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SARI
Purwitojati, Novela. 2014. “Kesesuaian Penjedaan Membaca dengan Penjedaan
dalam Buku Tema Betsu Chuukyuu Kara Manabu Nihongo oleh Mahasiswa”.
Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Asing. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas
Negeri Semarang. Pembimbing 1. Dra. Yuyun Rosliyah, M.Pd.
Kata kunci : Kesesuaian, Penjedaan.
Penjedaan yang tepat pada saat membaca merupakan hal yang sangat penting.
Selain mempengaruhi kenyamanan pendengar, penjedaan yang kurang tepat juga
bisa mengubah arti dari kalimat yang dibaca. Hasil pengamatan yang dilakukan
selama perkuliahan Dokkai, banyak mahasiswa yang mengalami kendala melakukan
penjedaan ketika membaca teks berbahasa Jepang. Tujuan penilitian ini adalah untuk
mengetahui tingkat kesesuaian, letak ketidaksesuaian penjedaan, serta untuk
mengetahui faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian penjedaan yang dilakukan
oleh mahasiswa dengan penjedaan yang ada dalam buku Tema Betsu Chukyuu Kara
Manabu Nihongo yang digunakan dalam perkuliahan Dokkai.
Sumber data penelitian ini adalah rekaman suara 30 mahasiswa angkatan 2011
yang membaca teks bahasa Jepang dari buku Tema Betsu Chuukyuu Kara Manabu
Nihongo. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi rekam
catat.
Hasil dari penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa prosentase tingkat
kesesuaian penjedaan yang dilakukan oleh mahasiswa angkatan 2011 Prodi
Pendidikan Bahasa Jepang Unnes ketika membaca teks berbahasa Jepang bab 3
berjudul 「はたらく」 adalah 58,16%. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan
bahwa secara umum, ketidaksesuaian penjedaan yang dilakukan oleh mahasiswa
dikarenakan kurang menguasai cara baca kanji, adanya partikel tunggal maupun
partikel rangkap dan pemahaman arti bacaan. Selain itu, pemilihan waktu penelitian
dan kenyamanan sampel penelitian ketika membaca juga dapat menjadi faktor yang
menyebabkan ketidaksesuaian penjedaan yang dilakukan oleh mahasiswa.
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RANGKUMAN

Purwitojati, Novela. 2014. “Kesesuaian Penjedaan Membaca dengan Penjedaan
dalam Buku Tema Betsu Chuukyuu Kara Manabu Nihongo oleh
Mahasiswa”. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Asing. Fakultas Bahasa
dan Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1.Dra. Yuyun
Rosliyah, M.Pd.

Kata kunci : Kesesuaian, Penjedaan.

1.

Latar Belakang
Saat mempelajari bahasa, membaca merupakan salah satu kemampuan

yang kompleks, karena sering terjadi pemahaman yang berbeda antar
masing-masing orang, selain dikarenakan faktor kemampuan menyerap informasi
setiap orang berbeda-beda, begitu juga ketika mempelajari bahasa Jepang. Untuk
dapat

memahami sebuah teks berbahasa Jepang secara maksimal diperlukan

penguasaan kosa kata, sistem kalimat bahasa Jepang dan teknik membaca yang
baik. Membaca yang baik selain berkatian dengan volume, intonasi, juga
berkaitan dengan pemenggalan (penjedaan) bacaan yang benar.
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Penguasaan kosa kata diperlukan untuk mencari tahu arti kata yang
terdapat dalam bacaan tersebut. Sedangkan sistem kalimat diperlukan untuk
memberikan gambaran arti atau makna kalimat dalam bacaan tersebut. Sedangkan
teknik penjedaan sangat diperlukan untuk dapat memahami bacaan secara
maksimal. Teknik penjedaan yang kurang tepat selain dapat mengurangi
kenyamanan pendengar, juga dapat merubah arti atau pemahaman terhadap isi
bacaan.
Berdasarkan pengamatan penulis, meskipun bagaimana cara menjeda telah
diajarkan kepada mahasiswa baik secara langsung maupun tidak langsung, namun
sebagian mahasiswa semester enam masih mengalami kesulitan dalam melakukan
penjedaan ketika membaca teks berbahasa Jepang. Hal ini disimpulkan dari masih
adanya sebagian mahasiswa semester enam yang tersendat-sendat atau tidak
lancar ketika diminta membaca teks berbahasa Jepang. Sehingga melalui
penelitian ini penulis berharap dapat menjelaskan kesesuaian penjedaan yang
dilakukan mahasiswa semester enam, dan faktor penyebab yang mempengaruhi
ketidaksesuaian tersebut.
2.

Landasan Teori
a.

Pengertian Membaca
Tarigan (2008: 7), membaca adalah proses yang dilakukan serta
digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan, yang hendak
disampaikan oleh penulis melalui bahasa tulis.
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b.

Pengertian Dokkai
Menurut Kindaichi Haruhiko dalam Dai Jiten mengemukakan
“読解は文章の意味, 内容を読む鳥ことと文章を読んで理解するこ
と”. “Dokkai wa bunsho no imi, naiyo wo yomu tori koto bunsho wo
yonde rikai suru koto”.

“Dokkai yaitu memahami makna kalimat,

membaca, dan memahami tulisan”.

c.

Pengertian Penjedaan
Menurut Shinpan Nihongo Kyouiku Jiten (1889:19) “ポーズは
基本的には発話中の無音区間

(silent pause)

をいうしただし、促

音や破裂音などの調音に伴う場合を除く”Pouzu wa kihonteki ni wa,
hatsuwa naka no fuinkukan (silent pause) wo iushitadashi, sokuon ya
haretsuon nado no chouon ni tomonau baai wo nozoku”.

3.

Metode Penelitian
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode

non-tes,yaitu dokumentasi. Dokumentasi tersebut diperoleh dengan cara
mahasiswa membaca salah satu teks bahasa Jepang

yang terdapat dalam buku

Tema Betsu Chuukyu kara Manabu Nihongo yang digunakan sebagai buku ajar
dalam mata kuliah Dokkai Enshu.

Mahasiswa yang membaca teks bahasa

Jepang tersebut adalah 30 orang mahasiswa semester enam Program Studi Bahasa

x

Jepang

Universitas

Negeri

Semarang.

Kemudian

menganalisis

dan

menginterpretasi data yang telah diperoleh.

4.

Analisis dan Interpretasi Data
Dari Penelitian ini didapat prosentase tingkat kesesuaian penjedaan yang

dilakukan oleh mahasiswa semester enam Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Unnes
ketika membaca teks bahasa Jepang adalah 58,16 %. Ketidaksesuaian penjedaan
yang dilakukan mahasiswa dikarenakan banyak mahasiswa yang tidak mengetahui
cara baca kanji serta selalu melakukan penjedaan ketika menemukan partikel.
Pemahaman akan arti kalimat juga menyebabkan ketidaksesuaian penjedaan yang
dilakukan oleh mahasiswa.
.
5.

Simpulan
Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya,

diperoleh kesimpulan ketidaksesuaian penjedaan yang dilakukan oleh mahasiswa
semester enam Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Unnes antara lain: kurangnya
pemahaman tentang cara baca kanji, kurangnya ketelitian saat menemukan
partikel dan kurangnya pemahaman arti kalimat. Faktor lainnya adalah pemilihan
waktu penelitian dan kenyamanan mahasiswa ketika membaca saat dijadikan
sampel penelitian.
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まとめ
学生が読むポーズとテーマ別中級から学ぶ日本語の教科書において
のポーズの適合。

ノベラ

プルウィトジャティ

キーワード：適合、ポーズ

1．

背景
言語を学習する、読むのはは困難なことである。学生の理解のの能

力は違いがあり、能力も違うからである。日本語のを学習する際も、その
ことは問題になる。日本語の本文を理解できるように、言葉や文法やいい
読むし方ことは必要である。いい読むし方とは、イントネーションや声の
大きさのことだけではなく、ポーズについても必要である。
言葉の能力と文法は本文の意味を知るために必要である。そして、
ポーズは本文の意味を分かるように必要である。ポーズをちゃんとしない
と、分かりにくいだけでなく、言葉の意味が間違いことも多い。
xii

見学したら、授業でポーズの方法については学生に教えたのに、た
くさんの学生は日本語の本文を読んでいる、ポーズについてのことは難し
いことになる。半分以上の学生はポーズがあまりうまく読めないことから、
結論した。本研究を通じて筆者は正しいポーズを説明し、学習者が間違っ
たポーズの原因も説明できると望んでいる。

2．

基礎的な理論
a. 読む
Tarigan (2008: 7)によると、読むのは筆者からの文章の意味を取る。
b. 読解
Kindaichi によると、読解は文章の意味, 内容を読む鳥ことと文章を
読んで理解すること。
c. ポーズ
Shinpan Nihongo Kyouiku Jiten (1889:19)に、ポーズは基本的には発話
中の無音区間をいうしただし、促音や破裂音などの調音に伴う場合
を除くと書いてある。
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3．

研究の方法
本研究にデータを集まる方法は文献集を使う。この文献集は日本語
教育プログラム 30 人六学期の学生がテマ別中級から学ぶ日本語か
ら本分を読んでいる。そして、ポーズの適合のパーセントを計算す
る。計算したあとで、分析する。

4．

研究の結果
研究したあと、30 人六学期の学生からポーズの適合の非常に平たい
のは 58，16％である。適合しないことはたくさん学生が漢字の読み
方があまり分からないからである。それから助詞を見つけるとき、
いつも助詞の後でポーズした。本文の意味を理解することもポーズ
によって大切なことである。たくさんの学生はあまり理解できない
から、ポーズも間違ってしまった。

5．

結論
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研究の結果から次の結論が得られる。ポーズは適合しない理由はた
くさんの学生が漢字の読み方をうまく読めないから。そして、文章
の意味をあまり分からないと助詞を見つけるときいつもポーズをす
る。研究の時間も影響をされた。
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahasa merupakan salah satu simbol manusia kepada sesamanya. Simbol
yang dimaksud adalah bahasa merupakan alat yang digunakan untuk
berkomunikasi antara manusia satu dengan yang lainnya. Bahasa terus
berkembang sesuai dengan perkembangan pemikiran pemakai bahasa.
Dalam mempelajari bahasa terdapat empat kemampuan dasar yaitu,
mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Empat kemampuan dasar
tersebut tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan. Begitu pula dalam
mempelajari bahasa Jepang, terdapat empat kemampuan dasar yaitu, kiku (聞く),
hanasu

(話す), yomu (読む), dan kaku (書く).

Kemampuan berbahasa yang pertama kali didapat adalah mendengarkan,
kemudian disusul dengan berbicara, sedangkan kemampuan membaca dan
menulis didapatkan saat menempuh pendidikan.
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Dilihat dari sifatnya, mendengarkan memiliki kesamaan dengan membaca,
yakni keduanya bersifat aktif reseptif, yaitu kedua kemampuan berbahasa tersebut
sama-sama memiliki kegiatan untuk menerima dan mengolah informasi dari suatu
sumber. Namun yang membedakan keduanya adalah sumber penyampaian
informasi tersebut. Mendengarkan menerima informasi secara lisan, sedangkan
membaca menerima informasi dari sumber tulisan.
Ketika mempelajari bahasa, membaca merupakan salah satu kemampuan
yang kompleks, karena sering terjadi pemahaman yang berbeda antar
masing-masing orang, selain dikarenakan faktor kemampuan menyerap informasi
setiap orang berbeda-beda, begitu juga ketika mempelajari bahasa Jepang. Untuk
dapat memahami teks berbahasa Jepang secara maksimal diperlukan penguasaan
kosa kata, sistem kalimat bahasa Jepang dan teknik membaca yang baik.
Membaca yang baik selain berkatian dengan volume, intonasi, juga berkaitan
dengan pemenggalan (penjedaan) bacaan yang benar.
Penguasaan kosa kata diperlukan untuk mencari tahu arti kata yang
terdapat dalam bacaan tersebut. Sedangkan sistem kalimat diperlukan untuk
memberikan gambaran arti atau makna kalimat dalam bacaan tersebut. Sedangkan

2
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teknik penjedaan sangat diperlukan untuk dapat memahami bacaan secara
maksimal. Teknik penjedaan yang kurang tepat selain dapat mengurangi
kenyamanan pendengar, juga dapat merubah arti atau pemahaman terhadap isi
bacaan.
Dalam prakteknya, saat membaca teks berbahasa Jepang pada perkuliahan
Dokkai Enshu, penjedaan merupakan hal sulit, karena adanya kebingungan
mahasiswa ketika akan menjeda, terutama jika bacaan tersebut sudah tidak lagi
menggunakan spasi antar huruf dan menemukan huruf kanji yang tidak
mengetahui cara baca atau artinya. Menurut data setelah melaksanakan observasi
pada tanggal 23 April 2014, diketahui bahwa mahasiswa tingkat menengah
merasa kesulitan ketika harus membaca teks berbahasa Jepang dengan teknik
penjedaan yang tepat.
Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin meneliti bagaimana penjedaan
mahasiswa ketika melakukan penjedaan dan bagaimana tingkat kesesuaian
penjedaan ketika membaca teks berbahasa Jepang dalam penelitian yang berjudul
Kesesuaian Penjedaan Membaca dengan Penjedaan dalam Buku Tema Betsu
Chuukyuu Kara Manabu Nihongo oleh Mahasiswa.
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1.2 Penegasan Istilah

Ada banyak unsur dalam membaca nyaring, tetapi penelitian ini
menekankan pada unsur penjedaannya saja, dengan menggunakan standar
penilaian menggunakan kaset rekaman yang ada dalam buku perkuliahan Dokkai
Enshu.
1.3 Batasan Masalah
Pada penelitian ini, penulis memberi batasan pada mahasiswa semester
enam (angkatan 2011) yang mengambil mata kuliah Dokkai Enshu dan bacaan
yang diambil merupakan salah satu bacaan yang terdapat pada buku ajar pada
mata kuliah Dokkai Enshu.
1.4 Rumusan Masalah
Rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kesesuaian penjedaan dalam membaca teks berbahasa Jepang
mahasiswa tingkat menengah dengan standar penjedaan yang ada?
2. Di mana letak ketidaksesuaian penjedaan yang dilakukan mahasiswa tingkat
menengah?
3. Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian penjedaan yang
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dilakukan mahasiswa tingkat menengah?
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui apakah penjedaan yang dilakukan mahasiswa tingkat menengah
sesuai dengan satndar penjedaan yang ada.
2. Mengetahui letak ketidaksesuaian penjedaan yang dilakukan mahasiswa tingkat
menengah.
3. Mengetahui fakto-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian penjedaan yang
dilakukan mahasiswa tingkat menengah.
b. Manfaat yang diharapkan setelah

penelitian ini dilakukan adalah :

1) Teoritis
Hasil penelitian dapat menjadi pertimbangan bagi dosen bahasa Jepang
ketika mengajarkan mata kuliah Dokkai tingkat menengah, utamanya dalam
kemampuan menjeda.
2) Praktis
Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi pembaca mengenai
penjedaan yang tepat pada saat membaca teks bahasa Jepang.
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1.6 Sistematika Penulisan
Secara garis besar skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal,
bagian pokok/isi, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri atas halaman judul, lembar
pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, sari, kata pengantar, daftar isi,
dan daftar lampiran. Bagian pokok/isi terdiri dari beberapa bagian yaitu:
Bab I yaitu pendahuluan yang di dalamnya akan dibahas mengenai latar
belakang masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian.
Bab II yaitu landasan teori yang di dalamnya akan diuraikan teori-teori
yang mendukung penelitian, yaitu penjelasan tentang teori membaca, teori dokkai,
dan teori penjedaan.
Bab III yaitu metode penelitian di dalamnya berisi pendekatan penelitian,
metode pengumpulan data, teknik analisis data, serta langkah-langkah penelitian.
Bab IV yaitu analisis data dan pembahasan yang di dalamnya dijelaskan
tentang hasil penelitian dan pembahasannya, yaitu kesesuaian penjedaan yang
dilakukan oleh mahasiswa tingkat menengah.
Bab V kesimpulan dan saran yang di dalamnya berisi simpulan dan saran
dari hasil penelitian.
Bagian akhir dari skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian Membaca

Membaca merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai
oleh setiap individu. Tarigan (2008: 7), membaca adalah proses yang dilakukan
serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan, yang hendak
disampaikan oleh penulis melalui bahasa tulis. Somadyo (2011: 1), membaca
merupakan kegiatan interaktif untuk memetik dan memahami makna yang
terkandung dalam bahan tertulis. Lebih lanjut, dikatakan bahwa membaca
merupakan proses yang dilakukan dan digunakan oleh pembaca untuk
memperoleh pesan yang disampaikan oleh penulis.
Menurut Harjasujana (1996: 5), membaca adalah kemampuan yang
kompleks. Pembaca tidak hanya memandangi lambang-lambang tertulis semata,
melainkan berupaya memahami makna lambang-lambang tertulis tersebut.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaca adalah melihat serta
memahami isi dari apa yang tertulis (dengan melisankan maupun dalam hati).
Pada kamus Nihon Kokugo Daijiten (1995:2258), “文字や図、記号などを見て、
そこに書かれていることの意味内容を取る”. “ Moji ya hakaru,
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kigou nado wo mite, sokoni kakarete iru koto no imi naiyo wo toru”. “Membaca
adalah melihat huruf, tanda lalu memahami makna yang yang terdapat di
dalamnya”.
Berdasarkan pengertian membaca yang dipaparkan di atas, penulis
menyimpulkan bahwa membaca adalah suatu kegiatan memahami isi dan makna
yang terkandung dalam bahasa tulis atau bacaan.

2.2 Jenis-jenis Membaca
Ada beberapa jenis membaca yang dapat dilakukan oleh seseorang.
Ditinjau dari segi terdengar atau tidaknya suara pembaca, proses membaca terbagi
atas membaca nyaring dan membaca dalam hati. Tarigan (2008: 23), membaca
nyaring adalah suatu aktivitas yang merupakan alat bagi guru, murid, atau pun
pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap serta
memahami informasi, pikiran, dan perasaan pengarang. Membaca dalam hati
adalah membaca dengan tidak bersuara. Lebih lanjut, dikatakan bahwa membaca
dalam hati dapat dibagi menjadi dua, yaitu (1) membaca ekstensif dan (2)
membaca intensif. Kedua jenis membaca ini, memiliki bagian-bagian tersendiri.
Pembagian tersebut adalah sebagai berikut :
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a. Membaca ekstensif adalah membaca sebanyak mungkin teks bacaan
dalam waktu sesingkat mungkin (Tarigan, 2008: 32). Tujuan membaca ekstensif
untuk memahami isi yang penting dengan cepat secara efisien. Membaca ekstensif
meliputi, (1) membaca survai (survey reading), (2) membaca sekilas (skimming),
dan (3) membaca dangkal (superficial reading).
b. Membaca intensif (intensive reading) meliputi, membaca telaah isi dan
telaah bahasa. Membaca telaah isi terbagi atas, (1) membaca teliti, (2) membaca
pemahaman, (3) membaca kritis, dan (4) membaca ide (Tarigan, 2008: 40).
Membaca telaah bahasa mencakup, membaca bahasa dan membaca sastra.

2.3 Tujuan Membaca
Menurut (Tarigan, 2008: 9-11), terdapat 7 tujuan membaca. Ketujuh
tujuan tersebut adalah sebagai berikut.
a. Memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta (reading for details or facts).
b. Memperoleh ide-ide utama (reading for main ideas).
c. Mengetahui urutan atau susunan, organisasi cerita (reading for sequence or
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organization).
d.Membaca bertujuan untuk menyimpulkan isi yang terkandung dalam bacaan
(reading for inference).
e.Mengelompokkan atau mengklasifikasikan jenis bacaan (reading to classify).
f. Menilai atau mengevaluasi isi bacaan atau bacaan (reading to evaluate).
g. Membandingkan atau mempertentangkan isi bacaan dengan kehidupan nyata
(reading to compare or contrast).
Berbagai tujuan membaca yang dikemukakan di atas, merupakan tujuan
yang bersifat khusus. Tujuan membaca secara umum adalah memperoleh
informasi dan memahami makna yang terkandung dalam suatu bacaan. Dengan
membaca, seseorang dapat memperluas wawasan dan pengetahuan yang dimiliki.

2.4 Bahan Tes Kemampuan Membaca
Tes kemampuan membaca bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa
dalam memahami isi atau informasi yang terdapat dalam suatu bacaan. Pemilihan
bacaan hendaknya mempertimbangkan segi tingkat kesulitan, panjang pendek, isi,
dan jenis atau bentuk bacaan (Nurgiyantoro, 2001:249).
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2.4.1Tingkat Kesulitan Bacaan
Nurgiyantoro (2001: 249) tingkat kesulitan suatu bacaan ditentukan oleh
kekompleksan kosakata dan struktur. Semakin sulit kedua aspek tersebut, maka
akan semakin sulit bacaan yang bersangkutan. Begitu pula sebaliknya. Jumlah
atau tingkat kesulitan kosakata umumnya digunakan untuk menentukan tingkat
kesulitan bacaan. Tingkat kesulitan kosakata ditentukan oleh frekuensi
pemunculannya. Kemudian, tingkat kesulitan bacaan dilihat dari tingkat kesulitan
dan jumlah kosakata yang digunakan. Misalnya, bacaan dengan tingkat kesulitan
250, 400, 700, atau 1.400 kata.
2.4.2 Isi Bacaan
Nurgiyantoro (2001: 250), bacaan yang baik adalah yang sesuai dengan
tingkat perkembangan jiwa, minat, kebutuhan, atau menarik perhatian siswa. Isi
bacaan hendaknya mempertimbangkan tingkat kematangan siswa. Isi bacaan
dapat berupa pengembangan sikap dan nilai-nilai pada diri siswa.
2.4.3 Panjang Pendek Bacaan
Menurut Nurgiyantoro (2001: 251) bacaan yang diteskan atau diujikan
sebaiknya tidak terlalu panjang. Beberapa bacaan yang pendek, lebih baik
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daripada sebuah bacaan yang panjang. Sepuluh butir soal yang diteskan dari 3
atau 4 bacaan lebih baik daripada hanya dari sebuah bacaan yang panjang. Dengan
bacaan yang pendek, dapat dibuat soal tentang berbagai hal. Bacaan pendek
tersebut dapat berupa satu atau dua alinea, atau kira-kira sebanyak 50 sampai 100
kata.
2.4.4 Bentuk-bentuk Bacaan
Bentuk-bentuk bacaan yang dapat dijadikan sebagai bahan tes
kemampuan membaca yaitu dapat berupa bacaan berbentuk prosa (narasi), dialog
(drama), ataupun puisi (Nurgiyantoro, 2001: 251). Bacaan yang paling umum
digunakan oleh orang adalah bacaan berbentuk prosa. Ketiga bentuk bacaan
tersebut sama-sama efektif apabila digunakan dengan cara yang tepat.
a. Bacaan Bentuk Prosa
Nurgiyantoro (2001: 252), bahan yang dapat disajikan dalam tes bacaan
berbentuk prosa dapat berupa karya fiksi atau nonfiksi, dapat dikutip dari
buku-buku karya sastra, buku literatur, buku pelajaran, majalah, jurnal, surat
kabar, dan sebagainya. Pemilihan bacaan berbentuk prosa didasarkan pada tiga
kriteria yakni, tingkat kesulitan, isi, dan panjang pendek.
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b. Bacaan Bentuk Dialog
Nurgiyantoro (2001: 252), bacaan berbentuk dialog dapat berupa kutipan
suatu naskah drama. Bacaan ini dekat sekali dengan bahasa lisan yang sehari-hari
digunakan oleh masyarakat. Bacaan untuk tes kemampuan membaca terdiri dari
beberapa potong dialog yang lebih panjang.
c. Bacaan Bentuk Puisi
Nurgiyantoro (2001: 252), bacaan berbentuk puisi lebih sulit dipahami
dibandingkan dengan bacaan berbentuk prosa. Bacaan berbentuk puisi yang
diteskan dapat berupa puisi yang sederhana, baik dari segi isi maupun bahasanya.
Secara umum, puisi untuk tes pemahaman bacaan hendaknya tidak terlalu abstrak
sehingga tidak terlalu banyak menimbulkan perbedaan pemahaman.

2.5 Pengertian Dokkai
Menurut kamus Nihon Kokugo Daijiten definisi dokkai adalah sebagai
berikut :

“ 読解は文章を読んで内容を理解する。” “dokkai wa bunsho wo
yonde naiyo wo rikai suru”.“ Dokkai adalah membaca kalimat dari suatu bacaan
kemudian memahami isi bacaan tersebut”
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Menurut Kindaichi Haruhiko dalam Dai Jiten mengemukakan

“読解

は文章の意味, 内容を読むとりことと文章を読んで理解すること”.

“Dokkai wa bunsho no imi, naiyo wo yomu tori koto bunsho wo yonde rikai suru
koto”.

“Dokkai yaitu memahami makna kalimat, membaca, dan memahami

tulisan”.
Jadi dapat disimpulkan bahwa Dokkai adalah kegiatan membaca dengan
memahami isi bacaanya, dalam hal ini pemahaman teks berbahasa jepang.

2.6 Pengertian Penjedaan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jeda adalah hentian sebentar
dalam ujaran (sering terjadi di depan unsur kalimat yang mempunyai isi
informasi). Dalam percakapan sehari-hari masyarakat jepang, jeda berfungsi
sebagai pembeda makna.
Sedangkan menurut Shinpan Nihongo Kyouiku Jiten (1889:19) “ポーズ
は、基本的には、発話中の無音区間 (silent pause) をいうしただし、促音や
破裂音などの調音に伴う場合を除く）。”Pouzu wa kihonteki ni wa, hatsuwa
naka no fuinkukan (silent pause) wo iushitadashi, sokuon ya haretsuon nado no
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chouon ni tomonau baai wo nozoku”.
Menurut beberapa pengertian di atas, penjedaan merupakan hentian
sejenak guna mengambil nafas atau sebagai pemisah atau pembeda dalam suatu
kalimat.

2.7 Letak Penjedaan
Penjedaan tidak hanya dilakukan untuk membaca nyaring di dalam kelas
saja, tetapi sangat diperlukan ketika kita berpidato. Letak penjedaan di bawah ini
menitik beratkan untuk keperluan pidato. Menurut buku Speech for Basic Level
Japanese Shokyuu kara no Nihongo Supichi, penjedaan dapat dilakukan sebagai
berikut :
1. setelah partikel ( に、は、を、で、が、の、と, dan sebagainya )
2. setelah kata-kata penting
3. setelah tanda baca

2.8 Tanda Baca

( 大切なこと )
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Dalam KBBI, definisi dari tanda baca adalah tan·da n 1 yang menjadi
alamat atau yang menyatakan sesuatu: dari kejauhan terdengar sirene -- bahaya;
2 gejala: sudah tampak -- nya; 3 bukti: itulah -- bahwa mereka tidak mau bekerja
sama; 4 pengenal; lambang: kontingen Indonesia mengenakan – Garuda
Pancasila; 5 petunjuk; -- baca tanda yang dipakai dl sistem ejaan (seperti titik,
koma, titik dua).
Ada lima belas tanda baca yang dikenal, baik dalam bahasa inggris
maupun bahasa Indonesia. (1) tanda titik(.), (2) tanda koma(,), (3) tanda titik
koma(;), (4) tanda dua titik(:), (5) tanda hubung(-), (6)tanda pisah(--), (7) tanda
ellipsis(…), (8) tanda Tanya(?), (9) tanda seru(!), (10) tanda kurung((…)), (11)
tanda kurung siku([…]), (12) tanda petik(“…”), (13) tanda petik tunggal(„…‟),
(14) tanda garis miring(/), (15) tanda penyingkat atau apostrof(`).
Sedangkan, dalam bahasa Jepang, tanda baca yang digunakan berbeda
dengan tanda baca yang digunakan dalam bahasa Indonesia. New Generation
Publishing Institute (新世代出版研究所) (2001), mengungkapkan bahwa ada
sepuluh jenis tanda baca yang termasuk dalam kutouten（句読点）atau disebut juga
dengan yakumono（約物）yang digunakan dalam bahasa Jepang, yaitu;
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a. Kuten（句点）atau maru（。）
Tanda baca kuten（。）penggunaannya hampir sama dengan tanda baca titik (.),
yaitu untuk mengakhiri suatu kalimat dan diletakkan di akhir kalimat. Tanda baca
ini menunjukkan jeda sebelum kalimat selanjutnya. Contoh : サルはバナが好き
です。

b. Touten（読点）atau ten（、）
Fungsi touten (、) dalam bahasa Jepang mirip dengan fungsi koma (,) dalam
bahasa Indonesia. Touten juga menandakan jeda tetapi letaknya di tengah kalimat.
Penggunaan touten lebih luas daripada koma dalam bahasa Inggris, touten dapat
diletakkan di manapun untuk memberikan jeda dalam satu kalimat. Contoh :

山田さんは、いらっしゃいますか。
c. Kagikakko（鉤括弧） Kagikakko (「」)
Adalah penanda ucapan dalam Bahasa Jepang. Penggunaannya hampir mirip
dengan penggunaan tanda petik (“…”) dalam bahasa Indonesia. Contoh :

「どうしたの？」
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d. Nijuukagikakko（二重鉤括弧）
Penggunaan nijuukagikakko ( 『 』 ) sangat jarang dibandingkan dengan
penggunaan kagikakko, fungsinya mirip dengan tanda petik tunggal („…‟) yaitu
untuk menyatakan suatu kutipan dalam sebuah kutipan.Contoh:

「突然だけど、一時間前のぼくへ『足下に気をつける』と忠告してくれ！」

e. Nami dasshu（波ダッシュ） Nami dasshu（～）
Dalam bahasa Jepang memiliki fungsi untuk menunjukkan rentang misalnya;
waktu, nomor,（4～9，5時～8時）. Terkadang digunakan juga untuk menarik
keluar bunyi vocal (そうだね～）, menunjukkan darimana sesuatu berasal ～）
（アメリカ, menunjukkan anak judul（～こんにちは～）
f. Nakaten（中点）atau

nakaguro（中）

Nakaten () biasanya digunakan untuk memisahkan dua kata yang dipisahkan
dalam huruf katakana, misal nama orang asing. Tujuannya adalah agar pembaca
tidak bingung saat membacanya. Contoh :

マイクミラー。
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g. Gimonfu（疑問符）
Kegunaan tanda baca gimonfu (？) sama dengan fungsi tanda tanya (?) dalam
bahasa inggris yaitu untuk menandai kalimat tanya. Bedanya, dalam bahasa
Jepang sebenarnya tidak mengenal tanda tanya, karena secara gramatikal kalimat
tanya sudah ditandai dengan partikel か. Tapi dalam bahasa tulisan yang tidak
formal, tanda ini sering digunakan untuk menggantikan nada bertanya yang tidak
dapat diungkapkan melalui tulisan. Contoh :

おいしい？

h. Kantanfu（感嘆符）
Baik fungsi maupun kesan yang ditimbulkan oleh kantanfu (!) sama seperti
kegunaannya dalam bahasa inggris, tetapi kita tidak akan pernah menemukannya
dalam bahasa Jepang formal sama seperti gimonfu. Contoh :

寒い！

i. Odoriji（踊り字）
Fungsi dari Odoriji adalah untuk menunjukkan pengulangan yang terdapat
pada bahasa Jepang. Tanda baca ini tidak ditemukan pada bahasa Inggris. Bentuk
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dari tanda baca ini juga berbeda sesuai dengan aksara yang digunakan, pada huruf
kanji tanda yang digunakan adalah (々), sedangkan pada huruf hiragana tandanya
adalah (ゝ), dan pada huruf katakana digunakan tanda (ヽ). Contoh :
様々、時々。
j. Ioriten（庵店）
Ioriten () adalah tanda baca khusus yang digunakan dalam pertunjukkan teater
Noh. Oleh karena itu, tanda ini tidak pernah muncul dalam penggunaan
sehari-hari. Tanda ini menunjukkan awal dari lagu pemain selanjutnya.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1

Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi

kualitatif.

Deskripsi

kualitatif

digunakan

untuk

mengalanisis

dan

mengintrepetasikan kesesuaian penjedaan membaca dengan penjedaan dalam
buku Tema Betsu Chuukyuu Kara Manabu Nihongo yang dilakukan mahasiswa.
3.2

Sumber Data
Mahasiswa angkatan 2011 ( semester enam ) Program Studi Pendidikan

Bahasa Jepang Universitas Negeri Semarang.
3.3 Objek Data

Objek data dalam penelitian ini adalah kesesuaian penjedaan yang dilakukan
mahasiswa semester enam Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas
Negeri Semarang ketika membaca teks berbahasa Jepang.
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3.4 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode
non-tes, yaitu teknik dokumentasi rekam. Dokumentasi rekam tersebut dilakukan
untuk mengetahui kesesuaian penjedaan yang dilakukan oleh mahasiswa jika
dibandingkan dengan penjedaan yang terdapat dalam buku Tema Betsu Chuukyuu
Kara Manabu Nihongo, yang dilakukan oleh 30 orang mahasiswa semester enam
Program Studi Bahasa Jepang Universitas Negeri Semarang.
3.5

Tabel Data
Penelitian ini menggunakan salah satu teks yang terdapat dalam buku

Tema Betsu Chuukyu kara Manabu Nihongo dengan judul はたらく ( hataraku ).
Berdasarkan standar penilaian yang digunakan, diketahui letak penjedaan dalam
teks tersebut sebagai berikut:
PARAGRAF PENJEDAAN

1

20 penjedaan

LETAK PENJEDAAN

setelah kata お父さん、一人で、寂しくない
ですか、遠くて、帰れないから、言われたけ
れど、やっぱり、無理です、でも、書くよう
にします、ごはんのときは、みんなで、話し
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ています、まだ、働いているかな、とか、も
う、帰って、見てるかな、とか。

2

15 penjedaan

setelah kata 今晩も、食べながら、話してい
るとき、お母さんは、お父さんがいない方が、
楽でいい、言っていました、もちろん、冗談
で、寂しがっているんです、電話が鳴ると、
あら、おとうさんかしら、と、わかります。

3

16 penjedaan

setelah kata ミエは、お父さんが、くれた CD
を、聞いています。ミエは、お父さんは、好
きなんだよ、と言うので、僕はちょっと、頭
にきていますが、それでもミエは、小さいん
だからと思って、何も言いません、でもお父
さん、僕には、買ってきてね。

4

27 penjedaan

setelah kata 起きて、させています、お父さ
んとの、約束だから、眠くても、やっていま
す、えらいでしょう、お父さん、初めは、人
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と違うので、嫌がって、いきたがらなかった
けど、来たようです、この間、会ったので、
転勤で、九州へ言ったって話すと、残念がっ
ていました、野球チーム、また、足りなくな
ったそうです、お父さん、少しは、運動して
いますか、しないと、太るから、運動してく
ださい。

5

4 penjedaan

setelah kata じゃ、遅いから、これでやめま
す、お休みなさい。

3.6

Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan rekam catat.

Yaitu teknik analisis yang untuk memperoleh data menggunakan rekaman suara
kemudian mencatat hasil rekaman tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan
adalah sebagai berikut :
1. Merekam mahasiswa yang membaca teks berbahasa Jepang.
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2. Catat hasil rekaman mahasiswa untuk digunakan sebagai bahan
analisis.

3. Menganalisis bagaimana kesesuaian penjedaan membaca yang
dilakukan oleh mahasiswa.

Prosentase dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui tingkat
prosentase kesesuaian penjedaan yang dilakukan mahasiswa. Dapat dituliskan
dengan rumus sebagai berikut ini.

Keterangan :

%

: prosentase

N : penjedaan audio

n: penjedaan yang sesuai
100%

: bilangan tetap

(Ali dalam Murti , 2011 : 20)
Perhitungan dengan menggunakan rumus deskriptif persentase ini
mempunyai langkah-langkah sebagai berikut ini.
1. Mengoreksi kesesuaian penjedaan dari hasil rekaman membaca
mahasiswa
2. Jumlah sampel penelitian keseluruhan 30 orang
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3. Hitung prosentase kesesuaian

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil

analisis tentang kesesuaian penjedaan oleh

mahasiswa ketika membaca teks berbahasa Jepang, maka diperoleh hasil bahwa
30 mahasiswa yang menjadi sample penelitian, memiliki rata-rata prosentase
kesesuaian sebesar 58,16%. Hal ini menunjukan sebagian mahasiswa semester 6
Prodi Bahasa Jepang Unnes masih mengalami beberapa kendala ketika melakukan
penjedaan pada teks berbahasa Jepang.
Letak ketidaksesuaian penjedaan yang dilakukan oleh mahasiswa antara lain
pada partikel、kata hubung dan kata keterangan. Partikel dalam teks「はたらく」
ini ada 2 jenis, yaitu pertikel tunggal ( は、が、を、に、と、の ）dan partikel
rangkap（ との、には、にも ）. Kata hubung dalam teks 「はたらく」ini yaitu
( それでも 、でも、また ). Sedangkan kata keterangan dalam teks ini antara lain,
( できるだけ、やっぱり、ちょっと、とても、もちろん、いつも、)
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Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian penjedaan yang
dilakujan mahasiswa antara lain :
1. Huruf kanji, ketika membaca teks berbahasa Jepang dan lupa cara
baca ketika menemukan huruf kanji akan menjeda secara tiba-tiba.
2. Pertikel, ketika menemukan partikel

rangkap terkecoh dan

melakukan penjedaan pada partikel pertama. Sedangkan sebagian besar
mahasiswa selalu melakukan penjedaan ketika menemukan partikel,
walaupun sebenarnya bisa saja tidak perlu melakukan penjedaan. Hal ini
dikarenakan kebiasaan mahasiswa yang berfikir bahwa menjeda adalah
setelah partikel.
3. Pemahaman arti bacaan, karena kurangnya pemahaman beberapa
mahasiswa akan arti kalimat dalam bacaan tersebut ketika melakukan
penjedaanpun tidak sesuai.
4. Waktu penelitian, pemilihan jam penelitian sedikit banyak
berpengaruh terhadap konsentrasi dan antusias mahasiswa.
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5. Rasa takut, tegang dan malu, beberapa mahasiswa merasa takut,
tegang dan malu saat mengetahui akan direkam, sehingga mempengaruhi
konsentrasi dan kenyamanan ketika membaca.

5.2 SARAN

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan, terdapat beberapa saran
yaitu sebagai berikut:
1) Saran bagi pembaca dan pembelajar bahasa Jepang, dalam melakukan
penjedaan

ketika

membaca

teks

berbahasa

Jepang,

hendaknya

benar-benar memperhatikan letak penjedaan.

Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian mengenai penjedaan,
hendaknya mencari teori mengenai penjedaan dalam bahasa Jepang yang lebih
baik, sehingga dapat menganalisis secara lebih mendetail.
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SAMPEL PENELITIAN

NO.

NAMA

1.

HUROTUL A’YUN

2.

NILA FAIZATUN NIKMAH

3.

NIA DWI APRIYANTI

4.

DIYAH ISTIQOMAH

5.

RADITYA VANYA ANGGIT P

6.

ARIMI NUR FADILAH

7.

HERNITA WAHYU PRATIWI

8.

RIYANTO NUR IHSAN

9.

ENGGAR DEWANTI

10.

SHOFIA AGHUSTINA

11.

MEGA SILVIA JELITA

12.

IMAM MAULANA BURHANUDIN

13.

NOVITASARI SRI ANGGUN

14.

DEVINTA PANGESTIKA

15.

ANNISAA AL KHOIRUNA

16.

INDRIATI

17.

SEPTYANI TRI WAHYUNI

18.

SHINTA PANGESTIKA M

19.

AMALIA BELLA A

20.

RIO RIZKI ROMANDO
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21.

ADI PRABOWO N

22.

PRADUGA NDARU R

23.

DIAN ROSITASARI

24.

GALIH TEGAR W

25.

ARI RISKI FADILAH

26.

ISTIQOMAH DEWI A

27.

DIYAH FITRI R

28.

TIKA AYU K

29.

RIKE RISZKI Y

30.

FERIAN CAHYANI R
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Tabel Perolehan Prosentase Tingkat Kesesuaian Penjedaan
NO.

PEMBACA

PENJEDAAN YANG SESUAI

PROSENTASE

1.

R1

62

75,60

2.

R2

58

70,73

3.

R3

57

69,51

4.

R4

56

68,29

5.

R5

56

68,29

6.

R6

56

68,29

7.

R7

55

67,07

8.

R8

55

67,07

9.

R9

55

67,07

10.

R10

53

64,63

11.

R11

50

60,97
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12.

R12

49

59,75

13.

R13

49

59,75

14.

R14

48

58,53

15.

R15

47

57,31

16.

R16

47

57,31

17.

R17

46

56,09

18.

R18

46

56,09

19.

R19

46

56,09

20.

R20

45

54,87

21.

R21

44

53,65

22.

R22

44

53,65

23.

R23

43

52,43

24.

R24

41

50
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25.

R25

41

50

26.

R26

38

46,34

27.

R27

38

46,34

28.

R28

37

45,12

29.

R29

35

42,68

30.

R30

34

41,46
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