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Bahasa Jepang Banyak 
Diminati Pelajar SM A

YOGYA, TRIBUN - Minat belajar bahasa 
Jepang di tanah air dalam beberapa tahun 
terakhir terus mengalami peningkatan. 
Hanya saja, peminatnya masih didominasi 
oleh kalangan pelajar Sekolah Menengah 
Atasf SMA).

Hal tersebut disampaikan oleh Dedi 
Suted dalam Seminar Na
sional Dinamika Perkem
bangan Bahasa Jepang 
di Indonesia yang dilak
sanakan di auditorium 
gedung KH Ibrahim E6 
di kampus terpadu Uni
versitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY), Sabtu 
(9/12).

Seminar ini diprakarsai 
Asosiasi Studi Pendidikan 
Bahasa Jepang Indonesia 
(ASPBJI) dan The Japan 
Foundation Jakarta.

Dedi menyampaikan 
bahwa pendidikan bahasa 
Jepang di Indonesia se
cara formal sudah berjalan 
selama lebih dari 50 tahun.
Berawal dari pelajaran min- _____
or di SMA di wilayah Jawa 
Barat dan kemudian berkembang menjadi 
sebuah jurusan tersendiri di Universitas 
Padjajaran (UNPAD).

Seiring perkembangannya dari tahun 
ke tahun ada banyak kemajuan yang ter
capai, tetapi masih -banyak pula masalah 
yang tersisa terkait metode pembelajaran
nya. Menurut Dedi, dari banyaknya pem
belajar bahasa Jepang, saat ini masih 
didominasi oleh siswa SMA.

Hal ini menjadikan mayoritas pembel
ajar bahasa Jepang di Indonesia hanya 
mengenal bahasa Jepang. Hanya sebagian 
kecil yang memiliki keterampilan untuk 
berkomunikasi dalam bahasa Jepang se
cara baik.

“Mahasiswa SI pada masing-masing 
jurusan dituntut untuk memenuhi tar
get setara dengan N3 dalam standar ke
mampuan tes berbahasa Jepang (Nihon-
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go Nouiyoku Shiken/JLPT) model baru. 
Kemudian yang menjadi problem adalah 
apakah mahasiswa tersebut sudah me
menuhi standar yang ada atau belum,” 
papar Dedi.

Ia melanjutkan, ada beberapa perma
salahan dalam pembelajaran bahasa 

Jepang yang teijadi, sep
erti tingkat pencapaian 
lulusan SI yang memiliki 
N3 masih rendah. Hal ini 
disebabkan oleh kesem
patan untuk mengikuti 
JLPT hanya tersedia 2 kali 
setahun, sementara ujian 
sidang dapat dilaksanakan 
setiap bulannya.

Masalah juga didapati 
dalam mata kuliah pem
belajaran keterampilan 
bahasa Jepang pada ma
hasiswa, baik dalam mem
pelajari Hyouki (Kanji) 
hingga Sakubun (menulis).

“Misal dalam  pen 
gajaran Hyouki, sering- 
kali penyebabnya berasal

______  dari metode pengajaran
yang cenderung monoton 

dan juga kemampuan mahasiswa untuk 
menyerap dan memahami huruf kanji 
yang jumlahnya ribuan terbilang lambat,” 
jelas Dedi.

Dedi berpendapat permasalahan terse
but dapat diatasi secara bersama oleh 
pihak-pihak yang terlibat dalam proses 
pembelajaran, khususnya oleh para 
pendidik. Ada banyak asosiasi profesi 
yang dimiliki oleh para pendidik bahasa 
Jepang, baik Gakkai Pusat, asosiasi milik 
guru Bahasa Jepang (MBGP-BJ), asosiasi 
milik Prodi Kependidikan Bahasa Jepang 
(FDPBJ), maupun asosiasi milik sastra 
dan budaya Jepang.

“Saya rasa masing-masing pihak dapat 
berkolaborasi untuk menemukan dan 
menciptakan solusi yang diperlukan un
tuk menyelasaikan permasalahan yang 
kita miliki,” tutur Dedi.(owi)


