja dan kursi 

sedemikian rupa sehingga memungkinkan siswa mendapat kesempatan yang 

sama untuk menyimak dan disimak. Sarana-sarana kerja juga harus 

ditempatkan berdekatan satu sama lain sehingga para siswa dapt 

berkomunikasi dengan baik bahkan harus dapat meningkatkan penyimakan 

yang baik. 
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b) Lingkungan Sosial 

Suasana yang mendorong anak-anak untuk mengalami, 

mengekspresikan serta mengevaluasi ide-ide memang penting sekali kalau 

keterampilan berkomunikasi dan seni berbahasa memang dikembangkan 

dan berkembang. Hal ini harus merupakan dasar bagi pengalaman-

pengalaman  dan kegiatan-kegiatan informal yang terencana yang 

membutuhkan atau menuntut komunikasi. Jadi, suasana dimana guru 

merencanakan pengalaman-pengalaman yang memungkinkan anak-anak 

dapat memanfaatkan situasi ruangan kelas untu meningkatkan 

keterampilan berkomunikasi mereka. 

h. Faktor Peranan dalam  Masyarakat 

Kemauan menyimak kita dapat juga dipengaruhi oleh peranan kita dalam 

masyarakat. Misalnya kita sebagai guru dan pendidik maka kita ingin sekali 

menyimak ceramah. Dan sebagai seorang mahasiswa, maka kita diharapka dapat 

menyimak lebih saksamadan penuh perhatian daripada kalau seandainya kita 

merupakan karyawan harian pada sebuah perusahaan setempat. Kesimpulannya 

kegiatan menyimak juga dipengaruhi oleh peranan kita dalam masyarakat.  

Menurut Hermawan (2012: 49-54) faktor yang mempengaruhi dapat dibagi 

menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal : 

a. Faktor Internal 

Faktor internal yang dapat mempengaruhi proses menyimak adalah 

masalah pendengaran, kelebihan masukan (input), minat pribadi, dan berpikir 

terlampau cepat. Ketika seseorang menderita masalah pendengaran atau kerusakan 
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alat pendengaran yang dapat menghambat masuknya gelombang dalam volume 

tertentu atau menderita kelainan dalam menerima frekuensi tertentu, maka proses 

menyimak akan terganggu. Hilangnya pendengaran ini tidak hanya merugikan 

penderita, namun juga bagi orang yang diajak berbicara, sehingga dapat 

menghasilkan komunikasi yang tidak efektif. 

Faktor lain yang mungkin mempengaruhi proses menyimak adalah adanya 

keterbatasan diri untuk menyimak secara serentak semua yang kita dengar atau 

kelebihan masukan. Banyak pendengar yang hanya bisa menyimak setengar dari 

pesan verbal yang dikemukakan orang lain setiap hari. Maka dari itu pendengar 

tidak selalu menyimak dengan baik dan menyimpangkan perhatiannya. 

Alasan lain kenapa pendengar tidak selalu menyimak dengan baik adalah 

karena pendengar sering mengaitkan sesuatu dengan hal-hal yang bersifat pribadi 

dan dianggap penting untuk diri sendiri dibandingkan dengan pesan-pesan yang 

disampaikan orang lain. Dalam hal ini, menyimak biasanya hanya bersifat basa-

basi atau bersifat pura-pura. 

Selain itu secara  psikologis pendengar akan sulit melakukan aktivitas 

menyimak secara barhati-hati.  Walaupun pendengar memiliki kecakapan untuk 

memahami pembicaraan dalam tingkat 400 kata per menit, rata-rata orang 

berbicara antara 125 hingga 150 kata per menit. Karenanya pendengar memiliki 

banyak waktu luang untuk meluangkan pikirannya sementara orang lain berbicara. 

Waktu luang tersebut sering menggoda pendengar untuk memikirkan hal-hal yang 

tidak berhubungan dengan gagasan pembicara, seperti kepentingan pribadi, 

melamun, merencanakan sangkalan, dan sebagainya. 
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Proses penyimakan juga sangat dipengaruhi oleh motivasi dan perasaan 

pendengar saat itu (minat pribadi).ketika sedang menyimak,betapapun efektifnya, 

motif dan kebutuhan pendengar pun turut meutama padmainkan peranan yang 

besar. Pendengar akan menyimak lebih efektif, dan secara sadar menyeleksi apa 

yang sedang didengar terutama pada saat membutuhkan atau menginginkan 

informasi tersebut. 

Hasrat untuk menyimak umumnya tidak datang dengan mudah. Begitu 

sering kita ingin mendengar hanya jenis-jenis informasi tertentu, dan kita 

cenderung tidak menyimak informasi yang berlawanan atau berbeda dengan 

keinginan. Selain itu egoisme atau sikap mementingkan diri sendiri juga 

memengaruhi keefektifan menyimak. Dalam proses menyimak, egoisme muncul 

ketika ada pendapat berbeda antara pendengar dengan pembicara.  

b. Faktor Eksternal 

Lingkungan tempat kita hidup sering juga menghadirkan gangguan yang 

membuat pendengar sulit memberikan perhatian terhadap orang lain. Gangguan 

ini merupakan rangsangan-rangsangan yang bertentangan dengan dan 

mengalihkan perhatian dari informasi pokok yang diinginkan. Jika gangguan ini 

terlampau berat maka dapat menyimpangkan pesan. Hal-hal yang tidak 

menyenangkan dapat mengganggu kemampuan pendengar untuk menyimak 

dengan baik. Dalam keadaan seperti ini, bahkan dengan perhatian yang paling 

baik pun tidak cukup menjamin bahwa pendengar akan memahami orang lain 

dengan baik. 
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Dinamika masyarakat kita saat ini dipenuhi oleh perubahan yang sifatnya 

kompleks dan cepat tercermin dengan beragamnya perubahan pola hidup. 

Disamping itu ledakan informasi akibat kemajuan teknologi informasi membuat 

masyarakat saat ini mengalami hiruk pikir. Dalam keadaan demikian kita harus 

mencari pemikiran atau gagasan pokok dari sekian banyak pilihan yang mungkin,  

jika tidak maka kita akan mengalami kelelahan dan kebingungan. Akibatnya 

perhatian dapat dibuyarkan. Ketika perhatian pendengar bergerak secara cepat 

diantara sinyal-sinyal dan simbol-simbol yang tersedia dalam suatu waktu, maka 

ia akan memiliki banyak aah dan memberikan berbagai pilihan yang mungkin. 

Selain faktor lingkungan, faktor materi, pembicara, gaya dan teknik 

berbicara juga dapat menjadi gangguan menyimak, terutama dalam situasi formal. 

Materi pembicaraan dapat mempengaruhi proses penyimakan. Pendengar akan 

lebih tertari pada materi baru dibandingkan dengan materi yang telah diketahui 

atau dialami. Ketertarikan itu juga dipengaruhi oleh tingkat kepentingan materi, 

apakah materi tersebut penting untuk pendengar atau hanya sekedar untuk 

kesenangan. Selain itu jika materi tersebut sulit dimengerti maka proses 

penyimakan pun akan terhambat. 

Faktor pembicara pun dapat mengganggu perhatian pendengar. Misalnya, 

pembicara yang berpengalaman dan berpenampilan tenang akan lebih persuasif 

dibandingkan denganpembicara yang gugup. Disamping itu, gaya, penampilan, 

dan teknik penyajian materi pun dapat menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi proses penyimakan seperti visualisasi dan teknologi yang 
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digunakan, cara berpakaian, serta pengenalan konsep-konsep secara bertahap serta 

disertai contoh-contohnya. 

2.3. Bahasa Jepang 

Istilah bahasa Jepang di dalam bahasa Jepang disebut  nihongo, tetapi ada 

juga yang menyebutnya kokugo.walaupun bahasa yang dimaksud sama namun 

diantara kedua istilah (nihongo dan kokugo) ini terdapat perbedaan yang mendasar. 

Menurut Shinmura dalam Sudjianto (1998 : 1) Kokugo adalah (1) bahasa yang 

dijadikan bahasa yang umum  disuatu negara ; Bahasa resmi negara tersebut ; 

Bahasa nasional : (2) Istilah lain untuk nihongo : (3) Bahasa Jepang asli ; Wago ; 

Yamatokotoba : (4) singkatan dari kata kokugoka . Sedangkan nihongo adalah 

bahasa bangsa Jepang, bahasa nasional negara Jepang dan mempunyai ciri-ciri 

antara lain memiliki silabel terbuka, mempunyai struktur yang menempatkan 

verba diakhir kalimat, memiliki ragam bahasa hormat, dan sebagainya. Dengan 

kata lain kokugo adalah bahasa resmi warga negara Jepang yang lahirdan hidup 

disuatu negara yang sama. Dan nihongo adalah bahasa Jepang yang dipakai 

sebagai bahasa asing atau sebagai bahasa kedua, bahasa ketiga, dan seterusnya. 

2.4. Choukai 

Menyimak atau dalam bahasa Jepang disebut choukai mempunyai 

pengertian sebagai kegitan menyimak atau mendengarkan sekaligus memahami 

suatu bahasa lisan yang bersifat reseptif/menerima. 
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Yaeko(1991:171) menjelaskan choukai adalah: 

聴解とは日本語を「聞いて、理解する」能力ということであるが、

ここでは独話、対話に限らずすべての聞き取りを対象にする。聴解力を育

てるためには、まずその対象は何かということを把握し、次に聞くという

行為にはどのような要素が含まれているのか、そしてそれがなぜ難しいの

かを考える。そして、最後にどのような指導をすればいいか考え，具体的

な教室活動の進め方やさまざまな聴解練習のタイプを紹介する。 

Choukai to wa nihongo wo 「kiite, rikaisuru」nouryoku to iu koto de aru 

ga, kokode wa dokuwa, taiwa ni kagirazu subete no kikitori wo taishou ni suru. 

Choukairyoku wo sodateru tameni wa, mazu sono taishou wa nanika to iu koto wo 

haakushi, tsugi ni kiku to iu koui ni wa dono you na youso ga fukamarete iru no 

ka,soshite sorega naze muzukashii no ka wo kangaeru. Soshite, saigo ni dono you 

na shidou wo sureba ii ka kangae, gutaiteki na kyoushitsu katsudou  no susume 

kata ya samazamana choukai renshuu no taipu  wo shoukaisuru. 

(Choukai adalah kemampuan mendengar dan memahami bahasa Jepang, 

objek sasaran mendengarkan disini tidak dibatasi pada monolog dan dialog. Untuk 

mengembangkan kemampuan menyimak, pertama kita harus mengetahui objek 

sasaranyang didengar, kemudian unsur apa saja yang terkandung pada saat 

menyimak, setelah itu memikirkan kenapa menyimak itu susah. Kemudian, 

terakhir memikirkan bimbingan apa yang baik untuk itu, cara mengajar yang 

konkret untuk  kegiatan kelasdan mengenalkan berbagai cara berlatih menyimak.) 
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Jadi choukai adalah suatu kegiatan menyimak bahasa Jepang dengan 

penuh pemahaman karena dalam choukai harus memahami apa yang disampaikan. 

Jika tidak dapat memahami apa yang terkandung dalam monolog dan dialog maka 

kita akan mengalami kesulitan dalam menyimak. 

2.5. Kesulitan menyimak bagi pembelajar bahasa Jepang 

Yaeko (1991:175) menjelaskan kesulitan mata kuliah chōkai adalah: 

1) 音声はすぐ消えてしまうものであり、一瞬の間に、文脈や内容を理

解しなければならない。 

2) 話し言葉と違って，主語や目的語などを省略することが多い。 

3) 話の中で未知の語句があっても、話の前後や場面の状況からその意

味を補って理解しなければならない。 

4) 聞きながら、メモを取る場合いには、聞くこととメモをとることの

両方を同時にしなければならないので、集中力を二つに分けなけれ

ばならない。 

1) Onsei wa sugu kietesimau mono de ari, isshun no aida ni, bunyaku ya 

naiyou o rikai shinakerebanaranai. 

2) Hanashi kotoba to chigatte, shugo ya mokutekigo nado o shouryaku suru 

koto ga ooi. 

3) Hanashi no naka de michi no goku ga attemo, hanashi no zengo  ya bamen 

no joukyou kara sono imi o oginatte rikai shinakerebanaranai. 
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4) Kikinagara, memo o toru baai niwa, kiku koto to memo o toru koto no 

ryouhou o douji ni shinakerebanaranai node, shuuchuuryouku o futatsu ni 

wakenakerebanaranai. 

1) Suara yang cepat hilang, dalam waktu yang singkat harus memahami 

hubungan antar kalimat dan  isi percakapan. 

2)  Berbeda dengan bahasa lisan,banyak penghilangan objek pada pokok 

kalimat. 

3) Meskipun ada kata-kata yang hilang dalam percakapan, harus bisa 

memahami percakapan dari konteks yang sebelumnya. 

4) Apabila mendengar sambil mencatat, karena harus melakukan kedua hal 

tersebut secara bersamaan,  kekuatan konsentrasi harus dibagi menjadi dua 

pula. 

Sutedi dalam Adi (2009:48) juga menjelaskan kendala-kendala yang 

muncul yang berhubungan dengan belajar choukai adalah: 

1) Kesempatan untuk mendengarkan bahasa Jepang yang diucapkan oleh 

penutur asli, baik asli maupun melalui media sangat minim, karena banyak 

buku pelajaran yang tidak disertai dengan kasetnya. 

2) Bagi pemula yang belum terlatih, sulit untuk dapat langsung memahami 

apa yang diucapkan penutur dalam media menyimak. 

3) Masih minim sarana dan prasarana untuk pengajaran bahasa Jepang serta 

fasilitas lain yang diperlukan dalam pengajaran mendengarkan. Tidak 

sedikit siswa yang belajar bahasa Jepang di suatu sekolah tidak pernah 

mendengarkan bahasa Jepang yang diucapkan oleh penutur asli. 
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4) Pendekatan audio lingual dalam pengajaran bahasa Jepang jarang disentuh 

oleh guru bahasa Jepang, padahal dalam kondisi tertentu masih layak dan 

memungkinkan. 

Choukai dikatakan sulit karena menyimak bersifat reseptif dan pasif tetapi 

menuntut kemampuan yang aktif. Artinya meskipun kita pasif dan hanya 

menerima dari apa yang kita dengar namun kita aktif dalam memahami suatu 

wacana yang diperdengarkan kepada kita sebagai pendengar. Merurut Ishida 

dalam Melia (2013) dalam menyimak diperlukan beberapa keterampilan yang 

penting untuk dimiliki sebagai syarat untuk melaksanakan kegiatan menyimak 

diantaranya adalah; 

1) kemampuan mengidentifikasi suara. 

2) kemampuan mengidentifikasikan unsur-unsur kebahasaan seperti kata, kalimat 

dan sebagainya, 

3) kemampuan untuk memahami makna dengan cara menghubungkan bunyi yang 

didengar dengan kata-kata yang sudah diketahui. terutama kemampuan untuk 

memperkirakan arti kata yang belum diketahui dari konteks kalimat sebelum 

dan sesudahnya. 

4) kemampuan untuk memahami arti secara gramatikal.  

5) kemampuan untuk menangkap intisari setiap alenia serta kemampuan untuk 

memperkirakan alur alenia berikutnya. 

6) kemampuan membuat catatan-catatan sambil mendengar. 
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Lebih lanjut Ishida mengemukakan tentang beberapa permasalahan umum 

dalam menyimak pemahaman choukai bahasa Jepang yang terdiri atas ; 

1) masalah bunyi yakni : 

a) Memahami panjang pendeknya bunyi vokal.  

b) Menangkap pelesapan bunyi vokal.  

c) Memahami pelafalan dengan jelas. 

d) Memahami ada atau tidaknya konsonan rangkap. 

e) Memahami bunyi vokal panjang. 

2) Masalah yang berhubungan dengan kosa kata dan ungkapan. 

a) Ada tidaknya pengetahuan kosa kata. 

b) Bahasa serapan. 

c) Kata benda khusus. 

d) Homonim. 

e) Bahasa daerah. 

f) Idiom. 

3) Masalah yang berhubungan dengan struktur kalimat. 

a) Kalimat yang panjang. 

b) Penghilangan subjek. 

c) Kalimat yang diubah bentuk seperti pembalikan kalimat, penysipan dan 

lain-lain. 

d) Percakapan tidak angsung. 

e) Ungkapan setuju, sulit menangkap petunjuk berikutnya yang 

memberitahukan akhir kalimat. 
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f) Kalimat yang disingkat. 

4) Masalah yang berkaitan dengan pragmatik. 

a) Kosa kata yang memiliki fungsi lain dengan menanggalkan arti yang 

sebenarnya. 

b) Kata atau kalimat yang menyatakan persetujuan (mengiyakan). 

c) Ungkapan-ungkapan yang berdasarkan pola pikir orang jepang. 

5) Masalah yang berkaitan dengan lawan bicara. 

a) Kecepatan cara berbicara. 

b) Kejelasan pelafalan khususnya pelafalan vokal. 

c) Tekanan suara (sulit menangkap suara buatan orang dewasa pada saat 

menyuarakan suara anak-anak) 

d) Cara menangkap makna yang dituturkan. 

e) Ada tidaknya aksen. 

f) Kebiasaan individu. 

6) Masalah yang berkaitan dengan lainnya. 

a)  Struktur  kalimat secara keseluruhan. 

b) Tema percakapan. 

c) Waktu (lamanya) percakapan. 

d) Ada tidaknya bantuan visual. 

e) Pengalaman 
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METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian kali ini digunakan pendekatan kuantitatif dengan 

menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Sutedi 

(2009: 58) adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan, menjabarkan 

suatu fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk 

menjawab masalah secara aktual. Jenis penelitian deskriptif yang digunakan 

adalah penelitian deskriptif kualitaitif dan kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

digunakan untuk menguji instrumen, sedangkan penelitian kualitatif digunakan 

untuk menganalisis instrumen yang diperoleh melalui angket. Diharapkan dari 

angket tersebut bisa ditemukan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang 

muncul dalam menyimak dan juga memberikan gambaran keadaan kesulitan yang 

dihadapi mahasisiwa dalam menyimak. 

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1. Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Prodi Pendidikan 

Bahasa Jepang semester 2 angkatan 2012 Universitas Negeri Semarang.  

3.2.2. Sampel Penelitian 

Sampel penelitian ini adalah 51 orang mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa 

Jepang semester 2 angkatan 2012 yang sedang mengikuti mata kuliah choukai. 

Sampel ini diambil menurut tabel penentuan jumlah sampel (Sugiyono : 128). 
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3.3. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah: 

- Kesulitan yang dihadapi mahasiswa prodi pendidikan bahasa Jepang 

Unnes semester 2 angkatan 2012 dalam menyimak bahasa Jepang 

ditinjau dari faktor internal dan eksternal.  

- Faktor apa saja yang mempengaruhi kesulitan menyimak mahasiswa 

prodi pendidikan bahasa Jepang Unnes semester 2 angkatan 2012.  

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah faktor penting dalam penelitian. Teknik 

pengumpulan data akan mempengaruhi sebuah penelitian. Dengan menggunakan 

teknik pengumpulan data yang tepat maka akan diperoleh hasil yang tepat dan 

akurat. Pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data angket atau 

kuesioner. 

3.4.1. Kuesioner atau Angket 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau 

hal-hal yang ia ketahui ( Arikunto 2006: 225 ). 

Dalam penelitian ini digunakan metode angket dalam pengumpulan data. 

Metode angket dipilih didasarkan pada kemudahan dan kepercayaan peneliti 

bahwa responden mengetahui tentang dirinya dan dapat memberi jawaban yang 

jujur sesuai dengan keadaan dirinya.  
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3.5. Instrumen Penelitian 

Instrumen pada penelitian ini berupa angket atau kuesioner. Angket yang 

digunakan sudah disediakan alternatif jawabannya sehingga responden tinggal 

memilih dengan cara memberi tanda centang (√) di dalam kolom alternatif 

jawaban yang telah disediakan atau yang disebut dengan angket tertutup ( Sutedi, 

2009:164). Hal ini akan memudahkan responden dalam menjawab. 

Didalam angket ini disediakan empat alternatif jawaban. Alternatif 

jawaban mengunakan sksla Likert (Sugiyono:135)  Setiap butir soal diberi skor 

masing-masing sebagai berikut: 

1. Jawaban Sangat Setuju/Sangat Sering (SS)  = 4 

2. Jawanan Setuju/Sering (S)    = 3 

3. Jawaban Tidak Setuju/Jarang (TS/JR)   = 2 

4. Jawaban Sangat Tidak Setuju/Tidak Pernah (STS/TP) = 1 

Setelah angket disusun, kemudian di uji cobakan kepada mahasiswa untuk 

mengetahui validitan dan reliabilitas instrumen yang telah dibuat, sehingga 

dengan kriteria tertentu dapat ditemukan butir instrumen yang dapat digunakan 

dan butir instrumen mana yang tidak dapat digunakan. 

Table 3.1 

Kisi kisi angket 

Tujuan/masalah 

penelitian 

Variabel yang 

diukur 

Indikator pengukurnya Nomor 

soal 

Faktor yang 

mempengaruhi 

mahasiswa dalam 

menyimak 

Faktor internal 

Kondisi fisik 

Pengaruh kondisi 

fisik mahasiswa 

dalam mengikuti 

perkuliahan choukai. 

1 

2 

Minat Minat terhadap 

perkuliahan choukai. 
3 
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Motivasi Motivasi mahasiswa 

mengikuti mata 

kuliah choukai. 

4 

Persepsi Persepsi mahasiswa 

terhadap mata kuliah 

choukai. 

6 

7 

Kesempatan 

mahasiswa untuk 

mendengarkan 

bahasa jepang 

Kebiasaan 

mahasiswa untuk 

belajar dengan 

menyimak penutur 

asli melalui media. 

 

14 

15 

 

Kebiasaan 

mahasiswa yang 

dilakukan untuk 

meningkatkan 

kemampuan 

menyimak. 

16 

17 

Teman yang 

mendukung dalam 

mengembangkan 

kemampuan 

menyimak. 

18 

Faktor 

eksternal 

Materi  

 

Pemahaman 

mahasiswa tentang 

materi yang 

diajarkan. 

 

5 

 

Sarana dan 

prasarana 

Kelengkapan buku 

ajar mahasiswa. 
8 

 

Pengajar  Pengaruh pengajar 

terhadap kemampuan 

menyimak 

mahasisiwa. 

9 

Metode 

pembelajaran 

Metode pengajaran 

choukai yang 

digunakan oleh 

pengajar. 

10 

Tempat Keefektifitasan 

tempat untuk belajar. 
13 

Kesulitan yang di 

hadapi dalam 

menyimak 

mahasiswa 

semester 2 prodi 

pendidikan bahasa 

Jepang UNNES 

Kemampuan 

kosa kata dan 

pola kalimat 

Penguasaan kosa kata 

dan pola kalimat 

dalam menyimak. 

11 

12 
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Tabel 3.2  

Klasifikasi Interpretasi Jumlah Prosentase Data 

Interval Prosentase Keterangan 

0% Tidak ada  

1%-5% Hamper tidak ada 

6%-25% Sebagian kecil 

26%-49% Hampir setengahnya 

50% Setengahnya 

51%-75% Lebih dari setengahnya  

76%-95% Sebagian besar  

96%-99% Hamper seluruhnya 

100% Seluruhnya 

 

3.6. Validitas dan Reliabilitas 

3.6.1. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu 

instrumen (Arikunto, 2006:168). Pengukuran validitas instrumen penelitian ini 

dilakukan menggunakan validitas konstruk atau Construct Validity. Validitas 

instrumen penelitian ini dilakukan menggunakan program Microsoft Excel. 

 

 

 

3.6.2. Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2011:47). Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran 
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Reliabilitas ini menggunakan program Microsoft Excel. Suatu variabel dikatakan 

reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha (α) > 0,70. 

r11 =   

keterangan: 

r11 : reabilitas instrumen 

k : banyaknya butir pertanyaan 

 Ʃ σb
2 : jumlah varians butir 

σ
t
2 : varians total 

Untuk dapat memperoleh jumlah varians dan varians total, maka perlu untuk 

mencari nilai varians tiap butir dengan rumus: 

S²  =

 
 

N

N

X
X

2

2




  

Keterangan: 

S² : varians tiap butir 

X : jumlah skor 

N : jumlah responden 

Setelah didapatkan nilai reabilitas, nilai tersebut disesuaikan dengan tabel 

penafsiran angka korelasi, yakni: 

Tabel 3.3 

Tabel Penafsiran Angka Korelasi 

(Sugiyono:276) 
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Angka korelasi Penafsiran 

0,00-0,20 Sangat rendah 

0,21-0,40 Rendah 

0,41-0,60 Sedang 

0,61-0,80 Kuat 

0,81-1,00 Sangat kuat 

 

3.7. Teknik Analisis Data 

Jika data dari angket penelitian telah dilakukan, langkah selanjutnya adalah 

menganalisis data yang memalui tahap-tahap berikut ini: 

1. Persiapan, yakni mengecek kelengkapan data. Baik jumlah angket yang 

diberikan, maupun isi angket itu sendiri. 

2. Tabulasi, yakni pemberian skor nilai pada tiap butir pertanyaan pada 

masing-masing jawaban responden. 

3. Menjumlahkan skor tiap butir pertanyaan dari seluruh jawaban responden. 

4. Menghitung prosentase jawaban dari tiap butir pertanyaan, dengan rumus: 

Prosentase (P)   
 

 
 x 100% 

P : Prosentase 

F : Frekuensi jawaban 

N : Jumlah Responden  

5. Menganalisis hasil data yang telah dihitung. 

6. Interpretasi data. 

Table 3.4 

Pernyataan angket 

 

No. Pernyataan Alternatif Jawaban 
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SS S TS/JR STS/TP 

1. Saya tetap mengikuti perkuliahan choukai 

walaupun sedang dalam keadaan sakit. 

    

2. Saya tidak bisa berkonsentrasi saat kondisi 

fisik saya sedang menurun. 

    

3. Saya merasa senang dan tertarik saat 

mengikuti perkuliahan choukai. 

    

4. Saya selalu bersemangat untuk mengikuti 

mata kuliah choukai. 

    

5. Materi mata kuliah choukai dapat saya pahami 

dengan mudah. 

    

6. Dosen mata kuliah choukai saya dapat 

menghidupkan suasana kelas dan dapat 

menjadikan proses belajar mengajar menarik. 

    

7. Saya tidak merasa kesulitan saat mempelajari 

mata kuliah choukai. 

    

8. Saya mempunyai banyak referensi buku selain 

buku mata kuliah choukai. 

    

9. Dosen saya telah menyampaikan mata kuliah 

choukai dengan jelas.  

    

10. Dosen mata kuliah choukai saya menerapkan 

metode pembelajaran yang inovatif. 

    

11. Saya dapat memahami setiap kosa kata dalam 

mata kuliah choukai. 

    

12. Saya dapat memahami setiap pola kalimat 

yang ada dalam mata kuliah choukai. 

    

13. Tempat perkuliahan choukai saya mendukung 

untuk berkonsentrasi dalam mendengarkan 

pembelajaran. 

    

14. Saya belajar mata kuliah choukai secara 

teratur setiap hari. 

    

15. Saya mendengarkan musik Jepang dan melihat 

video dalam bahasa Jepang untuk 

meningkatkan kemampuan menyimak saya. 

    

16. Saya setiap hari berkomunikasi dengan teman 

satu angkatan  menggunakan bahasa Jepang 

untuk meningkatkan kemampuan menyimak 

saya. 

    

17. Saya bekomunikasi dengan  native 

speaker(orang jepang)  untuk meningkatkan 

kemampuan menyimak. 

    

18. Saya belajar dengan teman untuk 

menanggulangi kesulitan menyimak dalam 

mata kuliah choukai. 
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BAB 4 

ANALISIS DATA 

4. Analisis Data 

Penelitian telah dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 juli 2013 dengan 

menyebarkan angket kepada mahasiawa  Prodi Pendidikan Bahasa Jepang 

UNNES angkatan 2012 dengan jumlah 51 responden. Berikut ini adalah hasil dari 

penghitungan angket: 

4.1 Faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam menyimak bahasa Jepang  

Berdasarkan jawaban dari angket yang diperoleh, faktor-faktor yang 

menyebabkan mahasiswa kesulitan dalam menyimak adalah sebagai berikut: 

4.1.1 Faktor Internal 

4.1.1.1 Kondisi fisik mahasiswa  

Pada pernyataan angket nomor 1 yang menyatakan bahwa lebih dari setengah 

jumlah responden tetap mengikuti mata kuliah choukai meskipun mereka dalam 

kondisi sakit dengan jumlah presentase sebesar 60,79%. Sementara itu hampir 

setengah responden dengan jumlah prosentase 35,29% menjawab jarang 

mengikuti perkuliahan choukai saat kondisi fisik mereka sedang sakit. Dapat 

disimpulkan mereka mengalami kesulitan menyimak dikarenakan kondisi fisik 

mereka sedang menurun atau sakit, sehingga apa yang disimak saat mengikuti 

mata kuliah choukai tidak dapat diserap dengan baik oleh mahasiswa. 

4.1.1.2 Minat mahasiswa terhadap menyimak bahasa Jepang 

Dari hasil jawaban pada nomor 3 lebih dari setengah jumlah responden yaitu 

70,59% menyatakan bahwa mahasiswa semester 2 senang dan tertarik pada mata 
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kuliah choukai, sebagian kecil yaitu7,84% menjawab sangat senang dan tertarik 

dengan mata kuliah choukai serta sebagian kecil responden dengan prosentase 

21,57% menjawab merasa tidak tertarik .Meskipun minat mahasiswa tinggi yang 

dijelaskan pada pernyataan angket nomor 3, tapi jika kondisi fisik mahasiswa 

kurang sehat maka mahasiswa akan mengalami kesulitan konsentrasi saat 

menyimak. Ini dibuktikan pada pernyataan angket nomor 2 yang menyatakan 

bahwa lebih dari setengah jumlah responden dengan prosentase sebesar 64,70% 

tidak bisa berkosentrasi dalam menyimak saat kondisi fisik mereka sedang sakit.  

4.1.1.3 Persepsi mahasiswa terhadap menyimak bahasa Jepang 

Pada pernyataan angket nomor 6 dan 7 yang mengungkapkan tentang persepsi 

mahasiswa tentang pengajar dan mata kuliah choukai. Pada pernyataan angket 

nomor 6 sebagian besar responden menyatakan persepsi mahasiswa tentang dosen 

pengajar mata kuliah choukai adalah dosen yang menyenangkan sehingga 

menjadikan proses pembelajaran menarik, ini ditunjukkan pada jumlah prosentase 

jawaban responden yaitu sebesar 80,40%. Dan sebagian kecil responden yaitu 

19,60% mahasiswa menyatakan dosen pengajar mata kuliah choukai menyatakan 

tidak setuju bahwa dosen menyenangkan. Ini berbanding terbalik dengan persepsi 

mahasiswa tentang mata kuliah choukai. Pada pernyataan angket nomor 7 

menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah responden yaitu 70,60% 

mahasiswa berpandangan bahwa mata kuliah choukai sulit dan hampir setengah 

responden dengan jumlah prosentase 29,40% mahasiswa menyatakan mata kuliah 

choukai mudah dipahami.  
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Dari dua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa pendidikan 

bahasa Jepang semester 2 merasa mata kuliah choukai sulit, meskipun dosen 

mereka dapat menjadikan proses belajar mengajar menarik. Ini dapat membuat 

mahasiswa mengalami kesulitan dalam menyimak. Karena jika mereka merasa 

bahwa mata kuliah choukai sulit maka informasi yang akan mereka terima dalam 

proses belajar mengajar tidak akan maksimal. 

4.1.1.4 Motivasi mahasiswa terhadap menyimak bahasa Jepang 

Pada pernyataan angket nomor 4 yang menyatakan tentang motivasi 

mahasiswa dalam menyimak bahasa Jepang di dapatkan hasil  lebih dari setengah 

responden dengan jumlah prosentase 62,75% menjawab mereka setuju bahwa 

mereka selalu bersemangat mengikuti mata kuliah choukai. Dapat disimpulkan 

mahasiswa mereka mempunyai motivasi untuk mengikuti pembelajaran yang 

menyimak pada mata kuliah choukai. 

4.1.1.5 Kesempatan mahasiswa untuk menyimak bahasa Jepang 

Kurangnya kebiasaan belajar mahasiswa untuk menyimak yang ditunjukkan 

dari sebagian besar responden yaitu 78,43% tidak mempunyai jadwal yang teratur 

untuk belajar menyimak diluar proses pembelajaran choukai. Setelah itu 13,72% 

mempunyai jadwal teratur diluar pembelajaran choukai. Hal ini dapat menjadikan 

mahasiswa mengalami kesulitan. Karena tanpa adanya keteraturan belajar choukai 

diluar jam kuliah choukai maka kemampuan menyimak mahasiswa tidak  

berkembang. 

Kesulitan dalam menyimak pada mahasiswa prodi bahasa Jepang dapat 

dikarenakan kebiasaaan yang mereka lakukan dalam memanfaatkan waktu yang 
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mereka punya. Jika mereka melakukan kebiasaan yang dapat menunjang 

kemampuan menyimak mereka.  

Kebiasaan  pertama adalah mendengarkan musik dan lagu jepang serta melihat 

video dalam bahasa jepang untuk meningkatkan kemampuan menyimak mereka. 

Ternyata dari penelitian yang telah dilakukan, reponden sering mendengarkan 

musik Jepang dan menonton video dalam bahasa Jepang. Ini dibuktikan dari 

pernyataan angket nomor 15, bahwa sebagian kecil yaitu 15,69% dari seluruh 

responden menjawab jarang mendengarkan lagu Jepang dan video dalam bahasa 

Jepang untuk meningkatkan kemampuan menyimak mereka, setelah itu lebih dari 

setengah responden dengan jumlah prosentase 64,71% menyatakan sering dan 

19,60% menyatakan sangat sering melakukan kebiasaan tersebut untuk 

meningkatkan kemampuan menyimak. 

Selanjutnya pada pernyataan nomor 16 tentang kebiasaan mahasiswa dalam 

berkomunikasi dengan teman satu angkatan  menggunakan bahasa Jepang yang 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menyimak mereka didapatkan bahwa 

lebih dari setengah responden yaitu dengan jumlah prosentase 70,59% 

menyatakan jarang melakukan, 1,96% dari responden menjawab tidak pernah 

sama sekali, 23,53% menyatakan sering melakukan dan 3,92% sangatsering 

melakukan kebiasaan tersebut. Dari hasil yang didapat diatas, dapat diketahui 

mahasiswa jarang melakukan latihan berkomukasi menggunakan bahasa Jepang 

dengan   teman seangkatan mereka yang menyebabkan mahasiswa kesulitan 

dalam menyimak. 
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Selain dengan berkomunikasi dengan teman seangkatan, penting pula 

mempraktekkan ilmu yang di dapat terhadap native speaker atau orang jepang 

asli. Namun data yang di dapat dari pernyataan angket nomor 17 bisa di lihat 

bahwa sebagian kecil mahasiswa dengan jumlah prosentase 9,80%  menyatakan 

tidak pernah berkomunikasi dengan native speaker, 56,87% menyatakan jarang, 

29,41% menyatakan sering dan 3,92% menyatakan selalu berkomunikasi dengan 

native speaker. Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa kurang berkomunikasi 

dengan native speaker untuk meningkatkan kemampuan menyimak mereka.   

Mahasiswa menyempatkan diri belajar chōkai bersama dengan teman untuk 

menanggulangi kesulitan menyimak dapat diketahui dari jawaban responden pada 

soal nomor 18 dimana sebagian kecil responden dengan prosentase jawaban 

13,72% menjawab jarang, hampir tidak ada responden yang menjawab tidak 

pernah yaitu 1,96%, lebih dari setengah jumlah responden yang menjawab sering 

dengan prosentase 68,63%  dan sebagian kecil responden yang menjawab sangat 

sering yaitu 15,69%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa 

sering membahas choukai bersama teman dan saling tukar pikiran dan berbagi 

ilmu untuk mengembangkan kemampuan menyimak. 

4.1.2 Faktor Eksternal 

4.1.2.1 Materi yang diajarkan 

Kurangnya pemahaman pada materi yang diajarkan yang disebabkan kesulitan 

menyimak mahasiswa dapat dilihat pada pernyataan angket nomor 5. Lebih dari 

setengah mahasiswa prodi pendidikan bahasa Jepang semester 2 sebanyak  
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60,78% susah memahami materi mata kuliah choukai. Didukung dengan 

pernyataan nomor 2 bahwa mata kuliah choukai sulit.  

4.1.2.2 Pengajar dan metode yang digunakan pengajar 

Pengajar dan metode pengajaran  merupakan faktor penting dalam 

menyampaikan materi dalam kegiatan menyimak mahasiswa. Kejelasan pengajar 

dan metode yang digunakan untuk pengajaran haruslah tepat. Pada pernyataan 

angket angket nomor 9, lebih dari setengah responden yaitu 66,67% menyatakan 

bahwa dosen atau pengajar sudah dapat menjelaskan materi dengan baik. Setelah 

itu pada pernyataan angket nomor 10 didapatkan lebih dari setengah responden 

dengan  hasil 54,90% menyatakan bahwa dosen atau pengajar tidak menggunakan 

metode yang inovatif. Disini dapat di jelaskan meskipun dosen atau pengajar 

dapat menjelaskan materi dengan baik tanpa menggunakan metode pengajaran 

baik dan hanya itu-itu saja maka mahasiswa akan sulit memahami apa yang 

disimak dan diajarkan pengajar. 

4.1.2.3 Tempat yang digunakan dalam pembelajaran menyimak 

Kesulitan mahasiswa dalam menyimak juga di sebabkan tempat mahasiswa 

belajar. Pada tabel diatas dijelaskan bahwa tempat yang mahasiswa gunakan 

untuk belajar dapat membantu mahasiswa untuk berkonsentrasi dalam menyimak. 

Lebih dari setengah jumlah responden yaitu 78,43% menyatakan bahwa tempat 

mereka belajar tidak dapat membantu mereka berkosentrasi untuk menyimak. 

Tempat yang dimaksud disini adalah tempat yang tenang yang tidak bisa 

terganggu oleh suara dari luar yang dapat mengganggu aktifitas menyimak 

mahasiswa. 
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4.1.2.4 Sarana dan prasarana 

Pada jawaban pernyataan angket nomor 8, sebagian besar mahasiswa dengan 

jumlah prosentase 86,28% menyatakan jarang yang mempunyai buku referensi 

selain buku mata kuliah choukai, 9,80% mahasiswa mempunyai buku referensi 

lain selain buku mata kuliah choukai dan mahasiswa tidak mempunyai buku 

referensi selain buku mata kuliah choukai yaitu sebesar 3,92%. Pada masalah ini 

dapat disimpulkan bahwa mahasiswa prodi pendidikan bahasa Jepang semester 2 

tidak mempunyai buku refernsi yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar  

sehingga menyebabkan kesulitan untuk berlatih dalam menyimak. 

 

4.2 Kesulitan menyimak bahasa Jepang  pada mahasiswa 

4.2.1 Penguasaan kosa kata dan pola kalimat 

Pemahaman mahasiswa tentang pola kalimat pada materi choukai yang 

disimak terbilang tinggi. Dapat ditunjukkan dengan sebagian besar responden 

dengan jumlah prosentase 76,47% mahasiswa menyatakan dapat memahami pola 

kalimat yang mereka simak dalam mata kuliah choukai . Dan sebagian kecil dari 

jumlah responden yaitu 21,57% mahasiswa tidak dapat memahami pola kalimat 

yang mereka simak. Pemahaman mereka tentang pola kalimat tidak didukung 

dengan pemahaman kosa kata yang mereka simak ini ditunjukkan pada 

pernyataan nomor 11 yang menyatakan bahwa lebih dari setengah jumlah 

responden yaitu sebesar 70.59% tidak dapat memahami semua kosa kata yang 

muncul pada wacana yang mereka simak dalam materi kuliah choukai. Dapat 

disimpulkan meskipun mahasiswa dapat memahami pola kalimat yang mereka 
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simak tapi mahasiswa sulit memahami kosa kata yang ada dalam kalimat yang ada 

dalam materi tersebut. 
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 BAB 5  

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan interpretasi data yang dilakukan, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hal yang mempengaruhi mahasiswa prodi pendidikan bahasa Jepang semester 

2 dalam menyimak bahasa Jepang ditinjau dari faktor internal adalah kondisi 

fisik yang sedang menurun saat mengikuti mata kuliah choukai dan persepsi 

yang jelek tentang  mata kuliah choukai. 

2. Hal yang mempengaruhi  mahasiswa prodi pendidikan bahasa Jepang semester 

2 dalam menyimak bahasa Jepang ditinjau dari faktor eksternal adalah materi 

yang sulit untuk dipahami, metode pengajaran yang kurang inovatif, dan 

tempat yang kurang mendukung untuk kegiatan belajar menyimak mahasiswa. 

3. Kesulitan yang dihadapi mahasiswa semester 2 dalam  menyimak bahasa 

Jepang adalah penguasaan kosa kata yang kurang, sedikit buku  referensi, dan 

kurangnya latihan dengan  native speaker untuk mengembangkan kemampuan 

menyimak. 
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5.2. Saran  

Berdasarkan hasil analisis data, masukan yang dapat diberikan oleh penulis 

adalah: 

1. Bagi mahasiswa harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya perkuliahan choukai 

untuk meningkatkan kemampuan menyimak dan lebih kreatif dalam mencari  

buku referensi  selain buku  perkuliahan mata kuliah choukai. 

2. Bagi mahasiswa meskipun tidak faham kosa kata asalkan memahami kalimat 

atau konteksnya maka tidak perlu khawatir karena dalam menyimak tidak 

harus memahami semua kosa kata yang muncul pada saat menyimak . 

3. Bagi mahasiswa lebih banyak berlatih dengan berkomunikasi dengan native 

speaker maupun dengan mendengarkan lagu bahasa Jepang dan melihat film 

yang menggunakan bahasa Jepang  untuk meningkatkan kemampuan 

menyimak. 

4. Bagi pengajar sebaiknya menggunakan metode pengajaran  yang lebih 

bervaiasi misalnya menggunakan metode jigsaw  pada perkuliahan choukai 

semester 2 untuk memecahkan pertanyaan yang disimak pada perkuliahan 

choukai. Hal ini akan membuat perkuliahan menjadi lebih menarik dan tidak 

membosankan. 

5. Bagi lembaga sebaiknya memperbaiki fasilitas untuk pembelajaran menyimak 

di laboratorium agar kegiatan belajar mengajar menjadi optimal. 

6. Bagi peneliti selanjutnya khususnya di bidang pendidikan Bahasa Jepang, 

dapat    menggunakan penelitian ini sebagai bahan rujukan untuk melakukan 

penelitian sejenis mengenai menyimak bahasa Jepang. Misalnya penelitian 
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mengenai metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

menyimak bahasa Jepang dan menanggulangi kesulitan yang dihadapi pada 

mahasiswa pendidikan bahasa Jepang ketika mahasiswa menyimak bahasa 

Jepang. Hal tersebut disarankan karena pada penelitian ini, peneliti 

menemukan kesulitan dan hal yang mempengaruhi kesulitan mahasiswa dalam 

menyimak bahasa Jepang. Sehingga nantinya diharapkan penelitian selanjutnya 

dapat menanggulangi kesulitan menyimak bahasa Jepang dan meningkatkan 

keterampilan menyimak pada mahasiswa pendidikan bahasa Jepang.  
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