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BAB II 

 

KAJIAN  TEORI 

 

 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Hakikat Pembelajaran Bahasa Asing 

  Bahasa asing adalah bahasa yang dipelajari oleh seseorang siswa di 

samping bahasa siswa sendiri (Parera, 1993: 16). Pernyataan tersebut memberi 

makna bahwa bahasa asing dapat dikatakan sebagai bahasa yang dipelajari 

seseorang diluar bahasa aslinya sendiri baik itu dipelajari di sekolah (formal) atau 

di luar sekolah (informal). Hardjono (1988: 13) mengungkapkan bahwa belajar 

bahasa asing berarti mempelajari mempelajari semua aspek bahasa yang satu sama 

lain merupakan satu kesatuan. Pembelajar bahasa asing memerlukan latihan yang 

terus menerus dan teratur sehingga akan lebih mudah memahami dan mengkaji 

bahasa tersebut. Atau bila memungkinkan pembelajar dibawa pada situasi 

sesungguhnya dimana mereka dapat mempraktikkan pengetahuan dengan penutur 

bahasa asli tersebut. 

  Tujuan pembelajaran bahasa asing dewasa ini diarahkan ke pengembangan 

keterampilan menggunakan bahasa asing yang dipelajari sesuai dengan tingkat dan 

taraf yang ditentukan oleh kurikulum yang berlaku. Pelajaran bahasa asing yang 

diajarkan di sekolah dapat membantu peserta didik mempelajari bahasa dan budaya 

bangsa lain, sehingga diharapkan dengan adanya bahasa asing juga dapat menjadi 

sarana komunikasi dalam pengembangan dunia pariwisata dan bisnis (Hardjono, 

1988: 78). 
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  Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mempelajari 

bahasa asing berarti mempelajari bahasa di luar bahasa sehari-hari baik itu 

dipelajari di sekolah ataupun di lembaga pendidikan lain. Mempelajari bahasa 

asing merupakan kebutuhan yang mendesak, karena banyak informasi ilmu 

pengetahuan baik di bidang teknik, ilmu-ilmu murni, ekonomi, psikologi maupun 

seni bersumber dari buku-buku bahasa asing. 

  Penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Jerman membutuhkan 

pembelajaran guna mendukung kelancaran proses penerimaan bahasa asing 

tersebut. Rombepajung (1988: 3) mendefinisikan pembelajaran dan pengajaran 

bahasa sebagai suatu proses yang melibatkan pembelajar tertentu secara individu 

yang memiliki kemampuan dan kualitas yang unik, serta seseorang guru secara 

individu dengan lingkungannya yang tersendiri pula. 

  Pengertian pembelajaran bahasa asing menurut Lado (1964: 38)  “learning 

a second language is defined as acquiring the ability to use its structure within a 

general vocabulary under essentially the conditions of normal communication 

among native speaker at conversational speed”. Yang berarti bahwa, pembelajaran 

bahasa asing didefinisikan sebagai pemerolehan kemampuan dengan menggunakan 

struktur mendalam sebuah kosakata umum di samping pentingnya komunikasi 

antara native pada proses komunikasi secara langsung (percakapan). 

  Pengertian di atas mengandung makna bahwa proses pembelajaran bahasa 

asing tidak hanya semata-mata dengan adanya komunikasi dengan penutur bahasa 

asli (native) dalam bentuk percakapan secara langsung, tetapi juga adanya 

penguasaan struktur kalimat dalam bahasa asing tersebut misalnya diwujudkan 
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dalam kemampuan menulis bahasa asing dan kemampuan lain yang menghendaki 

kecakapan dalam struktur dan kosakata.  

  Ghazali (2000: 11) menambahkan bahwa, pembelajaran bahasa asing 

adalah proses mempelajari sebuah bahasa yang tidak dipergunakan sebagai bahasa 

komunikasi di lingkungan seseorang melainkan hanya dipelajari di sekolah dan 

tidak dipergunakan sebagai bahasa komunikasi sehari-hari di lingkungan nya, 

misalnya bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Arab, dan lain-

lain. Salah satu bahasa asing yang diajarkan di beberapa SMA di Indonesia adalah 

bahasa Jerman. Bahasa Jerman diberikan sebagai mata pelajaran wajib di kelas 

bahasa, dan sebagai muatan lokal di non bahasa. 

Nunan (1989: 113) menyatakan bahwa pembelajaran bahasa asing dikhususkan 

pada beberapa aktivitas. 

 (1) Menyatakan nama diri dan keluarga, (2) menyatakan perihal tentang 

seseorang seperti nama, umur dan alamat, (3) berpartisipasi dalam dialog 

pendek yang memfokuskan tentang pertukaran informasi antar personal, (4) 

memberi keterangan tentang seseorang, (5) menyebutkan nama-nama hari, 

(6) memahami permintaan informasi dari seseorang, dan (7) menanyakan 

dan mengucapkan percakapan. 

 

  Bahasa Jerman merupakan mata pelajaran yang mengembangkan 

keterampilan peserta didik dalam berkomunikasi lisan dan tulis untuk memahami 

dan mengungkapkan informasi, pikiran, perasaan, serta mengembangkan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan budaya. Standar kompetensi dipersiapkan untuk 

pencapaian kompetensi dasar  berbahasa Jerman, yang mencakup  empat aspek 

keterampilan bahasa yang saling terkait, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, 

dan menulis (Standar Kompetensi Bahasa Jerman SMA dan Madrasah Aliyah, 

2006: 2). 

http://www.peutuah.com/tag/saling/
http://www.peutuah.com/tag/membaca/
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  Hardjono (1988: 22) mengungkapkan ciri khas pengajaran bahasa asing 

ialah bahwa peserta didik harus memperoleh kemampuan untuk 

mempergunakannya sebagai alat berkomunikasi dan belajar untuk berfikir dalam 

bahasa tersebut. Untuk mencapai tujuan komunikatif diperlukan pendekatan yang 

tepat dan bagus dalam proses pembelajaran. Salah satu pendekatan yang tepat 

dipakai adalah pendekatan komunikatif. Pendekatan (approach) ialah tingkat 

asumsi atau pendirian mengenai bahasa dan pengajaran bahasa (Subyakto, 1988: 

8). Rombepajung (1988: 138) menyatakan bahwa, pendekatan komunikatif tepat 

digunakan dalam pengajaran bahasa asing karena dianggap sebagai salah satu 

metode pengajaran yang mempunyai tujuan mengembangkan komunikatif siswa 

serta empat keterampilan berbahasa. 

  Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

komunikatif merupakan salah satu pendekatan yang tepat digunakan dalam 

pembelajaran bahasa asing, karena pendekatan tersebut menekankan pada fungsi 

bahasa alat komunikasi sehingga pembelajar dapat melakukan komunikasi dalam 

bahasa target yang baik dan memudahkan dalam proses penerimaan bahasa 

tersebut. 

  Menurut Djamarah (2002: 53) pendekatan komunikatif adalah pendekatan 

yang lebih menekankan pada komunikasi langsung dalam bahasa target yang 

dipelajari. Pendekatan komunikatif pada praktiknya harus disertai pula dengan 

metode pembelajaran yang sesuai. Metode adalah suatu cara yang dipergunakan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, 

metode diperlukan guru dan penggunaannya bervariasi sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai setelah pengajaran berakhir. Seorang guru tidak akan melaksanakan 
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tugasnya bila dia tidak menguasai satupun metode mengajar yang telah dirumuskan 

dan dikemukakan para ahli psikologi dan pendidikan. Melalui pendekatan 

komunikatif dan metode yang tepat sekiranya akan dapat diterapkan beberapa 

bentuk pembelajaran yang dapat menggairahkan situasi belajar, mengembangkan 

daya kreatif pembelajar bahasa asing untuk dapat berujar, menulis dan bertindak.  

  Dari teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa asing 

merupakan proses mendapatkan pengetahuan berbahasa di luar bahasa sehari-hari, 

dalam hal ini adalah bahasa Jerman dengan menekankan pada empat keterampilan 

berbahasa yaitu berbicara, menyimak, mendengar dan menulis. Agar dapat 

menguasai dan menerapkan teori-teori kebahasaan dalam pemakaian bahasa secara 

praktis baik secara lisan maupun tulisan, proses pembelajaran bahasa asing tersebut 

juga hendaknya menggunakan pendekatan dan metode yang sesuai dengan hakikat 

dan fungsinya. Pendekatan dan metode yang tepat digunakan dalam pembelajaran 

bahasa asing adalah pendekatan komunikatif dan metode yang efektif dalam proses 

pembelajaran, yang mengacu pada fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. 

 

2. Hakikat Metode Pembelajaran Aktif 

Pengertian metode diungkapkan oleh Cole (1990: 4), 

methods are established teaching plans derived from principles and 

theories used to organise classroom practice. Methods are concered with 

the step by step procedures necessary for instruction. Methods also deal 

with the organisation of instructional programs for the purpose of 

achieving principles curriculum goals.  

 

  Pendapat di atas mengandung makna bahwa metode adalah menetapkan 

perencanaan pembelajaran dari prinsip-prinsip dan teori-teori yang digunakan 

untuk mengorganisasi kegiatan praktek di kelas. Metode mengatur langkah demi 
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langkah prosedur yang dibutuhkan sebagai instruksi. Metode juga digunakan 

sebagai organisasi dari program instruksi untuk  pencapaian tujuan kurikulum.  

  Dari makna pendapat di atas memberikan kesimpulan bahwa metode 

merupakan cara untuk merencanakan proses pembelajaran di kelas. Metode berupa 

langkah-langkah yang harus dilakukan guru guna mencapai tujuan pembelajaran 

yang sudah digariskan dalam kurikulum. Dalam sebuah pembelajaran guru dapat 

menggunakan satu metode dengan diikuti beberapa teknik yang mendukung. 

Misalkan saja guru menggunakan metode aktif dan diikuti dengan teknik latihan, 

drill dan lain-lain. 

Suprijono (2009: xi) mengemukakan tentang pembelajaran aktif bahwa. 

 Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan atau 

PAIKEM adalah pembelajaran bermakna yang dikembangkan dengan cara 

membantu peserta didik membangun keterkaitan antara informasi 

(pengetahuan) baru dengan pengalaman (pengetahuan lain) yang telah 

dimiliki dan dikuasai peserta didik. Peserta didik dibelajarkan bagaimana 

mereka mempelajari konsep dan bagaimana konsep tersebut dapat 

dipergunakan di luar kelas. Peserta didik diperkenankan bekerja secara 

kooperatif. 

 

  Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran 

PAIKEM yang berorientasi pada keaktifan peserta didik, inovatif, menumbuhkan 

kreatif, dan menjadikan pembelajaran efektif dan menyenangkan bisa dilakukan 

dengan bentuk pembelajaran kooperatif. Pada pembelajaran kooperatif peserta 

didik dituntut bekerja salam kelompok-kelompok kecil yang heterogen dengan 

struktur tugas yang teratur. Dalam penelitian ini menggunakan teknik concept 

sentence dengan pengembangan dari metode aktif yang berpedoman pada 

pembelajaran kooperatif. 
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  Hakikat metode pembelajaran aktif untuk mengarahkan atensi peserta didik 

terhadap materi yang dipelajarinya (Suprijono, 2009: 111). Selanjutnya Suprijono 

(2009: 111) menambahkan bahwa macam-macam dari metode pembelajaran aktif, 

yaitu: learning stars with a question, plantet question, team quiz, modeling the 

way, silent demontration, practise-rehearsal pairs, reflektif, bermain jawaban, 

group resume, index card match, guided teaching, cooperative script, picture and 

picture, concept sentence, time token arends 1998, dan student teams-achievement 

divisions.  

  Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran aktif berpusat 

pada peserta didik dan mengurangi peran guru yang terlalu dominan di kelas. 

Peserta didik diharapkan dapat menggali informasi dan pengetahuannya sendiri 

melalui peran aktifnya di kelas baik secara individu maupun kelompok dan guru 

berperan sebagai fasilitator. Dalam metode pembelajaran aktif terdapat beberapa 

teknik yang dapat dilakukan guru dalam mengajar, salah satunya adalah teknik 

concept sentence. 

      Pembelajaran bahasa asing, khususnya bahasa Jerman guru masih 

menggunakan metode konvensional berupa ceramah. Dalam pembelajaran terlihat 

guru menerangkan di depan kelas, peserta didik mencatat dan proses pembelajaran 

selesai. Isjoni (2008: 149) mengungkapkan bahwa banyak guru yang masih terbiasa 

dengan cara monoton. Sebagai akibat dan proses pembelajaran seperti ini peserta 

didik tampak kurang bersemangat mengikuti pelajaran dan seringkali menjadi 

bosan. 
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Roestiyah (2001: 138) berpendapat bahwa ceramah memiliki keuntungan, 

 memang kita tidak menutup diri diri, teknik mengajar yang tradisional dan 

yang digunakan oleh setiap guru sudah lama sekali, namun kita masih 

mengakui teknik berceramah ini mempunyai keunggulan pula seperti yang 

kita lihat bahwa guru akan lebih mudah mengawasi keterlibatan siswa 

dalam mendengarkan pelajaran, disebabkan mereka melakukan kegiatan 

yang sama. Jadi bila ada murid tidak mendengarkan atau mempunyai 

kesibukan segera akan diketahui, kemudian diberi teguran/peringatan, 

sehingga mereka keembali memperhatikan pelajaran dari guru. Bagi guru 

juga ringan, karena perhatiannya tidak terbagi-bagi, atau terpecah-pecah, 

kegiatan siswa yang sejenis itu tidak perlu guru membagi-bagi perhatian, 

anak serempak mendengarkan guru dan guru sepenuh perhatian dapat 

memusatkan pada kelas yang sedang bersama-sama mendengarkan 

pelajarannya. 

 

Roestiyah (2001:139) menambahkan bahwa ceramah juga tidak terlepas dari 

kelemahan, 

 adapun kelemahan yang dapat kita lihat ialah guru tidak mampu untuk  

mengontrol sejauh mana siswa telah memahami uraiannya. Apakah 

ketenangan/kediaman mereka dalam mendengarkan pelajaran itu berarti 

bahwa mereka telah memahami pelajaran oleh guru. 

   

Berdasarkan pada beberapa uraian di atas, pada hakikatnya yang dimaksud metode 

pembelajaran aktif adalah bentuk pembelajaran yang dilakukan dalam 

pembelajaran bahasa asing dalam hal ini adalah bahasa Jerman yang harus 

menumbuhkan suasana sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat aktif dalam 

membangun pengetahuannya, bukan hanya pasif menerima ceramah dari guru 

tentang pengetahuan. Pembelajaran aktif dapat diperkenakan pula dengan bentuk 

pembelajaran kooperatif yang melatih peseta didik aktif dalam kelompok-

kelompok kecil dalam kelas. Di dalam metode pembelajaran aktif terdapat 

beberapa teknik yang dapat digunakan, salah satunya adalah teknik concept 

sentence. 
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3. Hakikat Teknik Concept Sentence 

a. Teknik Concept Sentence 

Iskandarwassid dan Sunendar (2008: 66) mengungkapkan pendapatnya tentang 

teknik. 

Teknik adalah sebuah cara khas yang operasional, yang dapat digunakan 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, berpegang pada proses 

sistematis yang terdapat dalam metode, oleh karena itu, teknik lebih bersifat 

tindakan nyata berupa usaha atau upaya yang digunakan untuk mencapai 

tujuan. 

 

  Teknik konvensional yang sering dilakukan oleh sebagian besar guru dinilai 

kurang efektif. Kini banyak guru mulai mengganti dengan teknik yang lebih 

berfokus pada proses pembelajaran aktif. Salah satunya adalah dengan teknik 

concept sentence. 

  Concept sentence merupakan salah satu bentuk pembelajaran konsep 

dengan penggunaan kata kunci. Menurut Suprijono (2009: 9) bahwa konsep 

merupakan kata kunci. Tetapi tidak semua kata bisa disebut kata kunci jika kata itu 

tidak bersifat umum dan abstrak. Selanjutnya Suprijono menambahkan bahwa 

konsep merupakan satu ide yang mengombinasikan beberapa unsur sumber-sumber 

berbeda ke dalam satu gagasan tunggal. Concept sentence pada hakikatnya dengan 

memberikan beberapa kata kunci untuk dijadikan acuan peserta didik dalam 

menulis kalimat dalam bahasa Jerman. 

  Suprijono (2009: 10) mengungkapkan bahwa melalui kegiatan belajar 

konsep dapat mengurangi beban memori karena kemampuan manusia dalam 

mengategorikan berbagai stimulus terbatas dan dapat dijadikan unsur-unsur 

pembangun berpikir. Menurut Arends (2008: 322), “ Concept Teaching models 
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have been developed primarily to teach key concept that serve as foundation for 

student higher-level thinking and to provide a basis for mutual understanding and 

communication. Yang berarti bahwa, model pembelajaran konsep telah 

dikembangkan untuk mengajarkan konsep-konsep kunci yang berfungsi sebagai 

peserta didik untuk berfikir dengan tingkat lebih tinggi dan menjadi dasar bagi 

pemahaman bersama dan komunikasi. Bagi para pembelajar pemula yang sedang 

belajar bahasa asing, dalam hal ini adalah bahasa Jerman, tentu mereka akan 

merasa lebih mudah dalam kegiatan menulis atau berbicara dalam bahasa Jerman 

jika terlebih dahulu diberikan konsep berupa kata kunci. 

  Berdasarkan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL), yang telah dilakukan 

pada bulan Agustus-September 2011, pembelajaran bahasa Jerman peserta didik 

kelas XI IPA dan IPS  SMA Negeri 1 Pakem, menunjukkan bahwa kebanyakan 

dari mereka susah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan, tapi jika dipancing 

dengan kata kunci mereka akan cenderung bisa berkomuniksai baik menulis 

maupun  berbicara dalam bahasa Jerman. 

  Peserta didik merasa kesulitan ketika harus menulis dalam bahasa Jerman. 

Mereka merasa bingung apa yang harus ditulis. Banyak peserta didik yang merasa 

takut salah dalam membuat kalimat bahasa Jerman. Dengan belajar menggunakan 

kata kunci diharapkan dapat memudahkan peserta didik dalam mendalami materi 

pelajaran yang diberikan, terutama dalam menulis kalimat. Dengan diberi kata 

kunci, peserta didik akan dapat  mengembangkan imajinasi dan kreatifitas dalam 

mengembangkan sebuah tema yang sedang dipelajari. Arends (2008: 323) 

mengungkapkan bahwa pembelajaran konsep ini memiliki peran dan kelebihan 

yaitu bagi guru adalah dapat merespon ide-ide peserta didik, mendorong partisipasi 
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dan mendukung peserta didik ketika mengembangkan berbagai kemampuan 

penalaran. 

  Pada dasarnya teknik concept sentence ini bekerja dengan adanya 

pemberian kata kunci. Concept sentence sesuai untuk mata pelajaran bahasa 

Indonesia atau bahasa lainnya, khususnya bahasa Jerman dalam pelajaran membuat 

wacana tulis dengan menggunakan kata-kata kunci 

(www.id.wordpres.com/2009/11/14/model-pembelajaran-concept-sentence/). 

  Prosedur pembelajaran concept sentence menurut Herdian 

(herdy07.wordpress.com/2009/04/29/concept-sentence/) adalah, 

 

 prosedurnya meliputi  : (1) penyampaian kompetensi, (2)  sajian materi, (3) 

membentuk kelompok heterogen, (4) guru menyiapkan kata kunci sesuai 

materi bahan ajar, (5) tiap kelompok membuat kalimat berdasarkan kata 

kunci, (6) presentasi. 
 

  Suprijono (2009: 132) juga mengungkapkan langkah-langkah pembelajaran 

dengan concept sentence dengan: (1) guru menyampaikan kompetensi yang ingin 

dicapai, (2) guru menyajikan materi secukupnya, (3) guru membentuk kelompok 

murid dengan jumlah kurang lebih 4 orang secara heterogen, (4) guru menyajikan 

kata-kata kunci sesuai materi yang disajikan, (5) tiap kelompok disuruh membuat 

beberapa kalimat dengan menggunakan minimal 4 kata kunci setiap paragraf, (6) 

hasil diskusi kelompok didiskusikan kembali secara pleno yang dipandu oleh guru, 

(7) kesimpulan. 

  Langkah-langkah tersebut kemudian akan dimodifikasi sesuai dengan 

pembelajaran bahasa Jerman. Adapun langkah yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran menulis bahasa Jerman adalah: (1) guru menyampaikan kompetensi 

yang akan dicapai, (2) guru memberikan apersepsi dan melakukan eksplorasi 

http://www.id.wordpres.com/2009/11/14/model-pembelajaran-concept-sentence/
http://herdy07.wordpress.com/2009/04/29/concept-sentence/
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tentang materi atau tema yang akan dipelajari, (3) guru membentuk kelompok yang 

anggotanya kurang lebih 4 orang secara heterogen, (4) guru memberikan evaluasi 

dengan memberikan beberapa kata kunci yang sudah dipersiapkan sebelumnya 

kepada tiap-tiap kelompok, (5) selanjutnya tiap-tiap kelompok membuat paragraf 

sederhana yang terdiri dari minimal 4 kalimat dengan mengembangkan beberapa 

kata kunci yang sudah diberikan, dalam praktiknya setiap anggota kelompok dapat 

diberi tugas membuat 1-2 kalimat, (6) hasil diskusi kelompok yang sudah 

berbentuk karangan didiskusikan kembali secara pleno, (7) guru bersama-sama 

peserta didik membuat kesimpulan. 

  Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai merupakan langkah pertama 

yang harus dilakukan guru. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai 

yaitu menulis wacana sederhana dengan tema misalkan Kleidung. 

  Langkah selanjutnya dapat dilakukan dengan apersepsi untuk menggiring 

peserta didik masuk ke dalam tema atau materi yang akan dipelajari dan melakukan 

eksplorasi guna menggali pengetahuan awal peserta didik. Hal ini dapat dilakukan 

dengan memberikan pancingan-pancingan atau pertanyaan kepada peserta didik 

mengenai tema atau materi yang akan dipelajari. 

  Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah pembentukan kelompok oleh 

guru secara heterogen agar penyebaran peserta didik merata. Tujuannya agar 

peserta didik dengan kecerdasan yang lebih dapat mengajari temannya yang 

memiliki kecerdasan kurang. Jika suatu kelas terdiri 33 peserta didik, dalam satu 

kelompok terdiri 4 orang. Hal ini bertujuan untuk mengintensifkan penyerapan 

materi dan mengefektifkan kerja masing-masing peserta didik dalam kelompok. 
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  Setelah guru pembentukan kelompok, langkah selanjutnya adalah 

pemberian evaluasi dengan memberi kata kunci yang sudah dipersiapkan guru 

sebelumnya. Langkah ini merupakan ciri khas dari teknik concept sentence. Pada 

langkah ini guru memberikan beberapa kata kunci pada masing-masing kelompok. 

Kata-kata kunci tersebut diberikan sebagai acuan atau bantuan kepada peserta didik 

dalam menulis kalimat atau paragraf dalam bahasa Jerman, sekaligus dapat melatih 

peserta didik dalam mengembangkan kreatifitas dengan mengembangkan kata 

kunci tersebut.   

  Setelah pemberian kata kunci, langkah selanjutnya adalah meminta  peserta 

didik untuk membuat kalimat-kalimat dengan beberapa kata kunci. Setiap anggota 

kelompok membuat 1-2 kalimat agar masing-masing individu mempunyai 

tanggung jawab menyelesaikan tugasnya sendiri. Kalimat-kalimat yang dibuat 

peserta didik harus memuat kata kunci yang sudah diberikan. Setelah semua 

anggota kelompok membuat kalimat yang sesuai dengan kata kunci, selanjutnya 

kalimat-kalimat tersebut disusun menjadi sebuah paragraph secara berkelompok. 

  Langkah yang tidak kalah penting adalah adanya presentasi hasil kerja 

kelompok. Secara bergiliran beberapa perwakilan kelompok diminta 

mempresentasikan hasil karangannya dengan menuliskan hasil karangan nya di 

papan tulis. 

  Langkah terakhir dalam metode ini adalah menarik kesimpulan atas materi 

yang telah dibahas dalam kelompok. Pada langkah ini, setelah peserta didik selesai 

mempresentasikan hasil karangannya, guru memberikan penguatan terhadap materi 

dan hasil yang dibuat siswa. 
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  Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, penggunaan concept sentence 

dapat membantu pengembangan ide-ide peserta didik dalam menulis bahasa 

Jerman juga dapat melatih kerja sama antar kelompok. Dengan pemberian kata 

kunci tersebut diharap dapat mendorong kemampuan peserta didik dalam berfikir 

lebih luas dan membuat kalimat-kalimat bahasa Jerman dengan lebih mudah. 

Teknik concept sentence dapat membuat peserta didik aktif dan memudahkan 

dalam menerima materi pelajaran yang diberikan. 

 

b.   Kelebihan dan Kekurangan Teknik Concept Sentence    

  Penggunaan metode pembelajaran ini tentu tidak terlepas dari kelebihan dan 

kekurangan. Menurut Astrum (2009: 21), kelebihan teknik concept sentence, 

meliputi (1) meningkatkan semangat belajar siswa, (2) membantu terciptanya 

suasana belajar yang kondusif, (3) mendorong dan mengembangkan proses berpikir 

kreatif, (4) lebih memahami kata kunci dari materi pokok pelajaran, (5) 

memunculkan kesadaran untuk berinteraksi dengan orang lain, (6) peserta didik 

yang lebih pandai mengajari temannya yang kurang pandai. 

  Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kelebihan teknik concept 

sentence adalah meningkatkan semnagat belajar peserta didik. Dengan penggunaan 

teknik pembelajaran yang baru, diharapkan dapat meningkatkan semangat peserta 

didik dalam belajar bahasa Jerman, karena kebanyakan peserta didik menyukai dan 

tertarik dengan hal-hal yang baru. Yang kedua adalah membantu terciptanya 

suasana belajar yang kondusif. Dengan teknik concept sentence kondisi kelas 

menjadi terkendali dan suasana akan kondusif. Sehingga peserta didik dapat 

menyerap materi dengan baik. Ketiga adalah mendorong dan mengembangkan 
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proses berpikir kreatif. Teknik ini dapat mendorong dan mengembangkan proses 

berfikir kritis dan kreatif, khususnya dalam menulis kalimat bahasa Jerman. Yang 

keempat adalah lebih memahami kata kunci dari materi pokok pelajaran. Dengan 

teknik concept sentence peserta didik akan lebih mudah dalam memahami materi 

pelajaran yang disampaikan oleh guru. Pemberian kata kunci dalam teknik ini dapat 

membantu peserta didik dalam membuat dan mengembangkan kalimat bahasa 

Jerman. Kelima adalah memunculkan kesadaran untuk berinteraksi dengan orang 

lain. Dengan menggunakan teknik pembelajaran ini peserta didik dapat belajar 

secara berkelompok, sehingga diharapkan ada interaksi positif antar peserta didik. 

Dan yang terakhir adalah peserta didik yang lebih pandai mengajari temannya yang 

kurang pandai. Dalam penerapan teknik concept sentence diharapkan peserta didik  

dapat belajar dengan teman sebaya. 

  Kekurangan dari teknik concept sentence, (1) hanya untuk mata pelajaran 

tertentu, (2) untuk yang pasif mengambil jawaban dari temannya, (3) membutuhkan 

banyak waktu (http://learning-with-me.blogspot.com/2006/09/pembelajaran.html). 

Dari pendapat tersebut mengungkapkan bahwa kekurangan dari teknik concept 

sentence hanya untuk mata pelajaran tertentu, khususnya pelajaran bahasa baik 

bahasa Indonesia maupun bahasa Asing, karena teknik pembelajaran ini bekerja 

dengan kata kunci yang tepat untuk mengajarkan keterampilan menulis 

kalimat/paragraf. Dan untuk peserta didik yang pasif hanya mengambil jawaban 

dari temanya. Bagi peserta didik yang malas dalam mengerjakan tugas evaluasi, 

dimungkinkan adanya peserta didik yang mencontoh jawaban temannya. Selain itu 

membutuhkan waktu yang banyak, karenabekerja dalam kelompok-kelompok 

kecil. 

http://learning-with-me.blogspot.com/2006/09/pembelajaran.html
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4. Hakikat  Keterampilan Menulis Bahasa Jerman 

  Pengertian menulis menurut Gould, dkk. (1989: 30) adalah upaya membuat 

dialog kepada pembaca dan itu berarti menjalin hubungan dengan pembaca seperti 

halnya kita menjalin hubungan dengan orang yang kita ajak bicara. Dari pendapat 

di atas memberikan pengertian bahwa ketika seseorang melakukan kegiatan 

menulis, mereka dapat berkomunikasi dengan menunjukkan sesuatu hal yang dapat 

dibaca oleh para pembaca, tidak hanya berupa buku tetapi juga tulisan yang 

mengungkapkan isi hati, pendapat juga kejadian suatu peristiwa.  

Nunan (1999: 275) mengungkapkan pendapatnya tentang menulis bahwa, 

 written language does, in fact serve a similar range of broad functions as 

does spoken language: that is, it is used to get things done, to provide 

information and to entertain. However, the context for using written 

language are very different from those in which spoken language is used. 

For example in the case of information, written language is used to 

communicate with other who are removed in time and space, or for those 

occasions on which a permanent or semipermanent record is required. 

While most people in other cities or countries could be communicated with 

by telephone, there are certain types of massage that would be more 

appropriate in written from, for example, postcard greetings to family and 

friends. 

 

  Pengertian di atas mengandung makna bahwa, menulis pada kenyataannya 

melayani berbagai fungsi yang sama seperti halnya berbicara, yang digunakan 

untuk menyelesaikan sesuatu, untuk memberikan informasi, dan untuk menghibur. 

Namun konteks untuk menggunakan bahasa tulis sangat berbeda dari penggunaan 

bahasa lisan. Sebagai contoh dalam hal informasi, bahasa tulis digunakan untuk 

berkomunikasi dengan orang lain yang terpisah waktu dan ruang. Ketika banyak 

orang berkomunikasi melalui telepon, ada bentuk berkomunikasi lain secara tertulis 

seperti kartu ucapan selamat untuk keluarga ataupun teman. 
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  Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa berkomunikasi dengan 

orang lain biasanya memang lebih mudah jika saling bertatap secara langsung. 

Seseorang bisa mengerti dengan mudah apa yang dibicarakan, baik itu dengan 

teman sebaya ataupun orang yang lebih tua. Tetapi komunikasi tulis memanglah 

berbeda. Responden tidak bisa bertatap langsung, tetapi hanya bisa berkomunikasi 

lewat tulisan yang ditulis penulis tersebut. 

  “Writing is a complex task which requires everything  from getting your 

spelling right to making your voice distinctive enough to be heard” (Hammound, 

1985: 3). Ungkapan tersebut mengandung makna bahwa menulis merupakan tugas 

kompleks/rumit yang membutuhkan segala sesuatu dari ejaan yang benar untuk 

membuat suara mu cukup tenang untuk didengar. Jadi menulis merupakan bentuk 

kegiatan berfikir yang dilakukan dengan sedikit suara, dalam artian membuat 

sebuah ejaan dengan mengkombinasikan pikiran dan perasan bukan dengan suara 

tapi dengan tulisan.  

  Dengan menulis seseorang juga dapat menuangkan pikiran-pikirannya 

dengan bahasa-bahasa yang indah dan sarat makna. Seseorang dapat dikatakan 

telah mampu menulis dengan baik jika dia dapat mengungkapkan maksudnya 

dengan jelas sehingga orang lain dapat memahami apa yang diungkapkannya 

(Suramiharja, 1996: 3). 

  Lyons (1987: 2) menyatakan bahwa “writing is clearly a complex process 

and competent writing is frequently accepted as being the last language skill to be 

acquired (for native speaker of the language/second language learners)”. Pendapat 

tersebut dapat diartikan bahwa menulis adalah sebuah proses yang kompleks dan 
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kecakapan menulis sering diterima sebagai keterampilan berbahasa terakhir yang 

dikuasai oleh penutur asli bahasa tersebut /pembelajar bahasa kedua. 

  Keterampilan menulis dalam bahasa asing merupakan keterampilan yang 

paling sulit dikuasai bahkan oleh penutur bahasa asli (native) sekalipun. Bagi para 

pembelajar bahasa asing merupakan sebuah tantangan besar, terutama untuk 

mereka yang akan meneruskan ke perguruan tinggi atau belajar bahasa yang bukan 

bahasa aslinya sendiri (Nunan, 1999: 271).   

  Lado (1964: 143) menambahkan bahwa ”learning to write a foreign 

language is learning to put down at a speed greater than that of drawing the 

conventional symbols of the writing system that represent the utterances one has in 

mind“. Yang berarti bahwa, belajar menulis bahasa asing berarti belajar 

menempatkan kemampuan yang lebih besar dari pada menggambar simbol-simbol 

umum pada sistem penulisan yang menuangkan ide yang ada dalam pikiran. 

  Dari pengertian di atas diketahui bahwa, menulis pada dasarnya merupakan 

penuangan gagasan yang ada dalam pikiran dalam bentuk tulisan. Akan tetapi, 

dalam pembelajaran menulis bahasa asing khususnya bahasa Jerman perlu 

ditekankan juga pada struktur penulisan yang benar. Diharapkan tulisan tersebut 

dapat dipahami oleh pembelajar bahasa asing dan juga memenuhi kaidah/struktur 

penulisan dalam bahasa asing yang dipelajari.  

  Menurut Hardjono ( 1988: 85-88), secara umum kemampuan menulis yang 

dapat dikembangkan ada tiga macam, yaitu kemampuan reseptif, kemampuan 

reproduktif,  kemampuan produktif. Kemampuan reseptif adalah kemampuan 

menangkap bentuk-bentuk atau unit-unit linguistik, pada waktu seeorang 

mendengar atau membaca sesuatu. Kemampuan reproduktif adalah kemampuan 
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menganalisa teks, dengan keterampilan menggunakan kosa kata, struktur-struktur, 

peraturan konjugasi, pembentukan waktu lampau, susunan kata dan kalimat. 

Sedangkan kemampuan produktif jika peserta didik dapat menggunakan materi 

yang dipelajari secara kreatif, dalam arti ia mampu menciptakan formulasi-

formulasi verbal baru yang diperlukan untuk mengungkapkan diri, mampu 

memprodusir ungkapan-ungkapan baru secara mandiri dalam bentuk lisan maupun 

tulisan berdasarkan materi yang telah dipelajari. 

  Berdasarkan ketiga kemampuan menulis tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa, kemampuan menulis produktif adalah yang paling sulit, karena kemampuan 

ini menuntut kemampuan menuliskan kalimat-kalimat dengan benar, kemampuan 

memilih  kata-kata, kemampuan menyusun kalimat dengan struktur yang benar 

serta kemampuan mengorganisasikan paragraf. 

Senada dengan  hal di atas Karagiannakis ( 2009: 26) mengungkapkan bahwa,  

 die Entwicklung von Schreibkompetenz gehört für Fremdsprachenlernende 

zu den schwierigsten Aufgaben. In einer Untersuchung konnte Renate 

Faistauer zeigen, dass Lernende der deutschen Sprache Schreibaufgaben 

besser bewältigen, wenn sie in Gruppen schreiben, was beim Kooperativen 

Lernen der Fall ist. 

 

   Pengertian tersebut mengandung makna bahwa kegiatan menulis pada 

pembelajaran bahasa asing merupakan tugas yang paling susah. Dalam penelitian 

Renate Faistauer, menunjukkan bahwa pembelajar bahasa Jerman dapat 

menyelesaikan tugas menulisnya lebih baik jika mereka menulis dalam kelompok. 

  Dari teori di atas menunjukkan bahwa kegiatan menulis dalam 

pembelajaran bahasa asing dalam hal ini adalah bahasa Jerman, akan lebih efektif 

jika melalui pembelajaran kooperatif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan 
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menggunakan teknik concept sentence untuk meningkatkan keterampilan menulis 

bahasa Jerman, di mana concept sentence sebagai salah satu teknik dari 

pembelajaran aktif yang mengacu pada proses pembelajaran secara kooperatif. 

 

  Darmadi (1996: 46) menyebutkan bahwa untuk mendapatkan informasi 

yang diperlukan saat menulis digunakan rumus 5W+IH (What, When, Who, Where, 

Why, How). Model pertanyaan seperti itu digunakan untuk menggali materi tulisan. 

Dalam pembelajaran menulis bahasa Jerman di SMA, misalnya pada saat peserta 

didik dihadapkan pada tugas materi yang bertema das Hobby. Bagi pembelajar 

awal bahasa Jerman tentu mereka akan merasa kesulitan ketika menulis dengan 

bahasa yang bukan sehari-hari digunakan. Guru dapat memberikan pancingan 

dengan kata tanya 5W+1H dalam bahasa Jerman, seperti, wann? (kapan), wo? 

(dimana), was? ( apa), wer (siapa), wie? ( bagaimana), warum? ( mengapa). 

  Terkait dengan manfaat menulis, Halliday (dalam Nunan, 1991: 84), 

menyebutkan bahwa menulis dapat digunakan sebagai: (1) kegiatan (action) 

misalnya tanda-tanda umum yang berada di jalan, label makan dan cara 

penggunaan pada makanan, benda atau resep, daftar menu, daftar belanja, daftar 

menu, kartu ucapan, dan surat, (2) informasi (information) misalnya surat kabar, 

majalah, buku-buku tentang kisah nyata, buku pelajaran, iklan, pampflet politik,dll, 

(3) hiburan (entertainment) misalnya komik, cerita khayalan, puisi dan drama, 

terjemahan film, dll). 

  Banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan menulis. Dengan 

menulis secara intensif dapat menambah informasi dan pengetahuan yang berguna 
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bagi diri sendiri dan orang lain. Ide-ide kreatif dalam bentuk tulisan juga dapat 

diperoleh dari kegiatan menulis.  

  Dari beberapa teori di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis 

bahasa Jerman (Schreibfertigkeit) merupakan salah satu dari empat keterampilan 

berbahasa yang sulit tetapi penting dikuasai oleh pembelajar bahasa asing dalam 

hal ini adalah bahasa Jerman. Keterampilan menulis dapat diartikan menyampaikan 

ide, gagasan, pikiran dan perasaan kepada orang lain dalam bentuk tulisan. Menulis 

dapat dijadikan pilihan berkomunikasi secara tidak langsung. Untuk dapat 

berkomunikasi baik melalui tulisan dalam bahasa Jerman, penulis harus bisa 

membuat pembaca mengerti apa yang ditulis, sehingga pesan dapat tersampaikan 

dengan baik. Perlu adanya penguasaan struktur dan kaidah-kaidah penulisan dalam 

bahasa Jerman guna mendukung tercapainya keterampilan menulis bahasa Jerman. 

 

5.  Pembelajaran Keterampilan Menulis Bahasa Jerman  

  Bahasa Jerman merupakan mata pelajaran pilihan di SMA/MA. 

Pembelajaran bahasa Jerman meliputi empat keterampilan berbahasa yang saling 

terkait, yaitu keterampilan menyimak (Hörverstehen), keterampilan berbicara 

(Sprechfertigkeit), keterampilan membaca (Leseverstehen) dan keterampilan 

menulis (Schreibfertigkeit). Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang 

paling susah dibandingkan dengan keterampilan berbahasa yang lain.     

  Mata pelajaran bahasa Jerman berfungsi sebagai alat pengembangan diri 

peserta didik dalam bidang komunikasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

budaya. Menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), menyatakan 

bahwa tujuan menulis bahasa Jerman peserta didik kelas XI adalah agar peserta 



27 

 

didik mampu mengungkapkan informasi, pikiran dan perasaan secara tertulis. 

Berdasarkan silabus bahasa Jerman menyebutkan bahwa, standar kompetensi 

menulis bahasa Jerman adalah mengungkapkan informasi secara tertulis dalam 

bentuk dialog atau paparan sederhana sesuai konteks. Kompetensi dasar menulis 

bahasa Jerman antara lain: (1) menulis kata, frasa dan kalimat dengan huruf, ejaan 

dan tanda baca yang tepat, (2) mengungkapkan informasi secara tertulis dalam 

kalimat sederhana sesuai konteks, yang mencerminkan kecakapan menggunakan 

kata, frasa dengan huruf, ejaan, tanda baca dan struktur yang tepat. 

  Materi pembelajaran bahasa Jerman SMA yang harus disampaikan kepada 

peserta didik kelas XI berdasarkan peta uraian materi bahasa Jerman SMA yakni 

materi yang bertemakan kehidupan keluarga dan kehidupan sehari-hari. Tema 

tentang keluarga diberikan pada semester ganjil dan mencakup beberapa materi 

diantaranya Meine Familie, Probleme in der Familie, Präsens, Akkusativobjekt, 

Possesivpronommen, Personalpronommen, dan Imperatif. Tema kehidupan sehari-

hari diberikan pada semester genap dan mencakup beberapa materi yang meliputi 

Essen und Trinken, Wohnung,  Kleidung, Alltagsleben z.B Einkauf beim 

Lebenmittelhändler, im Kaufhaus, im Restaurant, Präsens; Verben mit Dativ, 

trennbare Verben, Komparation Konjunktion : aber, und, oder. 

  Berdasarkan praktik mengajar yang dilakukan pada bulan Agustus-

September 2011, pembelajaran keterampilan menulis bahasa Jerman peserta didik 

kelas XI IPA/IPS SMA N 1 Pakem dimulai dengan tema Familie. Materi 

pembelajaran di ambil dari buku Kontakte Deutsch 2, dengan sub tema Familien in 

Deutschland und in Indonesien. Peserta didik diberi tugas untuk menulis tentang 

keluarga masing-masing dan memberikan informasi tertulis dalam teks tentang 
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wacana keluarga. Dalam pembelajaran menulis bahasa Jerman, peserta didik 

diarahkan agar dapat membuat tulisan sederhana yang bertemakan Familie in 

Indonesien und Deutschland, Probleme in der Familie dan lain sebagainya. 

  Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

pembelajaran keterampilan menulis bahasa Jerman menekankan pada empat 

keterampilan berbahasa yaitu keterampilan menyimak (Hörverstehen), 

keterampilan berbicara (Sprechfertigkeit), keterampilan membaca (Leseverstehen) 

dan keterampilan menulis (Schreibfertigkeit). Peserta didik dikatakan mempunyai 

kemampuan menulis bahasa Jerman, apabila mereka telah mampu menulis sesuai 

dengan tujuan pembelajaran menulis bahasa Jerman yang tertuang dalam 

kurikulum sekolah yang berlaku, yaitu KTSP dan mampu mengaplikasikannya 

dalam bentuk tulisan yang baik sesuai konteks, kosakata, dan grammatik. Peserta 

didik juga harus dapat menentukan tujuan penulisan yang hendak dicapai sebelum 

menulis. 

  Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMA, 

keterampilan menulis bahasa Jerman dapat dikembangkan kemampuan berbahasa 

secara tertulis berbentuk dialog atau paparan sederhana. Pembelajaran keterampilan 

menulis harus disesuaikan dengan materi-materi pembelajaran yang harus 

disampaikan. Materi tersebut tertuang dalam peta uraian materi bahasa Jerman 

SMA. Bagi peserta didik, keterampilan menulis dapat melatih mereka untuk 

berfikir kritis dan kreatif, dan menyusun ide tentang pengalamannya yang 

dituangkan dalam bentuk tulisan. Untuk mengefektifkan pembelajaran menulis 

bahasa Jerman dapat melalui pembelajaran kooperatif salah satunya dengan teknik 

concept sentence. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dengan teknik 
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tersebut diantaranya, (1) guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, (2) 

guru memberikan apersepsi dan melakukan eksplorasi tentang materi atau tema 

yang akan dipelajari, (3) guru membentuk kelompok yang anggotanya kurang lebih 

4 orang secara heterogen, (4) guru memberikan evaluasi dengan memberikan 

beberapa kata kunci yang sudah dipersiapkan sebelumnya kepada tiap-tiap 

kelompok, (5) selanjutnya tiap-tiap kelompok membuat paragraf sederhana yang 

terdiri dari minimal 4 kalimat dengan mengembangkan beberapa kata kunci yang 

sudah diberikan, dalam praktiknya setiap anggota kelompok dapat diberi tugas 

membuat 1-2 kalimat, (6) hasil diskusi kelompok yang sudah berbentuk karangan 

didiskusikan kembali secara pleno, (7) guru bersama-sama peserta didik membuat 

kesimpulan. 

 

6. Penilaian Keterampilan Menulis 

  Dalam pembelajaran keterampilan menulis diperlukan evaluasi untuk 

mengukur kemampuan peserta didik. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat 

kemampuan peserta didik adalah dengan evaluasi. Evaluasi yang digunakan berupa 

tes tulis. Akhadiah (1989: 37-42) memberikan berbagai macam bentuk tes menulis 

untuk mengukur berbagai aspek kemampuan menulis, yaitu (1) Tes 

ejaan/pungtuasi. Penguasaan terhadap ejaan dan pengtuasi dievaluasikan melalui 

beberapa teknik imla, yaitu imla kata-kata lepas, imla dalam konteks kalimat dan 

ilma penuh. (2) Tata bahasa melalui tulisan. Dalam hal ini dapat berupa kata tugas. 

Peserta didik diberikan sejumlah kalimat yang tidak lengkap di dalam bahasa 

terget, dalam hal ini adalah bahasa Jerman. Peserta didik diminta melengkapi 

dengan kata-kata tugas yang tepat. Contohnya, ich fahre..... Surabaya. (nach). (3) 
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Tes kalimat terarah. Tes ini berupa korelasi, peserta didik diminta membuat kalimat 

dengan kata lain berdasarkan kalimat yang diberikan. Z.B: Meine Schwester kam 

schnell (Vater). (4) Tes karangan terkendali. Dalam tes mengarang ini peserta didik 

belum menggunakan tulisan sebagai saranan komunikasi yang sempurna. Peserta 

didik menulis berdasarkan butir-butir yang sudah dipersiapkan oleh guru. Dalam 

hal ini guru memberikan kerangka pertanyaan, poin-poin kata kunci dalam 

mengembangkan karangan dalam bahasa target yaitu bahasa Jerman. Selanjutnya 

tes berupa karangan terkendali menuntun peserta didik menulis sebuah karangan 

berdasarkan kerangka terinci dari guru. (5) Tes karangan bebas. Tes ini merupakan 

yang sepenuhnya memberikan kesempatan kepada peserta didik 

mengkomunikasikan gagasan, memilih kata-kata, serta menyusun paragraf. Tes ini 

diberikan tanpa topik, sehingga peserta didik bebas memilih topik sesuai apa yang 

diinginkan. 

  Untuk tes dalam penelitian ini akan digunakan tes bentuk karangan 

terkendali. Peneliti akan membuat kerangka pertanyaan dan kata kunci yang dapat 

dikembangkan dalam membuat kalimat bahasa Jerman. Hal ini dikarenakan peserta 

didik masih awal dalam belajar bahasa Jerman, jadi mereka masih perlu dipancing 

dengan menggunakan kata kunci atau kerangka pertanyan. 

  Penilaian yang bersifat holistis memang diperlukan. Akan tetapi, agar guru 

dapat menilai secara lebih obyektif dan dapat memperoleh informasi yang lebih 

terinci tentang kemampuan peserta didik, penilaian hendaknya sekaligus disertai 

dengan penilaian analitis dengan merinci karangan ke dalam kategori-kategori 

tertentu (Machmoed dalam Nurgiyantoro, 2001: 305). Untuk penilaian dalam 

pembelajaran bahasa Jerman, khususnya keterampilan menulis dapat digunakan 
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dengan cara penilaian berdasarkan Zertifikat für Indonesische Deutsch 

Studenten/ZiDS (2002: 64), yaitu Berücksichtigung der Leitpunkte, Kommunikative 

Gestaltung, Formale Richtigkeit. Penilaian Berücksichtigung der Leitpunkte, 

merupakan penilaian kesesuaian isi paragraf antar lain kalimat pembuka dan 

penutup. Penilaian Kommunikative Gestaltung, yaitu penilaian keterampilan 

keterampilan peserta didik dalam membuat tulisan yang komunikatif, serta adanya 

kohesi dan koherensi antar paragraf. Penilaian  Formale Richtigkeit, yaitu tata 

bahasa yang digunakan oleh peserta didik dan pemahaman peserta didik dan 

menerapkan struktur dan grammatik bahasa Jerman. 

       Tabel. 1: Kriteria Penyekoran Tes Keterampilan Menulis Bahasa Jerman. 

Aspek Skor  Kriteria  

Berücksichtigung der Leitpunkte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Siswa membahas 4 Leipunkte dari 

segi isi dan cakupannya secara 

benar 

4 Siswa membahas 4 leitpunkte dari 

segi isi secara benar tapi 

kecakupan yang dibahas terbatas. 

Atau hanya membahas 3 

Leitpunkte dari segi isi dan 

cakupannya benar. 

3 Siswa membahas 3 Leitpunkte dari 

segi isi secara benar tapi 

cakupannya terbatas 

2 Hanya 2 Leitpunkte yang dibahas 

dari segi isi dan cakupannya secara 

benar. 

1 

 

 

 

 

 

Siswa membahas 2 leitpunkte dari 

segi isi secara benar tapi 

kecakupan yang dibahas terbatas. 

Atau hanya membahas 1 

Leitpunkte dari segi isi dan 

cakupannya benar. 

0 Baik isi maupun cakupannya tidak 

satupun dibahas secara benar/ 

siswa salah mengerti tema. 
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Kommunikative Gestaltung 

 

 

 

 

 

 

 

5 Bentuk komunikasi, kohesi dan 

koherensi antar paragraf sangat 

baik 

4 Bentuk komunikasi, kohesi dan 

koherensi antar paragraf  baik. 

3 Bentuk komunikasi, kohesi dan 

koherensi antar paragraf sesuai. 

2 Bentuk komunikasi, kohesi dan 

koherensi antar paragraf sesuai 

dalam beberapa bagian. 

1 Bentuk komunikasi, kohesi dan 

koherensi antar paragraf kurang. 

Formale Richtigkeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Tidak ada/ sedikit kesalahan 

sintaksis, morfologi, ortografi. 

Semua poin penugasan dijawab. 

4 beberapa kesalahan sintaksis, 

morfologi, ortografi, tetapi tidak 

mengganggu pemahaman. Semua 

poin penugasan dijawab. 

3 beberapa kesalahan sintaksis, 

morfologi, ortografi, yang agak 

mengganggu pemahaman. Hanya 

3/4 dari poin penugasan yang 

dijawab. 

2 beberapa kesalahan sintaksis, 

morfologi, ortografi, yang sangat 

mengganggu pemahaman. Hanya 

1/2 dari poin penugasan yang 

dijawab. 

1 beberapa kesalahan sintaksis, 

morfologi, ortografi, yang sangat 

mengganggu pemahaman. Hanya 

1/4 dari poin penugasan yang 

dijawab. 

 

 

 

0 banyak kesalahan sintaksis, 

morfologi, ortografi, yang sangat 

mengganggu pemahaman. Tidak 

ada poin penugasan yang dijawab 

 

Selain itu (Reid, 1993: 236)  mengungkapkan skor keterampilan menulis  

dalam ESL (English as a Second Language). Aspek yang dinilai meliputi: isi 
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karangan, organisasi karangan, penggunaan kosa kata, penggunaan bahasa dan 

mekanik/ejaannya. 

       Tabel 2:  Skor Penilaian ESL 

Kategori/ aspek Skor Kriteria 

Isi 

 

 

27-30 Sempurna  

22-26 Baik  

17-21 Cukup  

 

13-16 

Kurang  

Organisasi  18-20 Sempurna  

14-17 Baik  

10-13 Cukup  

7-9 Kurang  

 

Kosakata  

 

18-20 Sempurna  

14-17 Baik  

10-13 Cukup  

7-9 Kurang  

Pengetahuan Bahasa 

 

22-25 Sempurna  

18-21 Baik  

11-17 Cukup  

5-10 Kurang  

Mekanik 

  

 

5 Sempurna  

4 Baik  

3 Cukup  

2 Kurang  

 

Jenis keterampilan menulis bahasa Jerman yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah karangan terkendali. Sedangkan penilaian yang akan 

digunakan adalah dengan skor berdasarkan Zertifikat für indonesische Deutsch 

Studenten/ZiDS. Penilaian dengan skor ini lebih detail dan terdapat beberapa aspek 

yang diukur yang menunjukkan adanya unsur komunikatif. 
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B.  Penelitian yang Relevan 

  Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah skripsi yang berjudul 

“Keefektifan Penggunaan model pembelajaran Concept Sentence terhadap 

Pembelajaran Menulis Puisi  Kelas X SMA N 1 Lendah Kulon Progo” yang 

dilakukan oleh Asri Restihaningrum pada tahun 2010. Penelitian tersebut 

menggunakan metode eksperimen semu (quasi eksperimen) dengan desain 

kelompok kontrol nonequivalen. Pemilihan sampel penelitian dengan teknik 

random sampling diperoleh kelas XA sebagai kelas kontrol dan kelas XC sebagai 

kelas eksperimen, masing-masing kelas terdiri dari 32 peserta didik. Validitas yang 

digunakan adalah validitas isi dan reliabilitas instrumen Alpha Cronbach. Hasil uji 

reliabilitas diperoleh r= 0,903. Hasil uji normalitas menunjukkan data penelitian ini 

berdistribusi normal. Hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa varian data 

penelitian ini homogen. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan 

uji-t pada taraf signifikansi 5%. Pada penelitian tersebut menunjukkan ada 

perbedaan keterampilan menulis puisi kelas X SMA N1 Lendah yang diberi 

pembelajaran dengan model concept sentence dan tanpa menggunakan model 

concept sentence. Perbedaan tersebut ditunjukkan oleh hasil uji-t sampel bebas 

yang dilakukan dengan SPSS 17,0 diperoleh t sebesar 4,607 dengan sig. (2-tailed) 

atau amat signifikan. Nilai signifikan dapat menunjukkan bahwa model 

concept sentence lebih efektif digunakan dalam pembelajaran menulis puisi siswa 

kelas X SMA N1 Lendah, Kulon Progo. 
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C.  Kerangka Pikir 

Penggunaan teknik concept sentence dalam pembelajaran keterampilan 

menulis bahasa Jerman peserta didik kelas XI SMA Negeri 1 Pakem lebih 

efektif daripada pembelajaran dengan menggunakan teknik konvensional. 
 

Bahasa Jerman merupakan salah satu bahasa asing yang diajarkan di 

beberapa SMA/SMK/MA di Indonesia. Salah satu tujuan pembelajaran bahasa 

yang harus dicapai adalah penguasaan keterampilan menulis. Menulis merupakan 

keterampilan aktif-produktif yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak 

langsung melalui tulisan. Di dalam keterampilan  menulis diperlukan penguasaan 

tata penguasaan bahasa yang baik, penguasaan kosakata, serta kemampuan 

menuangkan ide. 

Menulis memerlukan latihan yang teratur, kerena keterampilan ini tidak 

akan mencapai hasil yang maksimal jika dilakukan secara instan. Pada 

pembelajaran sekarang ini, banyak guru yang menggunakan teknik konvensional, 

yang menjadikan peran guru terlalu dominan di kelas, sehingga keaktifan peserta 

didik sangat kurang. 

Berdasarkan observasi awal di SMA Negeri 1 Pakem, terlihat berbagai 

masalah dalam pembelajaran bahasa Jerman. Guru masih menggunakan teknik 

konvensional berupa mencatat dan ceramah. Teknik konvensional ini memang 

selalu melekat dalam proses pembelajaran karena dinilai murah dan tidak 

memerlukan banyak biaya. Proses pembelajaran yang terjadi adalah guru 

menerangkan materi pelajaran di depan kelas, dan peserta didik mendengarkan dan 

mencatat apa yang diterangkan guru, manakala ramai peserta didik menjadi 

pendengar yang pasif. Setelah menerangkan, peserta didik disuruh mengerjakan 

tugas. Tugas dikumpulkan dan pembelajaran selesai. Atau guru menyampaikan 
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tujuan pelajaran, kemudian disertai dengan diskusi atau perbincangan kelas yang 

didominasi oleh peserta didik yang cerdas saja, sedang peserta didik yang lemah 

kurang aktif dalam kelas. Setelah itu, peserta didik mengerjakan soal dan proses 

pembelajaran selesai. Pembelajaran keterampilan menulis dengan teknik 

konvensional yang dilakukan guru adalah dengan menyampaikan materi dengan 

ceramah. Selanjutnya guru meminta peserta didik menulis karangan sederhana 

sesuai tema. Peserta didik seringkali merasa bingung memulai menulis karangan, 

karena kurangnya penguasaan struktur dan kosakata bahasa Jerman. Atau bahkan 

tidak sedikit peserta didik yang hanya mencontoh kalimat yang diberikan guru 

tanpa ada variasi kalimat yang lain. Dalam hal ini akan menyebabkan keterampilan 

menulis bahasa Jerman tidak meningkat. 

Selain itu teknik konvensional cenderung membuat pembelajaran tidak 

meningkatkan minat dan motivasi peserta didik dalam belajar bahasa Jerman, 

sehingga peserta didik merasa bosan dan malas mengikuti pelajaran tersebut. 

Untuk menjadikan peserta didik lebih aktif di kelas dan mengurangi peran 

guru yang terlalu dominan di kelas serta menjadikan pembelajaran menulis bahasa 

Jerman menjadi efektif diperlukan teknik pembelajaran yang sesuai dengan 

pendekatan komunikatif. Pada pendekatan ini pembelajaran menekankan bahasa 

sebagai alat komunikasi dan berpusat pada peserta didik sedangkan guru hanya 

sebagai fasilitator. Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah teknik concept 

sentence. Concept sentence akan membantu peserta didik belajar dalam memahami 

materi pelajaran keterampilan menulis dengan bentuk kelompok-kelompok kecil 

dalam struktur kerja sama dan reward yang teratur. 



37 

 

Teknik concept sentence bekerja dengan adanya pemberian kata kunci 

kepada tiap-tiap kelompok. Penggunaan kata kunci ini akan dapat meningkatkan 

kreatifitas dan dapat memunculkan ide peserta didik dalam menulis karangan 

bahasa Jerman. Peserta didik SMA merasa kesulitan ketika harus memunculkan ide 

dalam menulis. Dengan penggunaan kata kunci, peserta didik akan terbantu dalam 

memunculkan ide dan mengembangkan kalimat menjadi sebuah wacana dalam 

bahasa Jerman. Proses pembelajaran menulis bahasa Jerman akan lebih mudah dan 

menyenangkan dengan teknik ini. 

Adanya pengelompokan dalam kelompok-kelompok kecil menjadikan 

peserta didik aktif dan akan bertanggung jawab dengan tugas nya masing-masing. 

Setiap kelompok terdiri dari kurang lebih 4-6 orang, dimana setiap individu dalam 

kelompok harus menyumbangkan 1-2 kalimat dari beberapa kata kunci yang 

diberikan. Jadi diharapkan dengan cara seperti itu masing-masing individu dalam 

kelompok semua dapat berperan aktif, sehingga kerja kelompok tidak hanya 

didominasi satu orang saja. Setelah melaksanakan tugas masing-masing dalam satu 

kelompok, mereka harus menyusun kalimat yang telah dibuat masing-masing 

individu menjadi sebuah paragraf yang berkesinambungan. Di sini lah mereka 

harus bekerja sama dalam satu tim untuk menyatukan kalimat-kalimat menjadi satu 

kesatuan paragraf yang baik. Selanjutnya masing-masing kelompok 

mempresentasikan tugas nya di depan kelas. 

Teknik concept sentence mempunyai ciri khas dengan adanya pemberian 

kata kunci, dimana dalam prakteknya beberapa kata kunci yang diberikan harus ada 

dalam karangan peserta didik. Kata kunci ini dapat memudahkan peserta didik 

dalam menulis karangan dan juga menuntut peserta didik untuk berfikir kritis dan 
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kreatif dalam mengembangkan kata kunci ke dalam kalimat. Dari uraian di atas 

dapat diduga bahwa penggunaan teknik concept sentence efektif digunakan dalam 

pembelajaran keterampilan menulis bahasa Jerman. 

 

D.  Hipotesis Penelitian. 

  Dalam penelitian ini dapat diajukan hipotesis bahwa penggunaan teknik 

concept sentence lebih efektif digunakan dalam pembelajaran keterampilan menulis 

bahasa Jerman peserta didik kelas XI SMA Negeri 1 Pakem daripada menggunakan 

teknik konvensional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


