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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia berkembang sangat baik seiring 

dengan kehidupan masyarakat yang menuntut untuk makin eksis  mengembangkan 

potensi diri. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan adanya 

penguasaan bahasa asing sebagai bahasa komunikasi di seluruh dunia.  Masyarakat 

dituntut untuk memahami dan menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris. 

Pembelajaran bahasa asing dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan 

melalui instansi pendidikan maupun lembaga pendidikan.  

 Dalam rangka memotivasi generasi penerus untuk meningkatkan kemampuan 

potensi diri maupun prestasi akademik, hendaknya perlu ditanamkan pembelajaran 

yang komunikatif. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa yang menggunakan 

pendekatan komunikatif diarahkan untuk meningkatkan keterampilan peserta didik 

dalam berkomunikasi. Hal ini untuk meningkatkan kemampuan peserta didik 

dalam berkomunikasi dengan bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Terutama 

dalam hal berkomunikasi menggunakan bahasa asing. Saat ini penggunaan bahasa 

asing sangatlah penting, karena Indonesia menerapkan pasar ekonomi bebas, 

dimana pihak asing diperbolehkan menanamkan modal dan saham untuk dikelola 

di Indonesia. Dalam hal ini, sangatlah baik jika ikut andil dan ambil bagian dalam 

usaha ini. Maka dari itu, penggunaan bahasa asing selain bahasa Inggris sangatlah 

penting, terutama bahasa Jerman. 

 Bahasa asing terutama bahasa Jerman dirasa sangat penting untuk dipelajari 

karena sektor pariwisata banyak yang berasal dari kawasan Eropa. Dengan 
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demikian alangkah baiknya jika memilih bahasa Jerman sebagai mata pelajaran 

yang diajarkan di lingkungan sekolah. Karena pembelajaran bahasa Jerman di 

lingkungan sekolah mampu memberi bekal untuk mengembangkan kemampuan 

diri peserta didik  dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Dalam kemampuan berbahasa diperlukan keterampilan berbahasa yaitu 

Hörverstehen ‘keterampilan menyimak‟, Sprechfertigkeit „keterampilan berbicara‟, 

Leseverstehen „keterampilan membaca‟, Schreibfertigkeit „keterampilan menulis‟.   

 Dalam kemampuan berbahasa asing, perlu menerapkan kaidah-kaidah 

kebahasaan dengan benar dan baik. Penerapan yang baik itu mampu mengetahui 

penguasaan akan tata bahasa, kosakata bahasa asing. Kebahasaan terpenting yang 

dibutuhkan dalam tindak berbahasa adalah struktur tata bahasa dan kosakata. 

Kosakata, perbendaharaan kata atau kata adalah kekayaan yang dimiliki oleh suatu 

bahasa. Kompetensi kebahasaan inilah yang terpenting dalam tindakan berbahasa. 

Kualitas berbahasa seseorang tergantung pada kualitas kosakata yang dimiliki. 

Penguasaan unsur-unsur tulisan serta kosakata dan struktur tata bahasa merupakan 

aspek pemerolehan keterampilan. Makin kaya kosakata yang dimiliki akan makin 

besar pula kemungkinan terampil berbahasa. Oleh karena itu, kemampuan 

keterampilan-keterampilan tersebut harus didahului oleh kemampuan kosakata. 

Kosakata menjadi sangat penting dalam proses meningkatkan keterampilan pokok 

dalam berbahasa. Pada saat belajar berbahasa alangkah baiknya jika mengajarkan 

kosakata sedikit demi sedikit sehingga mampu menerapkan keterampilan 

berbahasa yang baik dan benar.  

 Kalau kita tinjau pembelajaran bahasa khususnya kosakata di sekolah belum 

menunjukkan hasil yang signifikan dalam kemampuan keterampilan berbahasa. 

Para pendidik masih menggunakan cara yang kurang menarik peserta didik dalam 
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pembelajaran berbahasa. Oleh karena itu, untuk mengembangkan potensi dalam 

diri peserta didik belum efektif. Pembelajaran bahasa sangatlah menarik dan 

inovatif, apalagi jika menggunakan cara-cara yang sesuai dan atraktif. 

 Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di SMA Negeri 1 

Prambanan  Sleman, peneliti menemukan bahwa pendidik masih menggunakan 

teknik konvensional. Hal ini terlihat dari cara menyampaikan materi pembelajaran 

secara ceramah dan tanya jawab. Proses pembelajaran ini masih berpusat pada 

pendidik sehingga peserta didik kurang terlalu minat dan termotivasi dalam 

pembelajaran bahasa Jerman. Sehingga dalam kemampuan penguasaan kosakata 

peserta didik bahasa Jerman masih belum optimal. Dalam pembelajaran kosakata 

guru memberikan arti atau terjemahan sehingga peserta didik mendapat arti 

kosakata tanpa adanya usaha untuk memahami arti terlebih dahulu dan 

menyebabkan peserta didik menjadi obyek yang pasif, karena pembelajaran di 

sekolah masih menggunakan teknik konvensional.  

 Kenyataan yang ada di lapangan, mendorong peneliti untuk memecahkan 

masalah kebahasaan yang ada dengan menggunakan salah satu teknik dari metode 

kooperatif yaitu teknik make a match. Salah satu keunggulan teknik ini adalah 

peserta didik mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik 

dalam suasana yang menyenangkan. Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata 

pelajaran terutama bahasa Jerman dan untuk semua tingkatan usia anak didik. 

Penerapan teknik pembelajaran ini yaitu peserta didik mencari pasangan kartu 

yang merupakan jawaban atau soal sebelum batas waktunya, sehingga mereka 

menemukan pasangan yang sesuai dengan konsep. Teknik ini digunakan untuk 

memahami suatu konsep kebahasaan tertentu atau informasi tertentu yang harus 

diungkapkan oleh pembelajar. Teknik ini dapat diterapkan untuk semua tingkatan 
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peserta didik dengan menyesuaikan hasil belajar yang akan dicapai. Selain itu, 

penggunaan teknik make a match belum pernah digunakan di SMA Negeri 1 

Prambanan Sleman. 

 Di samping itu, kurangnya penggunaan media dan fasilitas dalam 

pembelajaran bahasa Jerman khususnya kosakata yang mampu mendorong peserta 

didik untuk berkreasi dan berprestasi. Dalam hal ini fasilitas sekolah yang belum 

mewadahi dalam pembelajaran bahasa terutama bahasa Jerman. Sehingga 

penguasaan kosakata peserta didik belum optimal. Hal ini mendorong peneliti 

untuk memecahkan masalah tersebut dengan menerapkan teknik kooperatif. Salah 

satu teknik pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

penguasaan kosakata peserta didik yaitu dengan teknik make a match.  

 Dengan teknik ini para peserta didik diharapkan memiliki kemampuan 

kosakata yang lebih baik dan mempertinggi kualitas keterampilan berbahasa 

mereka sehingga mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran 

ini mempunyai keunggulan yaitu berfokus pada kelompok kecil peserta didik 

untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan 

belajar. Teknik pembelajaran make a match ini peserta didik mencari pasangan 

kata sambil belajar mengenai suatu topik dalam suasana yang menyenangkan. 

Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan semua tingkatan usia 

anak didik. Hal ini mampu mendorong peserta didik untuk aktif dan kreatif, 

sehingga mampu berprestasi. 

 Berdasarkan hal di atas, melalui penelitian ini dicoba untuk mengungkapkan 

seberapa jauh teknik make a match mempengaruhi kemampuan penguasaan 

kosakata bahasa Jerman peserta didik. 
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B.  Identifikasi Masalah 

1. Penguasaan kosakata bahasa Jerman peserta didik di SMA Negeri 1 

 Prambanan Sleman belum optimal. 

2. Minat dan motivasi peserta didik dalam mengikuti pelajaran bahasa

 Jerman masih kurang. 

3. Media pembelajaran dan sarana pendidikan yang kurang memadai. 

4. Selama ini guru bahasa Jerman di SMA Negeri 1 Prambanan Sleman 

 masih menggunakan teknik konvensional. 

5. Teknik make a match belum pernah digunakan dalam pembelajaran bahasa 

 Jerman di SMA Negeri 1 Prambanan Sleman. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, penelitian dibatasi pada 

penggunaan teknik mencari pasangan (make a match) dalam pembelajaran bahasa 

Jerman, khususnya pembelajaran kosakata peserta didik di kelas XI SMA Negeri 1 

Prambanan Sleman. 

 

D.  Rumusan Masalah 

1. Adakah perbedaan yang signifikan kemampuan kosakata bahasa Jerman 

 peserta didik kelas XI SMA Negeri 1 Prambanan Sleman antara yang  diajar 

 dengan menggunakan teknik make a match dan yang diajar dengan 

 menggunakan teknik konvensional? 

2. Apakah penggunaan teknik make a match dalam pembelajaran kosakata 

 bahasa Jerman peserta didik kelas XI SMA Negeri 1 Prambanan Sleman lebih 
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 efektif  dibandingkan dengan pembelajaran menggunakan teknik 

 konvensional? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui: 

1. Signifikansi perbedaan kemampuan kosakata bahasa Jerman peserta 

 didik kelas XI SMA Negeri 1 Prambanan Sleman antara yang diajar 

 dengan  menggunakan teknik make a match dan yang diajar  dengan 

 menggunakan  teknik konvensional. 

2. Keefektifan penggunaan teknik make a match dalam pembelajaran kosakata 

 bahasa Jerman peserta didik kelas XI SMA Negeri 1 Prambanan Sleman. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun 

praktis. 

1. Secara teoritis 

 Memberi peningkatan ilmu pengetahuan terutama dalam dunia pendidikan 

 bahasa khususnya bahasa Jerman. 

2. Secara praktis 

a. Memberi masukan bagi guru dalam mempertimbangkan penggunaan teknik 

mencari pasangan dalam meningkatkan kemampuan kosakata bahasa Jerman 

peserta didik. 

b. Sebagai calon guru agar lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi peserta 

didik  pada saat mengajar. 

 


