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BAB II 
KAJIAN TEORI 

 
A. Deskripsi Teori 

1. Hakikat Pengajaran Bahasa Jerman sebagai Bahasa Asing 

Salah satu permasalahan yang terkait dengan komunikasi adalah faktor 

bahasa. Komunikasi amat erat hubungannya dengan bahasa, karena fungsi dari 

bahasa itu sendiri adalah sebagai alat komunikasi. Komunikasi merupakan 

hubungan timbal balik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pemberi pesan 

dapat menyampaikan pesan berupa bahasa yang dapat disampaikan melalui 

lambang bunyi, tulisan maupun gambar kepada penerima pesan. Kemampuan 

berbahasa seseorang menunjukkan kecakapan seseorang dalam berkomunikasi, 

yang dapat diungkapkan seseorang dalam menggunakan bahasa tersebut dalam 

berbicara, menulis, membaca maupun memahami bahasa tersebut. Menurut 

Walija (1996:4) bahasa ialah komunikasi yang paling lengkap dan efektif untuk 

menyampaikan ide, pesan, maksud, perasaan dan pendapat kepada orang lain. 

Dengan kata lain, bahasa tidak dapat terpisahkan dari fungsinya sebagai alat untuk 

berkomunikasi dalam berhubungan dengan orang lain. 

Seiring berkembangnya zaman serta perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, penguasaan bahasa asing dirasakan sangat penting, karena banyak 

informasi baik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun ilmu di bidang 

sosial dan ekonomi bersumber dari luar negeri, dan biasanya ditulis dalam bahasa 

asing. Terkait dengan hal tersebut menyebabkan pembelajaran bahasa asing 

seperti bahasa Jerman sangat dibutuhkan di era global seperti sekarang ini. 
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Saat ini sudah banyak Sekolah Menengah Atas yang menerapkan 

pembelajaran bahasa Jerman sebagai salah satu mata pelajaran berbahasa asing 

selain bahasa Inggris. Parera (1993: 16) mengungkapkan bahwa bahasa asing 

(dalam pembelajaran bahasa) adalah bahasa yang sedang dipelajari oleh seorang 

peserta didik selain bahasa ibu, dimana bahasa asing tersebut belum dikenal oleh 

peserta didik. Jika bahasa itu dipelajari di sekolah, bahasa asing tersebut menjadi 

bahasa ajaran.  

Jadi bahasa asing dalam lingkup pendidikan adalah bahasa yang baru 

dikenal peserta didik secara mendalam melalui proses belajar mengajar, dimana 

pembelajaran bahasa tersebut digunakan sebagai alat berinteraksi dan 

berkomunikasi dalam komunitas tertentu. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa asing 

adalah bahasa yang dipelajari melalui pendidikan formal atau melalui proses 

belajar mengajar, dimana pembelajaran bahasa tersebut digunakan sebagai alat 

interaksi dan berkomunikasi dalam komunitas tertentu. Setelah melihat pengertian 

di atas maka pembelajaran bahasa Jerman di sekolah menengah atas telah 

memenuhi unsur-unsur yang disebutkan beberapa ahli di atas mengenai 

pembelajaran bahasa asing antara lain adalah bahasa Jerman diperoleh melalui 

proses pendidikan formal atau pembelajaran dan bahasa Jerman bukan merupakan 

bahasa resmi negara kita atau masyarakat kita. 
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Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP, 2006: 8) 

tujuan pelaksanaan pembelajaran bahasa Jerman di SMA mencakup empat aspek 

keterampilan berbahasa, yakni menyimak (Hörverstehen), berbicara (Sprechen), 

membaca (Leseverstehen), dan menulis (Schreiben). Untuk mempelajari keempat 

keterampilan tersebut dibutuhkan suatu pendekatan, metode, dan teknik yang tepat 

untuk pembelajaran bahasa.  

Pendekatan (approach) menurut Subyakto-Nababan (1993: 23) adalah 

tingkat asumsi atau pendirian mengenai bahasa dan pembelajaran bahasa atau 

boleh dikatakan ‘falsafah tentang pembelajaran bahasa’. Brown  (dalam Sugirin, 

2003: 11) menyebutkan ada tiga jenis pendekatan, yaitu (1) behavioristik, (2) 

rationalistik, dan (3) kontrustivistik. Kemudian pada tahun 1970-an para pakar 

pengajaran bahasa di Eropa Barat mengembangkan pendekatan baru yang dikenal 

dengan pendekatan komunikatif.  Pendekatan komunikatif dinilai sebagai model 

pendekatan yang sangat cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran bahasa saat 

ini, karena pada hakikatnya pendekatan komunikatif itu sendiri berorientasi pada 

fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. 

Seperti yang dikemukakan Akhadiah (1988: 142) bahwa di dalam 

pembelajaran bahasa dengan pendekatan komunikatif, bahasa diajarkan 

sebagaimana fungsinya dalam berkomunikasi. Celce (2001: 9) mengatakan bahwa 

the purpose from communicative approach of language (and thus the goal of 

language teaching) is communication. Dari pandapat tersebut dapat diartikan 
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bahwa tujuan dari pendekatan komunikatif suatu bahasa adalah komunikasi yang 

sekaligus juga menjadi tujuan dari pengajaran bahasa. Jadi, dapat diartikan bahwa 

hal yang terpenting pada pengajaran suatu bahasa adalah peserta didik dapat 

berkomunikasi dengan baik secara tulisan maupun lisan.  

Pusat Kurikulum dan Badan Penelitian dan Perkembangan Departemen 

Pendidikan Nasional (2004: 3) mengemukakan juga bahwa secara ringkas 

karakteristik pembelajaran bahasa Jerman sebagai bahasa asing mencakup dua 

aspek, yakni (1) bahasa sebagai sebuah sistem keilmuan, aspek kompetensi 

kebahasaan, dan (2) bahasa sebagai sarana komunikasi, aspek performans 

(kinerja, unjuk kerja) kebahasaan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

bahasa asing adalah pembelajaran bahasa yang baru diterima oleh peserta didik 

selain bahasa ibu, dimana bahasa tersebut belum dikenal oleh peserta didik. 

Pembelajaran bahasa asingtersebut menggunakan pendekatan komunikatif yang 

merupakan pendekatan yang menitik beratkan fungsi bahasa sebagai alat 

komunikasi, karena hal terpenting dalam pengajaran suatu bahasa adalah peserta 

didik dapat berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. 

2. Kosakata 

a. Pengertian Kosakata 

Suatu bahasa tidak dapat terlepas dari kehadiran kosakata. Kosakata 

merujuk pada kekayaan kata suatu bahasa tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut 
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banyak definisi kosakata yang dikemukakan para ahli bahasa. Pendapat ahli yang 

satu dengan lainnya mungkin berbeda, tetapi bermuara pada maksud yang sama. 

Keraf (1991: 24) mengemukakan bahwa kosakata atau pembendaharaan 

kata suatu bahasa adalah keseluruhan kata yang dimiliki oleh sebuah bahasa. 

Pendapat Keraf tersebut memberikan penegasan bahwa sesungguhnya kosakata 

itu merupakan keseluruhan kata yang dimiliki suatu bahasa. Ulrich (2007: 3) 

dalam bukunya mengungkapkan bahwa “Wörter sind unser Tor zur Welt, Wörter 

sind unser Weg zu den Menschen: Sie ermöglichen uns das Denken, sie sind die 

Grundlage unserer Verständigung miteinander“. Penjelasan tersebut 

menerangkan bahwa kata-kata adalah gerbang kita menuju dunia, kata-kata 

merupakan sarana untuk menjalin komunikasi sesama manusia: kata-kata 

memungkinkan kita untuk berfikir, kata-kata merupakan dasar untuk saling 

berkomunikasi. 

Kosakata merupakan komponen yang sangat penting bahkan bisa disebut 

sebagai kunci dalam mempelajari bahasa asing, karena kekayaan kosakata 

seseorang turut menentukan kualitas keterampilan berbahasa orang tersebut. 

Menurut Nurgiyantoro (2001: 146), kosakata adalah perbendaharaan kata atau apa 

saja yang dimiliki oleh suatu bahasa. 

Menurut Kridalaksana (2001: 89) menyatakan bahwa kosakata adalah 

kekayaan kata yang dimiliki oleh seorang pembaca atau penulis atas suatu bahasa. 

Soedjito (1992: 12) memperluas pengertian kosakata sebagai berikut (1) semua 
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kata yang terdapat dalam suatu bahasa, (2) kekayaan kata yang dimiliki oleh 

seorang pembicara atau penulis, (3) kata yang dipakai dalam suatu bidang ilmu 

pengetahuan, (4) daftar kata yang disusun seperti kamus disertai penjelasan 

singkat dan praktis. Lebih lanjut Lado membedakan kosakata menjadi dua yaitu, 

kosakata aktif dan kosakata pasif. Lado (1971: 6) menyatakan bahwa kosakata 

aktif dapat diartikan sebagai kosakata yang digunakan untuk memproduksi bahasa 

khususnya pada berbicara, sementara kosakata pasif adalah kosakata yang perlu 

dimengerti khususnya pada membaca.  

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kosakata 

adalah salah satu komponen bahasa, dan tidak ada bahasa tanpa kata. Kata adalah 

tanda atau simbol-simbol untuk mengungkapkan ide-ide atau sebuah gagasan. 

Kata-kata tersebut adalah alat yang digunakan untuk bertukar pikiran. Semakin 

banyak kata yang digunakan oleh seseorang semakin banyak pula ide atau 

gagasan yang ia kuasai, sehingga ia dapat atau mampu mengkomunikasikan 

idenya dengan baik dan efektif. Terkait dengan hal tersebut maka kosakata 

merupakan unsur terpenting yang harus dimiliki peserta didik dalam pencapaian 

empat keterampilan berbahasa. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kosakata 

merupakan salah satu komponen kebahasaan yang penting dalam mempelajari 

bahasa Jerman. 
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b. Penguasaan Kosakata 

Menurut Zuchdi (1995: 3-7) penguasaan kosakata adalah kemampuan 

seseorang untuk mengenal, memahami, dan menggunakan kata-kata dengan baik 

dan benar dengan mendengar, berbicara, membaca dan menulis.  

Menurut Hastuti (1992: 24) bahwa penguasaan kosakata penting agar 

peserta didik mampu memahami kata atau istilah dan mampu menggunakannya di 

dalam tindak berbahasa, baik itu menyimak, berbicara, membaca, maupun 

menulis. Penguasaan kosakata mempunyai peranan yang penting dalam 

kehidupan, khususnya di dalam komunikasi. Dengan penguasaan kosakata yang 

memadai, seseorang akan mampu berbahasa dengan baik dan lancar, baik 

kemampuan produktif maupun reseptif seperti membaca.  

Watts via Parera (1993: 119) menyatakan bahwa rata-rata anak-anak yang 

masuk sekolah dasar telah mengenal 2000 kosakata. Pada umur 7 tahun jumlah 

kosakata anak mencapai 7000, dan pada umur mendekati 14 tahun anak sudah 

dapat mengenal 14.000 kosakata. Diperkirakan penguasaan kosakata orang 

dewasa nonakademik kurang lebih 10.000 dan untuk orang dewasa terpelajar dan 

pakar kurang lebih 150.000. Para mahapeserta didik diperkirakan memahami 

kurang lebih 60.000 – 100.000 kosakata. Adapun jumlah keseluruhan kosakata 

sebuah bahasa berkisar antara 500.000 – 600.000.  

Amalputra (1994: 28) menyatakan bahwa penguasaan kosakata bergantung 

dari tingkat kelompok pembelajarnya yakni sebagai berikut. 
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(1) tingkat pemula dengan penguasaan kosakata sekitar 1000 kata 
pokok, (2) tingkat mengengah dengan penguasaan kosakata sekitar 
3000 kata pokok, (3) tingkat lanjutan dengan penguasaan kosakata 
sekitar 6000 kata pokok dan (4) tingkat penyempurnaan atau 
pendalaman dengan penguasaan kosakata tidak terhingga.  

 
Penguasaan kosakata Bahasa Jerman tingkat SMA/SMK termasuk 

kelompok tingkat pemula karena peserta didik pada tingkat ini rata-rata baru 

mulai belajar bahasa Jerman, oleh karena itu instrumen penelitian yang digunakan 

adalah kosakata tahap awal yang sesuai dengan penguasaan kosakata yang 

dimiliki oleh tingkat pemula.  

Adapun kosakata yang dipelajari peserta didik tahap awal berdasarkan 

silabus yang digunakan guru di SMK N 5 Yogyakarta masih terkait tema-tema, 

antara lain sebagai berikut. 

(1) Begrüβung , (2) Nomen (3)  Verben, (4) Pronomen, (5)  Adjektiv, (6) 
Fragewörter, (7) die Zahlen, (8) das Datum, (9) Namen des Tages.  

 
Hal tersebut sesuai dengan KTSP 2006 (2006: 8) bahwa pembelajaran 

bahasa Jerman di Indonesia bertujuan agar para peserta didik memiliki 

kemampuan dasar dalam keterampilan menyimak (H�rverstehen), berbicara 

(Sprechfertigkeiten), membaca (Leseverstehen), dan menulis (Schreibfertigkeiten) 

untuk berkomunikasi secara sederhana melalui tema yang ditentukan berdasarkan 

tingkat perkembangan dan minat mereka dengan tingkat penguasaan kosakata 

lebih kurang 1000 (700 aktif) dan gramatik yang sesuai. 
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Nunan (1989: 113) juga menambahkan, pengajaran bahasa asing 

khususnya bahasa Jerman untuk tingkat pemula dikhususkan pada materi yang 

masih sederhana yang ditunjukkan aktivitas sebagai berikut.  

(1) Menyatakan nama diri,  keluarga, dan teman sekelas; (2) Menyatakan 
perihal tentang seseorang seperti nama, umur, dan alamat; (3) 
berpartisipasi dalam dialog pendek yang memfokuskan tentang pertukaran 
informasi antar personal; (4) Memberikan keterangan tentang seseorang; 
(5) Menyebutkan nama-nama hari; (6) Memahami permintaan dan 
informasi dari seseorang; (7) Menanyakan dan mengucapkan kecakapan 
dan ketidakcakapan.  

 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penguasaan kosakata 

adalah pemahaman dan kesanggupan untuk menggunakan sejumlah kata yang 

terdapat dalam suatu bahasa. Penguasaan kosakata merupakan unsur penting 

dalam sebuah proses penguasaan bahasa asing disamping kaidah-kaidah tata 

bahasa. Penguasaan kosakata juga akan mempengaruhi keterampilan berbahasa 

seseorang, salah satunya keterampilan membaca, khususnya dalam membaca teks 

berbahasa Jerman. 

Dalam mempelajari bahasa asing kosakata berperan sangat penting. 

Hardjono (1988: 71) menyatakan semua aspek dasar bahasa asing yang harus 

dikuasai peserta didik dalam proses belajar- mengajar aspek kosakata dianggap 

yang paling penting, karena tanpa penguasaan kosakata yang cukup tidak 

mungkin seseorang dapat menggunakan bahasa asing. Rivers dalam Nunan (1991: 

117) has argued that the acquisition of an adequate vocabulary is essential for 

succesful second language use, because without an extensive vocabulary, we will 
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be unable to use the structure and functions we may have learned for 

comprehensible communication. Dia berpendapat bahwa pemahaman kosakata 

yang cukup adalah inti keberhasilan bahasa kedua, tanpa kosakata yang luas, kita 

tidak bisa menggunakan komunikasi. 

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa semakin kaya 

kosakata yang dikuasai maka akan semakin baik kualitas berbahasa seseorang. 

Kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dengan bahasa yang baik 

merupakan indeks pribadi yang baik bagi perkembangan mentalnya. Usaha untuk 

memperkaya kosakata perlu dilakukan terus menerus. Usaha tersebut mencakup 

berbagai bidang dan disesuaikan dengan tingkat usia dan perkembangan peserta 

didik. Dengan demikian jelas terlihat bahwa kosakata berperan penting dalam 

terjadinya komunikasi baik secara tertulis maupun lisan. Dengan penguasaan 

kosakata yang cukup maka komunikasi akan terjadi dengan baik dan dapat 

mengurangi kesalahpahaman terutama dalam berkomunikasi dengan 

menggunakan bahasa asing. Jika penguasaan kosakata kosakata baik maka 

kesalahpahaman dalam berkomunikasi tidak akan terjadi, dan kosakata merupakan 

indeks  pribadi yang baik bagi perkembangan mentalnya 

c. Evaluasi Pembelajaran Kosakata 

Setelah seorang guru melaksanakan proses belajar mengajar, maka untuk 

mengetahui kemampuan peserta didik dalam menguasai materi yang diajarkan, 

seorang guru mengadakan penilaian. Menurut Sutomo (1985: 11-12) tujuan 
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penilaian pendidikan adalah untuk mengetahui kemampuan anak dalam 

menguasai materi yang telah disampaikan oleh guru. Evaluasi atau penilaian 

pendidikan diadakan untuk mengumpulkan bukti atau informasi sehubungan 

dengan pencapaian tujuan yang diupayakan melalui kegiatan atau program 

pendidikan. Evaluasi pengajaran dikaitkan dengan pencapaian tujuan pengajaran 

yang dapat dicapai melalui kegiatan belajar mengajar. 

Dalam pembelajaran kosakata, penilaian juga diperlukan untuk 

mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap kosakata yang telah diberikan oleh 

guru. Hughes (1999: 146) menyatakan bahwa kemampuan kosakata penting bagi 

perkembangan dan praktik berbahasa. Kemampuan memahami kosakata terlihat 

dalam kegiatan membaca dan menyimak, sedang kemampuan mempergunakan 

kosakata tampak dalam kegiatan menulis dan berbicara. Oleh karena itu, tes 

kemampuan kosakata biasanya langsung dikaitkan dengan kemampuan reseptif 

atau produktif bahasa secara keseluruhan. 

Nurgiyantoro (2001: 212-214) mengatakan dalam pemilihan kosakata 

yang akan diteskan terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu (1) 

tingkat dan jenis sekolah, (2) tingkat kesulitan kosakata, (3) kosakata pasif dan 

aktif, (4) kosakata umum, khusus, dan ungkapan. Jadi dalam penyusunan tes 

kosakata guru harus memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor 

tersebut. Kosakata hendaknya dipilih dari ungkapan yang paling sering dipakai, 

hal ini akan membantu peserta didik dalam mengenal makna kosakata tersebut.  
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Tes kosakata adalah tes yang dimaksudkan mengukur kemampuan tiap 

peserta didik terhadap kosakata dalam bahasa tertentu baik yang bersifat reseptif 

maupun produktif. Tes kosakata dalam hal ini adalah tes yang menuntut aktivitas 

berpikir pada tingkatan-tingkatan kognitif tertentu. Madsen (1983: 12-13) 

menyatakan bahwa tujuan utama dari tes kosakata adalah untuk mengukur 

kemampuan memproduksi kata-kata baik lisan maupun tulisan. Tes untuk 

mengevaluasi kosakata dilakukan melalui tes dengan pilihan ganda dan isian. 

Terdapat tiga jenis tes kosakata yaitu (1) pilihan ganda dengan isian singkat 

(Multiple-Choice Completion), (2) pilihan ganda dengan parafrase (Multiple-

Choice Paraphrase), (3) isian sederhana (Simple Completion). Lado (1977: 188) 

menyatakan bahwa tes kosakata dapat dilakukan dengan pilihan berganda, karena 

pilihan berganda merupakan bentuk tes yang paling baik untuk mengukur 

kosakata. 

Dalam penelitian ini bentuk tes kosakata yang digunakan adalah pilihan 

ganda dengan acuan buku Kontakte Deutsch 1. Setiap tes terkandung unsur 

komunikatifnya yaitu dengan memberikan suatu bacaan atau dialog atau 

komunikasi yang terjadi antara orang-orang tertentu, yang memiliki bentuk 

hubungan, mengenai suatu hal tertentu, pada suatu keadaan tertentu, serta dengan 

maksud dan tujuan tertentu. Seperti yang diungkapkan Lado bahwa tes kosakata 

dapat dilakukan dengan pilihan ganda karena pilihan ganda merupakan bentuk tes 

yang paling baik untuk mengukur kosakata. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat 
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yang dikemukakan  Johnson (2001: 294) yang menyatakan bahwa pilihan ganda 

memiliki banyak kelebihan. Jika disusun dengan baik pertanyaan pilihan ganda 

akan memberikan batasan yang jelas, jawaban mana yang benar dan salah. 

Pemilihan bentuk tes pilihan ganda ini juga dikarenakan alasan untuk menghindari 

subjektifitas penilaian dan efektivitas waktu penelitian yang terbatas. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui tingkat 

kemampuan kosakata peserta didik dan tingkat keberhasilan pembelajaran bahasa 

maka perlu dilakukan suatu tes kosakata. Dalam membuat tes perlu diperhatikan 

masalah antara lain pemilihan kosakata, dan pemilihan bentuk tes. Bentuk tes 

kosakata sebaiknya lebih besifat komunikatif karena pendekatan yang dipakai 

dalam pembelajaran bahasa adalah pendekatan komunikatif. Tes pilihan ganda 

dipilih untuk menghindari subjektifitas penilaian dan penggunaan waktu yang 

efektif. 

3. Membaca 

a. Hakikat Membaca 

Membaca merupakan salah satu dari empat keterampilan berbahasa yang 

diajarkan di sekolah. Keempat keterampilan tersebut saling berhubungan satu 

dengan yang lain dan merupakan satu kesatuan. Kegiatan membaca merupakan 

kegiatan yang bersifat reseptif. Kegiatan ini disejajarkan dengan kegiatan 

menyimak atau mendengarkan. 



21 
 

 
 

Tampubolon (1993: 41) menyatakan membaca adalah suatu kegiatan fisik 

dan mental. Dikatakan kegiatan fisik, karena melibatkan kerja mata dan dikatakan 

kegiatan mental, karena menuntut kerja pikiran untuk memahami apa yang 

tertulis. Membaca merupakan keterampilan berbahasa yang berhubungan dengan 

keterampilan berbahasa yang lain. Crawley dan Mountain (dalam Rahim 2007:  2) 

mengemukakan bahwa membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang 

melibatkan banyak hal, tidak hanya sekadar melafalkan tulisan, tetapi juga 

melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa membaca adalah 

proses pengucapan tulisan untuk mendapatkan isinya. 

Tiga istilah yang sering digunakan dalam komponen dasar dari proses 

membaca, yaitu recording, decoding, dan meaning. Recording merujuk pada kata-

kata dan kalimat, kemudian mengasosiasikannya dengan bunyi-bunyinya sesuai 

dengan sistem tulisan yang digunakan, sedangkan proses decoding (penyandian) 

merujuk pada proses penerjemahan rangkaian grafis ke dalam kata-kata. 

Penekanan membaca pada tahap ini ialah proses perseptual, yaitu pengenalan 

korespondensi rangkaian huruf dengan bunyi-bunyi bahasa. Sementara itu proses 

memahami makna (meaning) berlangsung melalui berbagai tingkat, mulai dari 

tingkat pemahaman literal sampai kepada pemahaman interpretatif, kreatif, dan 

evaluatif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa membaca merupakan 

gabungan proses perseptual dan kognitif. 
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Pengertian membaca menurut Ehlers adalah “Lesen ist ein selektiver und 

zielgerichteter Vorgang, bei dem der Leser fortlautfend einzelne Informationen in 

(thematische) zusammenhänge intergriet und Lesen ist ein Prozess der 

Abstraktionbildung” (1992: 12). Ehlers mengungkapkan bahwa membaca 

merupakan proses selektif dan penuh tujuan tertentu, dengan itu pembaca dapat 

mengumpulkan Informasi (tematik) tertentu yang terintegrasi dan membaca 

merupakan proses abstrak pendidikan. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

membaca adalah salah satu keterampilan dasar dalam berbahasa yang diajarkan 

disekolah. Membaca juga merupakan suatu kegiatan fisik dan mental, dan 

membaca merupakan satu-satunya cara untuk menyerap informasi dari media 

bahasa tulis. 

Terkait dengan kemampuan untuk menyerap informasi secara tertulis, hal 

pertama yang perlu diperhatikan dalam membaca adalah proses pemahaman. 

Definisi membaca pemahaman menurut Soedarso (2000: 58-59) adalah 

kemampuan membaca untuk mengerti ide pokok, detail yang penting dan seluruh 

pengertian. Untuk pemahaman itu maka diperlukan (1) menguasai perbendaharaan 

katanya, (2) akrab dengan struktur dasar dalam penulisan (kalimat, paragraf, tata 

bahasa). Namun demikian, kemampuan tiap orang dalam memahami apa yang 

dibaca berbeda-beda. Hal ini tergantung pada perbendaharaan kata yang dimiliki, 

minat, jangkauan mata, kecepatan interpretasi, latar belakang pengalaman 
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sebelumnya, kemampuan intelektual, keakraban ide yang dibaca, dan tujuan 

membaca. 

Lebih jauh mengenai proses pemahaman, Kustaryo (1988: 11-12) juga 

menambahkan bahwa,  

“reading with comprehension means understanding what has been read. It 
is an active, thinking prosess that depends not only on comprehension 
skills but also on the student's experiences and prior knowledge. 
Comprehension involves understanding the vocabulary seeing the 
relationships among word and concepts, organizing ideas, recognizing the 
author's purpose, making judgments, and evaluating”. 
 

Maksud dari kutipan di atas, yakni membaca dengan pemahaman berarti 

memahami apa yang telah dibaca. Ini adalah proses berpikir aktif yang tidak 

hanya tergantung pada kemampuan pemahaman tetapi juga pada pengalaman 

siswa dan pengetahuan sebelumnya. Pemahaman melibatkan memahami kosakata, 

melihat hubungan antara kata dan konsep, pengorganisasian ide, mengenali tujuan 

penulis, membuat penilaian, dan evaluasi. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa membaca 

adalah suatu proses berpikir yang termasuk di dalamnya memahami isi bacaan, 

menafsirkan arti dan lambang-lambang tertulis dengan melibatkan penglihatan 

gerak mata, pembicaraan batin, dan ingatan. 

b. Kemampuan Membaca Teks Berbahasa Jerman 

Poerwadarminta (2005: 628) mengungkapkan bahwa kemampuan adalah 

suatu kesanggupan atau kecakapan untuk melakukan sesuatu dengan baik dan 

cermat, sedangkan Nurgiyantoro (2001: 247), mendefinisikan membaca sebagai 
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aktivitas mental untuk memahami apa yang dituturkan pihak lain melalui sarana 

tulisan. 

Kemampuan membaca itu sendiri adalah kemampuan untuk memahami 

informasi yang disampaikan pihak lain melalui sarana tulisan. Jadi inti dari 

kemampuan membaca adalah kemampuan untuk memahami informasi yang 

disampaikan oleh penulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kemampuan 

membaca adalah kemampuan untuk memahami ide-ide tertulis baik yang tersurat 

maupun yang tersirat serta menarik kesimpulan melalui penafsiran yang penuh 

arti yang bukan hanya sekedar proses membaca tanpa mengerti isi dari bacaan 

yang dibaca. Hal ini sesuai dengan kompetensi dasar membaca dalam silabus 

mata pelajaran bahasa Jerman pada tema identitas diri (sich Vorstellen) yaitu (1) 

mengidentifikasi bentuk dan tema wacana sederhana secara tepat tentang identitas 

diri, (2) memperoleh informasi umum, informasi tertentu dan atau rinci dari 

wacana tulis sederhana yang tepat. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

membaca teks berbahasa Jerman dapat diartikan sebagai kesanggupan atau 

kecakapan yang telah terlatih dengan baik dan cermat untuk memahami dan 

menangkap gagasan atau informasi baik yang tersurat maupun yang tersirat di 

dalam konteks bacaan secara menyeluruh, sehingga dapat menangkap informasi-

informasi yang terdapat dalam teks berbahasa Jerman. 
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Kemampuan membaca berhubungan juga dengan aktivitas membaca. Dari 

aktivitas membaca tersebut diketahui adanya proses membaca yang sangat 

berkaitan dengan model membaca. Model membaca ini ternyata tidak hanya satu 

melainkan banyak model. Klein, dkk dalam Rahim (2007: 36) menyebutkan 

model-model proses membaca tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga 

klasifikasi model, yaitu. 

1.  Model Bottom Up 

Model membaca ini pada dasarnya merupakan proses penerjemahan, 

decoding, dan encoding. Yang memainkan peranan utama dalam proses membaca 

ini adalah unsur teks. Klein dkk dalam Rahim (2007: 36) mengungkapkan bahwa 

dalam model membaca ini, pembaca memulai proses pemahaman teks dari tataran 

kebahasaan yang paling rendah menuju ke yang tinggi. Pembaca model ini mulai 

dari mengidentifikasi huruf-huruf, kata, frasa, kalimat dan terus bergerak ke 

tataran yang lebih tinggi, sampai akhirnya dia memahami isi teks. Pemahaman 

dalam model membaca ini dibangun berdasarkan data visual yang berasal dari 

teks melalui tahapan yang lebih rendah ke tahapan yang lebih tinggi. 

Model membaca ini umumnya juga digunakan dalam pembelajaran 

membaca awal. Pertama-tama peserta didik memproses simbol-simbol grafis 

secara bertahap kemudian mereka harus mengenali huruf, memahami rangkaian 

huruf menjadi kata, merangkai kata menjadi frasa dan kalimat, kemudian 

membentuk sebuah teks. Dengan kata lain pemahaman diperoleh di saat pembaca 
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berusaha untuk memfokuskan perhatian pada kata-kata atau gabungan kata. Oleh 

karena itu jelaslah bahwa pendekatan ini lebih menekankan pada membaca murni 

sebagai suatu proses menemukan tanpa mempertimbangkan sesuatu yang 

sebenarnya telah ada dalam benak pembaca. 

2. Model Top Down 

Jika dalam model membaca bottom up pelaksanaan proses membaca 

sebuah teks bermula dari bawah ke atas dan yang lebih diutamakan adalah unsur 

teks, bukan dari otak atau pikiran pembacanya. Berbeda halnya dengan model 

membaca top down. Dalam model membaca ini kompetensi kognitif dan 

kompetensi bahasa mempunyai peran pertama dan utama dalam penyusunan 

makna dalam proses membaca. Model ini membutuhkan suatu interaksi antara 

pikiran dan bahasa, sehingga pengetahuan yang dimiliki seseorang menjadi sangat 

berpengaruh terhadap arah dan hasil kegiatannya dalam membaca. Pengetahuan 

yang selaras akan memberikan kontribusi yang positif, sementara kurangnya 

pengetahuan bawaan akan memperlambat proses pemahaman akan arti dan makna 

bacaan. 

Dalam proses membaca model ini, seorang pembaca akan membaca 

sebuah bacaan dengan membaca kalimat-kalimat, kemudian untuk menemukan 

informasi yang terkandung adalah dengan menebak arti dari bacaan tersebut. 

Informasi grafis hanya digunakan untuk mendukung hipotesis mengenai makna 

yang sudah terbentuk ketika alat visual menangkap lambang-lambang cetak. 
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Dengan kata lain fungsi mata untuk memperhatikan lambang-lambang secara 

seksama memainkan peranan minor dalam kegiatan membaca dengan model ini. 

3. Model Interaktif 

Model interaktif ini adalah paduan antara model membaca bottom up dan 

model membaca top down. Seringkali teks yang dibaca memerlukan kombinasi 

dari kedua model tersebut. Membaca model ini akan dimulai pada model bottom 

up dan kemudian model top down yang dimulai dengan proses mengenali kata, 

kemudian berusaha untuk menganalisis kalimat-kalimat yang relatif sulit 

dipahami.  

Model Interaktif meggambarkan model bottom up dan model top down 

berlangsung secara simultan. Artinya proses membaca tidak lagi menunjukkan 

suatu proses yang bersifat linier, tidak menunjukkan proses yang berurut-

berlanjut, melainkan suatu proses timbal balik yang bersifat simultan. Apabila 

belum juga memahami apa yang dibaca, orang akan terus-menerus melakukan 

proses membaca dengan menggunakan kedua model tersebut secara bergantian, 

sehingga penerapan kedua model tersebut secara terpadu akan menjamin 

ketepatan dan kebenaran pemahaman. 

Setiap kegiatan pasti mempunyai arah atau tujuan yang ingin dicapai. 

Tujuan merupakan motivasi yang paling kuat untuk melakukan suatu tindakan. 

Demikian juga halnya dengan kegiatan membaca hendaknya mempunyai tujuan, 

karena seseorang yang membaca dengan suatu tujuan, cenderung akan lebih 
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memahami dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai tujuan. Dalam 

kegiatan membaca di kelas, guru seharusnya menyusun tujuan membaca dengan 

menyediakan tujuan khusus yang sesuai dengan pembelajaran membaca di kelas. 

Lebih lanjut Rampilon (1996: 11) mengungkapkan tujuan membaca 

sebagai berikut. 

(1) membaca dengan tujuan mendapatkan informasi (Lesen zur 
Informationen), (2) membaca dengan tujuan memenuhi dorongan 
kejiwaan (Lesen aus Psychischemotionalen Anreiz), (3) membaca 
dengan tujuan meningkatkan perbendaharaan kebahasaaan (Lesen zur 
Spracherwerb). 
 

Subyakto (1988: 145) mengatakan tujuan orang membaca adalah untuk 

mengerti atau memahami isi atau pesan yang tekandung dalam satu bacaan 

seefisien mungkin. Morrow via Subyakto (1988: 145) juga menambahkan bahwa 

tujuan membaca ialah untuk mencari informasi yang;  

(1)  kognitif dan intelektual, yakni yang digunakan seseorang untuk 
menambah keilmiahannya sendiri, (2) referensial dan faktual, yaitu 
yang digunakan seseorang untuk mengetahui fakta-fakta yang nyata di 
dunia ini, (3) afektif dan emosional, yakni yang digunakan seseorang 
untuk mencari kenikmatan dalam membaca. 

 
Dengan adanya tujuan, dapat mengarahkan pembaca dalam menentukan 

taraf pemahaman bacaan dan menentukan cara serta waktu yang digunakan untuk 

membaca. Dengan ditetapkannya tujuan membaca yang jelas dapat memacu 

pembaca agar dapat membaca secara efektif dan efisien serta memperoleh hasil 

yang maksimal. Dengan demikian pembaca hanya akan melakukan kegiatan yang 

mendukung atau berguna dalam pencapaian tujuan. 
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Dari uraian tentang tujuan membaca yang telah dikemukakan di atas, dapat 

ditarik suatu kesimpulan bahwa kemampuan adalah kesanggupan untuk 

melakukan sesuatu dengan baik dan cermat, sedangkan kemampuan membaca 

adalah kemampuan untuk memahami informasi yang disampaikan oleh penulis. 

Untuk menunjang kemampuan membaca maka terdapat model membaca. Dari 

semua model membaca yang ada, yang paling tepat adalah dengan menggunakan 

model interaktif karena didalamnya terdapat suatu proses timbal balik yang 

bersifat simultan. Kegiatan membaca bertujuan untuk mendapatkan kepuasan 

batin akan sebuah informasi, karena tujuan utama dari membaca itu sendiri adalah 

untuk memperoleh informasi dan makna yang tepat terkait dengan suatu bacaan 

yang dibaca. Dengan adanya tujuan membaca yang jelas orang tidak hanya 

sekedar mengenal aksara dalam bacaan saja, tetapi juga memahami informasi apa 

yang tersirat dalam bacaan tersebut. 

c. Pengukuran Kemampuan Membaca Bahasa Jerman 
 

Kemampuan membaca merupakan kemampuan yang diperoleh melalui 

proses belajar. Adapun proses belajar pembentukan kemampuan membaca peserta 

didik berlangsung di dalam proses belajar-mengajar di sekolah. Terkait dengan hal 

tersebut, maka tingkat kemampuan membaca sebagai output pelaksanaan program 

membaca dapat diukur.  

Pengukuran tes kemampuan membaca dimaksudkan untuk mengukur 

tingkat kemampuan kognitif peserta didik dalam memahami isi atau informasi 
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yang terdapat dalam bacaan, maka dalam tes yang akan disajikan hendaknya 

mengandung informasi yang menuntut untuk dipahami. Adapun informasi yang 

terdapat dalam teks beraneka ragam bentuknya. Bila ditinjau dari segi 

pengungkapannya dapat dibedakan menjadi informasi yang eksplisit dan 

informasi yang implisit. Untuk memahami informasi eksplisit seseorang dapat 

dengan mudah memahaminya, karena kita dapat melihatnya secara langsung 

tetapi untuk informasi yang implisit seseorang dituntut untuk mampu memahami 

bacaan dengan baik. 

Melalui tes kemampuan membaca tersebut, maka akan diketahui tingkat 

pemahaman seseorang terhadap suatu bacaan yang bersifat reseptif. Hal ini 

disebabkan karena hubungan antara penutur (penulis) dengan penerima (pembaca) 

bersifat tidak langsung, yakni melalui tulisan. Jadi, pada intinya tingkat 

kemampuan membaca seseorang itu tercermin pada tingkat pemahaman terhadap 

isi bacaan, baik yang diungkapkan secara jelas di dalamnya (tersurat), maupun 

yang terungkap secara tidak langsung (tersirat), atau bahkan sekedar implikasi 

dari isi bacaan. 

Nurgiyantoro (2001: 249-269) mengemukakan bentuk dan persyaratan tes 

kemampuan membaca adalah sebagai berikut. 

(1) Tingkat kesulitan wacana terutama ditentukan oleh kekompleksan 
kosakata dan struktur, (2) isi wacana yang baik adalah yang sesuai dengan 
tingkat perkembangan jiwa, minat, kebutuhan atau menarik perhatian 
Peserta Didik, (3) wacana yang diteskan sebaiknya tidak terlalu panjang, 
(4) wacana yang dipergunakan sebagai bahan untuk tes kemampuan 
membaca dapat berupa wacana berbentuk prosa (narasi), dialog (drama), 
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ataupun puisi, (5) tingkat tes kemampuan membaca terdiri dari tes ingatan, 
pemahaman, penerapan (aplikasi), analisis, sintesis, dan evaluasi. 

 
Selain Nurgiyantoro, Bolton (1996: 16-26) juga menjelaskan secara lebih 

terperinci bahwa kriteria untuk tes kemampuan membaca adalah 

(1) Peserta Didik-Peserta Didik seharusnya memahami isi teks secara 
global (Globalverständnis), (2) Peserta Didik-Peserta Didik seharusnya 
memahami isi teks detail (Detailverständnis), (3) Peserta Didik-Peserta 
Didik seharusnya memahami hanya inti-inti teks saja 
(Selektivesverständnis). Bentuk tesnya antara lain: (a) offene Fragen, yakni 
soal-soal yang terdapat dalam teks untuk kemudian dijawab Peserta Didik 
secara bebas tertulis, (b) multiple choice Aufgaben, dalam soal ini Peserta 
Didik harus memilih jawaban yang benar diantara beberapa jawaban yang 
ada, (c) Alternativantwort Aufgaben, yaitu bentuk soal dirumuskan dalam 
pernyataan inti teks baik benar ataupun salah, kemudian Peserta Didik 
harus memutuskan jawaban mana yang sesuai dengan isi teks dan mana 
yang tidak, dan (d) Zuordnungs Aufgaben, dimana dalam soal ini Peserta 
Didik harus mencocokkan atau menjodohkan bagian-bagian yang sesuai 
satu sama lain. 

 
Dari beberapa kriteria yang dirumuskan oleh para pakar mengenai 

pengukuran kemampuan membaca di atas, maka tes yang dipilih untuk tes 

kemampuan membaca pada penelitian ini adalah kriteria penilaian kemampuan 

membaca yang dikemukakan oleh Bolton, karena kriteria tes kemampuan 

membaca dari Bolton masih cukup sederhana dan mudah dipahami. Selain itu 

bentuk soal yang digunakan rata-rata menggunakan multiple choice dan 

Alternativantwort Aufgaben, sehingga sangat cocok untuk diterapkan pada peserta 

didik kelas XI yang pengetahuan bahasa Jermannya masih pada taraf pengetahuan 

tingkat dasar.  
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4. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi merupakan salah satu faktor yang turut menentukan efektif 

tidaknya proses belajar mengajar. Motivasi berasal dari kata motif yang artinya 

daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. “Maka motivasi 

dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif” (Sardiman, 

2006: 73). Motivasi juga dapat dikatakan sebagai serangkaian usaha untuk 

menyediakan kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan 

sesuatu, dan bila dia tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau 

mengelakkan perasaan tidak suka itu. Seseorang akan berhasil dalam belajar, 

kalau pada dirinya sendiri ada keinginan untuk belajar. Sardiman menambahkan 

bahwa motivasi dalam belajar meliputi dua hal: (1) mengetahui apa yang akan 

dipelajari; dan (2) memahami mengapa hal tersebut patut dipelajari (Sardiman, 

2006: 40).  

Dalam proses belajar, motivasi belajar sangat berperan dalam mencapai 

keberhasilan belajar. Keberhasilan seseorang untuk mencapai hasil yang terbaik 

atau dengan standar keunggulan yang paling baik, berkaitan dengan harapan untuk 

sukses dan kecenderungan untuk menghindari kegagalan. Seseorang yang 
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mempunyai motivasi belajar tinggi mempunyai ekspektasi (harapan) yang tinggi 

untuk sukses serta tidak takut pada kemungkinan kegagalan. Menurut Uno (2007) 

menyebutkan bahwa “Motivasi dalam belajar merupakan dua hal yang saling 

mempengaruhi. Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif permanen 

dan secara potensial terjadi sebagai hasil dari praktik atau penguatan yang 

dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu”.  

Motivasi belajar yang tinggi tercermin dari ketekunan dan tidak mudah 

patah untuk mencapai sukses meskipun dihadang oleh berbagai kesulitan. 

Demikian pula dalam kegiatan belajar peserta didik, motivasi yang tinggi dapat 

menggiatkan aktivitas belajar peserta didik. Sugihartono (2007: 20-21) 

menyebutkan bahwa motivasi tinggi dapat ditemukan dalam sirat perilaku peserta 

didik antara lain. 

(1) adanya kualitas keterlibatan peserta didik dalam belajar yang sangat 
tinggi, (2) adanya perasaan dan keterlibatan afektif peserta didik yang 
tinggi dalam belajar, (3) adanya upaya peserta didik untuk senantiasa 
memelihara atau menjaga agar senantiasa memiliki motivasi belajar tinggi. 

 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar sangat 

berpengaruh dalam kegiatan belajar mengajar, motivasi sebagai penggerak peserta 

didik untuk belajar dan jika dia tidak menyukainya maka peserta didik tersebut 

berusaha menghilangkan rasa tidak suka itu untuk mencapai hasil yang maksimal 

dalam pembelajaran. 
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Motivasi belajar tidak berdiri sendiri, motivasi belajar juga dipengaruhi 

oleh banyak faktor. Menurut Dimyati dan Mudjiono (1999: 97) ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. 

(1) cita-cita atau aspirasi peserta didik, (2) kemampuan peserta didik; (3) 
kondisi peserta didik, (4) kondisi lingkungan peserta didik, (5) unsur-unsur 
dinamis dalam belajar dan pembelajaran, (6) upaya guru dalam 
membelajarkan peserta didik. 

 
Uno (2007: 23) mengklasifikasikan indikator motivasi belajar menjadi 

beberapa jenis sebagai berikut.. 

(1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil; (2) Adanya dorongan dan 
kebutuhan dalam belajar; (3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan; (4) 
Adanya penghargaan masa dalam belajar; (5) Adanya kegiatan yang 
menarik dalam belajar; (6) Adanya lingkungan belajar yang kondusif. 

 
Dari beberapa pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor 

yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik dapat diklasifikasikan menjadi 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah hal-hal 

yang berasal dari diri peserta didik itu sendiri seperti cita-cita atau aspirasi 

mereka, adanya keinginan untuk berhasil, dan adanya dorongan dan kebutuhan 

dalam belajar, sedangkan faktor ekternal yang dimaksud adalah hal-hal yang 

mempengaruhi peserta didik dari luar diri peserta didik itu sendiri seperti kondisi 

lingkungan peserta didik dan adanya upaya guru dalam membelajarkan peserta 

didik. 
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b. Ciri-ciri Orang yang Memiliki Motivasi Belajar 

Motivasi belajar tidak dapat dipisahkan dari minat seseorang dalam salah 

satu subjek pelajaran tertentu karena setiap orang mempunyai tingkat minat yang 

berbeda-beda. Ciri-ciri orang yang memiliki motivasi dalam belajar menurut 

Sardiman (2006: 83) yaitu. 

(1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam jangka 
waktu yang lama, tidak berhenti sebelum selesai); (2) Ulet menghadapi 
kesulitan (tidak lekas putus asa). Tidak memerlukan dorongan dari luar 
untuk berprestasi sebaik mungkin (tidak  cepat puas dengan prestasi yang 
telah dicapainya); (3) Memungkinkan minat terhadap bermacam-macam 
masalah untuk orang dewasa; (4) Lebih senang bekerja mandiri; (5) Cepat 
bosan dengan tugas-tugas rutin (hal-hal yang bersifat mekanis, berulang-
ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif); (6) Dapat mempertahankan 
pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu); (7) Tidak melepas sesuatu 
hal yang diyakini; (8) Senang mencari dan memecahkan masalah atau 
soal-soal. 

 
Dari pengertian di atas ciri-ciri orang yang memiliki motivasi belajar yaitu 

individu yang memiliki dorongan dalam dirinya untuk melakukan sesuatu hingga 

tercapainya tujuan kegiatan belajar. Karena dengan motivasi peserta didik akan 

terdorong untuk lebih giat belajar. 

Dalam kegiatan belajar, motivasi merupakan suatu hal yang sangat 

penting. Menurut Hamalik (2003: 161) fungsi motivasi diantaranya adalah.  

(1) mendorong timbulnya kelakuan atau perbuatan. Hal ini mengandung 
arti bahwa tanpa motivasi, tidak akan timbul perbuatan seperti belajar; (2) 
sebagai pengarah, maksudnya mengarahkan perbuatan kepada pencapaian 
tujuan yang diinginkan; (3) sebagai penggerak, maksudnya motivasi 
berfungsi ibarat mesin bagi mobil. Besar kecilnya motivasi akan 
menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. 
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Menurut Dimyati dan Mudjiono (1999: 85), motivasi belajar penting bagi 

peserta didik dan guru. Bagi peserta didik pentingnya motivasi belajar adalah 

sebagai berikut. 

(1) Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir; (2) 
Menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar, yang dibandingkan 
dengan teman sebaya;  (3) Mengarahkan kegiatan belajar; (4) 
Membesarkan semangat belajar; (5) Menyadarkan tentang adanya 
perjalanan belajar dan kemudian bekerja (disela-selanya adalah belajar 
atau bermain) yang berkesinambungan. 

 
Motivasi belajar juga penting diketahui oleh seorang guru. Selain itu 

Dimyati dan Mudjiono (1999: 85), menyebutkan bahwa pengetahuan dan 

pemahaman tentang motivasi belajar pada peserta didik  bermanfaat bagi guru, 

manfaat itu sebagai berikut. 

(1) Membangkitkan, meningkatkan dan memelihara semangat Peserta 
Didik untuk belajar sampai berhasil; (2) Mengetahui dan memahami 
motivasi belajar Peserta Didik dikelas bermacam-macam; (3) 
Meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih satu diantara macam-
macam peran seperti sebagai penasehat, fasilitator, instruktur, teman 
diskusi, penyemangat, pemberi hadiah atau pendidik; (4) Memberi peluang 
guru untuk “unjuk kerja” rekayasa paedagogis. 

 
Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri peserta 

didik yang menimbulkan kegiatan belajar dan mengupayakan kelangsungannya, 

serta memberikan arah pada kegiatan belajar tersebut. Sehingga, tujuan yang 

diinginkan peserta didik dapat dicapai. Dengan demikian dalam proses 

pembelajaran perlu diupayakan suatu kondisi yang dapat memperkuat motivasi 

peserta didik belajar. 
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Dari uraian di atas, maka motivasi belajar dimaksudkan dalam penelitian 

ini adalah motivasi belajar bahasa Jerman, yaitu dorongan atau usaha yang 

menyangkut keinginan peserta didik dalam pelajaran bahasa Jerman. Hal tersebut 

dapat tercermin dari ketekunan, minat serta adanya aktivitas dan partisipasi dari 

peserta didik terhadap pelajaran bahasa Jerman. 

c. Pengembangan Motivasi Belajar 

Setiap motivasi mempunyai tujuan dan secara umum motivasi bertujuan 

menggerakkan seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk 

melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapa tujuan 

tertentu. Semakin jelas tujuan yang diharapkan maka semakin jelas pula tindakan 

memotivasi itu dilakukan. Motivasi itu sendiri mengandung nilai-nilai sebagai 

berikut. 

(1) Motivasi menentukan tingkat keberhasilan atau gagalnya perbuatan 
belajar Peserta Didik. Belajar tanpa adanya Motivasi kiranya sulit untuk 
berhasil; (2) Pembelajaran yang bermotivasi pada hakekatnya adalah 
pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, dorongan motif, minat 
yang ada pada Peserta Didik. Pembelajaran yang demikian sesuai dengan 
tuntunan demokrasi dalam pendidikan; (3) Pembelajaran yang bermotivasi 
menuntut kreativitas dan imajinasi guru untuk berusaha sungguh-sungguh 
mencari cara-cara yang relevan dan sesuai guna membangkitkan dan 
memelihara Motivasi Belajar Peserta Didik. Guru senantiasa berusaha agar 
akhirnya memiliki self motivation yang baik; (4) Berhasilnya atau 
gagalnya dalam membangkitkan dan menggunakan Motivasi dalam 
pengajaran erat pertaliannya dengan pengaturan disiplin kelas kegagalan 
dalam hal ini mengakibatkan timbulnya masalah disiplin di dalam kelas; 
(5) Asas Motivasi menjadi salah satu bagian yang integral dari pada asas-
asas mengajar. Penggunaan Motivasi dalam mengajar bukan saja 
melengkapi prosedur mengajar tetapi juga menjadi faktor yang 
menentukan pengajaran yang efektif. Demikian penggunaan asas Motivasi 
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adalah sangat esensial dalam proses belajar mengajar (Hamalik, 2001: 
108-109). 
 
Seorang guru memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan 

motivasi belajar. Bagi guru tujuan dari motivasi yang diberikan pada peserta didik 

adalah untuk menggerakkan para peserta didik agar timbul keinginan dan 

kemauan untuk belajar sehingga tercapai tujuan pendidikan sesuai yang 

diharapkan dan diterapkan dalam sekolah. Upaya yang dapat dilakukan oleh 

seorang guru dalam memotivasi peserta didik untuk belajar adalah sebagai 

berikut. 

(1) Mengusahakan agar setiap Peserta Didik berpartisipasi aktif, minatnya 
perlu ditingkatkan, kemudian perlu di bimbing untuk mencapai tujuan 
tertentu; (2) Menganalisis struktur materi yang akan diajarkan, dan perlu 
disajikan secara sederhana sehingga mudah dimengerti oleh Peserta Didik; 
(3) Menganalisis sequence. Guru mengajar, berarti membimbing Peserta 
Didik melalui urutan pertanyaan-pertanyaan dari suatu masalah, sehingga 
Peserta Didik memperoleh pengertian dan dapat men-transfer apa yang 
sedang dipelajari; (4) Memberikan reinforcement dan umpan balik (feed 
back). Penguatan yang optimal terjadi pada waktu Peserta Didik 
mengetahui bahwa “ia menemukan jawab” nya (Slameto, 2003: 12). 

 
Keberhasilan suatu pembelajaran merupakan tanggung jawab guru, 

tergantung usaha guru untuk menumbuhkan motivasi belajar pada peserta didik. 

Seorang guru sebaiknya mengenal dan memahami benar latar belakang 

kehidupan, kebutuhan, dan kepribadian peserta didiknya atau memiliki rasa ingin 

tahu, mengapa dan bagaimana anak belajar dan menyesuaikan dirinya dengan 

kondisi belajar dalam lingkungannya. Hal tersebut akan menambah pemahaman 

dan wawasan guru sehingga memungkinkan proses pembelajaran berlangsung 
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lebih efektif dan optimal. Pengetahuan tentang kejiwaan anak yang berhubungan 

dengan masalah pendidikan dapat dijadikan dasar dalam memberikan motivasi 

kepada kepada peserta didik sehingga mau dan mampu belajar dengan sebaik-

baiknya. 

Dalam meningkatkan motivasi belajar, guru perlu memperhatikan bahwa 

peserta didik bersedia bekerja keras apabila peserta didik mempunyai minat dan 

perhatian terhadap pelajarannya. Guru sebaiknya memberikan tugas yang jelas 

dan dapat dimengerti. Memberikan penghargaan terhadap hasil kerja dan prestasi 

peserta didik. Menggunakan hukuman dan hadiah secara efektif dan tepat guna. 

Beberapa prinsip yang dapat di terapkan untuk meningkatkan motivasi 

belajar adalah sebagai berikut. 

1) Peserta didik akan belajar lebih giat apabila topik yang dipelajari 
menarik dan berguna bagi dirinya. 

2) Tujuan pembelajaran harus disusun dengan jelas dan diinformasikan 
kepada peserta didik sehingga mengetahui tujuan belajar peserta didik 
juga dapat dilibatkan dalam penyusunan tujuan tersebut. 

3) Peserta didik harus selalu diberitahu tentang hasil belajarnya. 
4) Pemberian pujian dan hadiah lebih baik daripada hukuman, namun 

sewaktu-waktu hukuman juga diperlukan. 
5) Manfaatkan sikap-sikap, cita-cita dan rasa ingin tahu peserta didik. 
6) Usahakan untuk memperhatikan perbedaan individu peserta didik, 

misalnya perbedaan kemauan, latar belakang dan sikap terhadap 
sekolah atau subjek tertentu. 

7) Usahakan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dengan jalan 
memperhatikan kondisi fisiknya, memberikan rasa aman, menunjukan 
bahwa guru memperhatikan mereka, mengatur pengalaman belajar 
sedemikian rupa sehingga setiap peserta didik pernah memiliki 
kepuasan dan penghargaan, serta mengarahkan pengalaman belajar 
kearah keberhasilan, sehingga mencapai prestasi dan mempunyai 
kepercayaan diri (Mulyasa, 2003: 114-115). 
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Dari uraian  di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip yang harus 

diterapkan guna meningkatkan Motivasi Belajar yaitu topik yang dipelajari 

menarik, tujuan pembelajaran disusun dengan jelas, peserta didik mengetahui 

hasil belajarnya, pemberian pujian dan hadiah dari pada hukuman.  

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini sedikit mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ulfa 

Diniati dengan judul “Kontribusi Minat Baca dan Penguasaan Kosakata tehadap 

Kemampuan Membaca teks Bahasa Jerman Peserta didik kelas X SMA Negeri 

Wonosari” pada tahun 2007. 

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas X SMA N 2 

Wonosari Yogyakarta yang terdiri dari 6 kelas dan berjumlah 192 peserta didik. 

Pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling. Dari hasil 

perhitungan diperoleh persamaan garis regresi yaitu Ŷ = 6,527 + 0,090 X1 + 0,304 

X2. Hasil tersebut menunjukkan (1) adanya hubungan yang positif dan signifikan 

antara minat baca dengan kemampuan membaca teks berbahasa Jerman, yaitu 

rhitung = 0,349 > rtabel = 0,202, (2) adanya hubungan yang positif dan signifikan 

antara penguasaan kosakata dengan kemampuan membaca teks berbahasa Jerman, 

yakni rhitung = 0,344 > rtabel = 0,202, (3) adanya hubungan yang positif dan 

signifikan antara minat baca dan penguasaan kosakata terhadap kemampuan 

membaca teks berbahasa Jerman, yaitu rhitung = 0,485 > rtabel = 0,202, dan (4) 
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kontribusi minat baca dan penguasaan kosakata terhadap kemampuan membaca 

teks berbahasa Jerman sebesar 23,5%. 

C. Kerangka Pikir 

a. Hubungan Penguasaan Kosakata dengan Kemampuan Membaca 

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan diatas, diketahui bahwa 

kosakata sangat berkaitan dengan membaca. Semakin banyak kosakata yang 

dikuasai seseorang maka semakin mudah baginya untuk memahami isi bacaan 

tersebut, begitu pula sebaliknya, jika kosakata yang dikuasai semakin sedikit 

maka akan semakin sulit bagi seseorang untuk memahami isi bacaan. Ini berarti 

bahwa kosakata memiliki peran yang penting sekaligus merupakan hal yang 

paling mendasar dalam kebahasaan, terlebih lagi dalam membaca. 

Dalam mempelajari bahasa Jerman kita mau tidak mau harus memahami 

setiap kosakata agar dapat mempelajari suatu teks berbahasa Jerman. Kosakata 

dengan membaca memiliki hubungan yang sangat erat, karena salah satu upaya 

untuk mempercepat penguasaan kosakata ialah dengan membaca. Disamping 

memperoleh informasi, dengan membaca maka kosakata seseorang akan 

bertambah. 

b. Hubungan Motivasi Belajar dengan Kemampuan Membaca 

Motivasi belajar adalah suatu perubahan energi dalam diri seseorang yang 

ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan dalam 

belajar. Motivasi belajar dimulai dari adanya perubahan energi dalam pribadi, 
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perubahan tersebut terjadi disebabkan oleh perubahan tertentu pada sistem 

neurofisiologis dalam organisme manusia. Pribadi yang bermotivasi memberikan 

respon-respon kearah suatu tujuan tertentu. 

Dalam mengikuti pelajaran bahasa Jerman, motivasi belajar sangat 

berhubungan dalam pencapaian keberhasilan seorang peserta didik dalam 

pelajaran Bahasa Jerman, karena dengan adanya motivasi belajar yang tinggi 

terhadap mata pelajaran bahasa Jerman seorang peserta didik dapat melaksanakan 

kegiatan belajar bahasa Jerman dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai 

keberhasilan tersebut. Di dalam keterkaitannya dengan kemampuan membaca, 

motivasi menjadi salah satu faktor penting yang dapat memacu peserta didik 

untuk lebih bersemangat dalam membaca terutama teks bahasa Jerman, karena 

membaca teks berbahasa Jerman tidak lepas dari mata pelajaran bahasa Jerman 

karena membaca merupakan keterampilan dasar dalam belajar. 

c. Hubungan antara Penguasaan Kosakata dan Motivasi Belajar dengan 
Kemampuan Membaca Teks Bahasa Jerman 

 
Kemampuan membaca seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, dan 

yang paling mendasar adalah penguasaan kosakata. Semakin banyak  kosakata 

yang dikuasai seseorang maka semakin mudah baginya untuk memahami suatu 

bacaan, dan begitu pula sebaliknya jika kosakata yang dimiliki sedikit maka akan 

semakin sulit bagi seseorang untuk memahami isi dari suatu bacaan. 

Motivasi belajar juga penting dalam menunjang kemampuan membaca 

teks berbahasa Jerman karena tanpa motivasi untuk belajar maka seseorang tidak 
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mempunyai keinginan untuk bisa membaca, dan tanpa keinginan untuk membaca 

maka seseorang tidak akan bisa membaca dengan baik. Semakin tinggi motivasi 

belajarnya maka akan semakin sering seseorang untuk membaca. 

D. Pengajuan Hipotesis 

       Dari penjelasan di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut. 

1. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara penguasaan kosakata terhadap 

kemampuan membaca teks berbahasa Jerman peserta didik kelas XI Program 

Keahlian Animasi SMK Negeri 5 Yogyakarta Tahun Ajaran 2011/2012. 

2. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara motivasi belajar terhadap 

kemampuan membaca teks berbahasa Jerman peserta didik kelas XI Program 

Keahlian Animasi SMK Negeri 5 Yogyakarta Tahun Ajaran 2011/2012. 

3. Terdapat hubungan Positif dan signifikan antara penguasaan kosakata dan 

motivasi belajar dengan kemampuan  membaca teks berbahasa Jerman peserta 

didik kelas XI Program Keahlian Animasi SMK Negeri 5 Yogyakarta Tahun 

Ajaran 2011/2012. 

 


