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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Akhir-akhir ini pembelajaran terhadap bahasa asing tidak hanya bahasa 

Inggris tetapi bahasa Jepang pun sudah diperkenalkan dikalangan siswa SMA di 

Bandung. Era Globalisasi dan mulai menjamurnya perusahaan Jepang yang 

membuka cabangnya di Indonesia menjadi salah satu penyebab mengapa bahasa 

Jepang mulai diperkenalkan kepada siswa SMA. Beberapa Perusahaan Jepang 

sudah mulai mewajibkan karyawannya untuk bisa berkomunikasi menggunakan 

bahasa Jepang. Bahkan ada perusahaan Jepang yang memberikan persyaratan bagi 

karyawannya untuk dapat naik jabatan dan mengukur standar gaji melalui 

kemampuan bahasa Jepang yang dibuktikan dengan sertifikat tes kemampuan 

bahasa Jepang atau Nihongo Noryokushiken (日本語 能力試験) Hal tersebut 

memacu setiap orang untuk mempelajari bahasa asing terutama bahasa Jepang.  

Oleh karena itu, SMA BPI 1 Bandung telah memasukkan pelajaran bahasa 

Jepang sebagai salah satu pelajaran pilihan (untuk kelas X) dan pelajaran wajib 

(untuk kelas XI). Hal ini dilakukan untuk menambah nilai jual para lulusan SMA 

BPI 1 sehingga dapat bersaing di dunia kerja. 

Di jaman modern ini, banyak cara untuk dapat mempelajari bahasa Jepang, 

misalnya banyak peserta didik sekolah menengah atas yang mempelajari bahasa 

Jepang secara otodidak, baik melalui internet maupun membeli buku cara cepat 

menguasai bahasa Jepang yang beredar luas di toko buku. Cara tersebut mereka 

pilih karena para peserta didik beranggapan bahwa itu adalah cara termudah dan 

terekonomis yang dapat mereka capai. Meskipun cara tersebut dapat digunakan 

untuk memepelajari bahasa Jepang, hal tersebut kurang efisien dan kurang efektif 

kerena diperlukan pembimbing yang bisa mengarahkan pesera didiknya agar 

dapat menguasai bahasa Jepang dengan lebih cepat dan tepat. Selain itu bentuk 

huruf yang berbeda menjadi suatu kendala bagi mereka yang ingin mempelajari 

bahasa Jepang secara otodidak. Oleh karena itu diperlukan adanya pembimbing 

untuk mempelajari bentuk huruf tersebut. 
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Penulis menyadari bahwa tempat penulis melaksanakan praktik kerja 

memiliki fasilitas yang sangat memadai bagi peserta didik untuk memanfaatkan 

media elektronik sebagai sarana pembelajaran bahasa Jepang. Dengan fasilitas 

yang ada, seorang pengajar harus mampu membuat peserta didiknya agar tertarik 

untuk mempelajari bahasa Jepang dengan menggunakan media elektronik sebagai 

sarana untuk pengajaran bahasa Jepang, sehingga hal itu dapat memotivasi peserta 

didik untuk mempelajari bahasa Jepang secara berkesinambungan.  

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengangkat tema 

”MEDIA ELEKTRONIK SEBAGAI SALAH SATU SARANA YANG 

EFEKTIF UNTUK PENGAJARAN BAHASA JEPANG KEPADA SISWA 

DI SMA BPI 1 BANDUNG” dikarenakan dirasa pentingnya bagi pengajar 

bahasa Jepang untuk mengetahui latar belakang, khususnya usia mereka yang 

menjadi siswanya. 

1.2. Ruang Lingkup masalah 

Ruang lingkup masalah yang dihadapi adalah : 

1. Bagaimana cara mengajar bahasa Jepang kepada peserta didik di SMA BPI 1 

Bandung dengan menggunakan media elektronik sebagai sarana pengajaran 

bahasa Jepang. 

2. Cara pembelajaran mandiri siswa melalui media elektronik. 

3. Kendala dan solusi yang di hadapi pengajar dalam menggunakan media 

elektronik sebagai sarana pengajaran bahasa Jepang. 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan program studi Diploma III Bahasa Jepang 

Fakultas Bahasa Universitas widyatama. 

2. Sebagai pengalaman langsung bagi penulis agar siap menghadapi dunia kerja 

yang sesungguhnya. 
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1.3.2. Tujuan Khusus 

Berdasarkan pada latar belakang dan pembahasan masalah, maka laporan 

ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui seberapa penting media elektronik sebagai sarana 

pengajaran bahasa Jepang di SMA BPI 1 Bandung. 

2. Memberikan salah satu solusi kepada pengajar bahasa Jepang dalam proses 

pembelajaran. 

1.4. Tempat dan Profil Perusahaan 

1.4.1. Tempat Pelaksanaan Kerja Praktik 

Penulis melaksanakan praktik kerja lapangan di SMA BPI 1 Jl. 

Burangrang No. 8 Telp. (022) 7301739, 7305735 – Fax. (022) 7305805 – Email: 

smas.bpi1@yahoo.co.id, Bandung 40262. 

1.4.2. Sejarah SMA BPI 1 

SMA BPI didirikan untuk menjawab tantangan akan kebutuhan SMA di 

Bandung Selatan pada tahun 1957. Dalam perkembangannya yang pesat, telah 

didirikan sekolah yang pelaksanaannya tidak hanya pagi hari tetapi juga siang 

hari. 

Pada Tahun Pelajaran 1985/1986, telah diadakan pemisahan SMA BPI 

menjadi 3 SMA, yaitu : SMA BPI 1, 2, dan 3 berdasarkan SK. Kanwil Depdikbud 

Jawa Barat Nomor : 177/I07/Kep/EB tanggal 08 Juli 1966, tentang pemecahan 

SMA BPI menjadi 3 SMA, selanjutnya disebut SMA BPI 1 Bandung. SK 

pendirian : 303/896/B1 tanggal 29 Juni 1962. 

Status disamakan berdasarkan SK. Nomor : 007/C/Kep I Tahun 1985 

tanggal 17 Januari 1985 tentang Jenjang Akreditasi ‘Disamakan’. Pada tanggal 21 

Oktober 2012, seluruh komponen SMA BPI 1 di akreditasi oleh Tim Penilai dari 

Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, dan memperoleh status Akreditasi ‘A’. 

Pada tahun 2008, SMA BPI 1 meningkatkan kualitas manajemen dan 

pembelajarannya menjadi Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN). Berbagai 

sistem pendidikan (8 standar pendidikan) mulai diperbaharui serta kualitas tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan dipacu meningkat melalui pelatihan dan IHT 

(In House Training). SMA BPI 1 Bandung pada tahun 2011 mencapai tingkat 
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Sekolah Standar Nasional (SSN) Plus, dengan label Full Day School (5 hari 

kegiatan belajar mengajar), serta sudah memiliki 2 kelas unggulan untuk kelas XI 

dan 3 kelas unggulan untuk kelas X. Tahun 2012, SMA BPI 1 memiliki 2 kelas 

unggulan  RSBI kelas XII, 3 KU RSBI kelas XI, dan 3 KU RSBI kelas X. 

1.4.3. Struktur Kepemimpinan dan Organisasi Tenaga Administrasi 

Sekolah (TAS) 

 
 

 

 

 
 

Gambar 1.1 Struktur Kepemimpinan 
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1.4.4. Visi, Misi dan Tujuan SMA BPI 1 

A. Visi 

 Berakhlak  mulia,  berwawasan kebangsaan,  unggul  akademik, unggul  

vokasional, dan  mampu  bersaing  di  tingkat  nasional maupun internasional. 

B. Misi 

• Mewujudkan budaya RM2KDI ( budaya religi, budaya mutu, budaya malu, 

budaya kreatif, budaya disiplin dan budaya inovatif ). 

• Mewujudkan layanan pendidikan bermutu melalui tatanan manajemen 

profesional berbasis teknologi informasi dan bahasa Asing. 

• Menerapkan proses pembelajaran dan pelatihan akademik dan keterampilan 

yang kreatif dan menyenangkan. 

• Mewujudkan lulusan berwawasan kebangsaan yang mampu bersaing di 

tingkat nasional maupun internasional. 

• Handal dan sinergis dalam berkemitraan dengan stake holder internal dan 

eksternal. 

• Mewujudkan peserta didiknya menjadi duta kesenian daerah di tingkat 

nasional maupun internasional. 

• Mewujudkan lingkungan hidup sekolah yang nyaman, bersih, dan berestetika 

standar internasional. 

C. Tujuan 

• Terbentuknya siswa yang berakhlak mulia dan cinta akan budaya daerahnya. 

• Terbentuk siswa yang tangguh dalam menghadapi perubahan pada era 

globalisasi. 

• Membina siswa untuk menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

sehingga dapat mewujudkan cita-cita melanjutkan pendidikan ke jenjang 

yang lebih tinggi maupun terjun ke masyarakat. 

• Menanamkan rasa peduli terhadap lingkungan, sesama teman, dan cinta akan 

almamaternya. 

• Siswa memiliki bekal potensi bidang non akademis yang berguna dalam 

menunjang kehidupan di masyarakat. 
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• SMA BPI 1 Bandung harus mampu mewujudkan menjadi Sekolah Bertaraf 

Internasional (SBI) melalui Sekolah Standar Nasional (SSN) Plus yang 

dimulai dari tahun pelajaran 2011-2012 dan selambat-lambatnya tahun 

pelajaran 2013-2014, melalui Kelas Unggulan Rintisan SBI yang dimulai 

pada tahun pelajaran 2010-2011. 

1.5. Metode Penyusunan Laporan 

Metode atau cara-cara yang dilakukan penulis adalah dengan 

menggunakan metode deskriptif. Metode yang menggambarkan susunan yang 

sistematis secara aktual dan cermat. Penulis juga melakukan pengamatan langsung 

di lapangan, mengumpulkan data dari lembaga (sekolah) yang bersangkutan, 

wawancara/diskusi terbatas dengan pembimbing di sekolah, serta pengalaman 

yang dialami langsung oleh penulis ketika melaksanakan proses pembelajaran.  

1.6. Sistematika Penulisan Laporan 

Sistematika penulisan laporan praktik kerja lapangan ini adalah sebagai 

berikut : 

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang masalah, ruang 

lingkup masalah, tujuan penelitian, tempat dan profil perusahaan, metode 

penyusunan laporan dan sistematika penulisan laporan. 

Bab II Kajian Pusataka, membahas tentang teori-teori yang berkaitan 

dengan tema Tugas Akhir. 

Bab III Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, penulis menjelaskan 

semua kegiatan yang penulis lakukan dan uraian-uraian tugas pelaksanaan praktik 

kerja. 

Bab IV Pembahasan, dalam bab ini penulis menjelaskan tentang 

penggunaan media elektronik sebagai salah satu media pembelajaran, tujuan, cara 

mengajar, dan  kendala apa saja yang penulis temui dalam memanfaatkan media 

elektronik sebagai sarana pembelajaran bahasa Jepang di SMA BPI 1 Bandung. 

 Bab V Kesimpulan dan Saran, dalam bab terakhir ini penulis 

menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan bab yang ada dalam 

penyusunan Tugas Akhir ini dan saran dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini. 


