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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan pesatnya perkembangan dunia pendidikan di Indonesia 

maka sekarang ini  terdapat beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah (MA) yang mengajarkan 

Bahasa Jerman sebagai bahasa asing kedua setelah bahasa Inggris. Untuk  itu 

perlu diperhatikan cara pembelajaran yang tepat karena bahasa Jerman masih 

terkesan lebih sulit dari bahasa Inggris. Pada saat ini untuk pembelajaran bahasa 

digunakan pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif adalah pendekatan 

kebermaknaan dari setiap bentuk bahasa yang berorientasi pada kemampuan 

berkomunikasi melalui bahasa baik secara lisan maupun tulisan. 

Dalam pembelajaran bahasa Jerman di sekolah-sekolah terdapat empat 

keterampilan yang diajarkan (Kurikulum Bahasa Jerman 2004) yaitu  

Keterampilan Menyimak ‘Hörverstehen’, Keterampilan Berbicara 

‘Sprechfertigkeit’, Keterampilan Membaca ‘Leseverstehen’, dan  Keterampilan 

Menulis ‘Schreibfertigkeit’. Keempat keterampilan ini berhubungan dan saling 

mendukung satu sama lain.  

Dari keempat keterampilan berbahasa, menulis merupakan keterampilan 

yang kompleks atau sulit, baik dalam penerapannya maupun pelaksanaannya  

karena  keterampilan menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang 

digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara bertatap 

muka, dan merupakan kegiatan produktif ekspresif. Menulis adalah kegiatan yang 
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kompleks, karena menulis merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan  seseorang 

dalam mengungkapkan perasaan dan menyampaikan gagasan melalui bahasa tulis 

kepada pembaca untuk dipahami. Pada kenyataannya, keterampilan menulis 

masih menjadi keterampilan yang kurang dikuasai oleh peserta didik di sekolah. 

Idealnya keterampilan menulis bahasa Jerman harus dimiliki oleh setiap 

peserta didik sehingga peserta didik mampu berkomunikasi melalui tulisan. 

Namun fakta yang ditemukan peserta didik masih kurang menguasai keterampilan 

menulis gagasan atau ungkapan sebagai bentuk kegiatan komunikasi dalam 

bahasa Jerman.  Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di SMA 

Negeri Banguntapan 2 diketahui bahwa keterampilan menulis peserta didik di 

SMA Negeri 2 Banguntapan Bantul  belum optimal. Gejala-gejala yang tampak 

misalnya peserta didik mengalami kesulitan di dalam menyampaikan gagasan, 

pikiran dan kehendaknya dengan menggunakan bahasa Jerman. Peserta didik 

ragu-ragu dalam menulis, tidak tenang dan sulit menemukan kata-kata yang tepat 

untuk mengekspresikan pendapatnya. 

Fasilitas dalam pembelajaran bahasa Jerman seperti halnya buku-buku 

masih terbilang kurang. Pembelajaran dilaksanakan dengan  menggunakan buku 

Kontakte Deutsch 1 untuk dua orang peserta didik serta teks dari berbagai sumber 

lain. Padahal prestasi belajar peserta didik tidak lepas dari proses belajar mengajar 

itu sendiri, yang ditandai dengan penerapan metode dan media yang tepat. 

Penerapan media pembelajaran yang tepat memungkinkan terciptanya suasana 

pembelajaran yang kondusif, sehingga materi-materi pelajaran dapat diterima oleh 

peserta didik dengan baik. Banyak ahli pendidikan yang memaparkan berbagai 
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media yang juga semakin berkembang seiring perkembangan zaman dan 

pendidikan. Semua ini tidak lain untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan 

pada akhirnya prestasi belajar peserta didik juga akan meningkat. 

Di sekolah tersebut proses pembelajaran bahasa Jerman masih 

menggunakan media konvensional berupa papan tulis dan lembaran teks. Media 

ini kurang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar 

mengungkapkan ide melalui tulisan sehingga kemampuan peserta didik dalam 

bahasa Jerman masih sangat kurang. Untuk menunjang keberhasilan peserta didik 

menggunakan bahasa Jerman dengan baik perlu diperhatikan proses belajar 

mengajar terutama di dalam penyampaian materi. Penyampaian materi 

pembelajaran  bahasa Jerman sebaiknya disampaikan melalui berbagai teknik, 

baik visual, audio ataupun audivisual yang  melibatkan emosi dan fisik peserta 

didik sehingga peserta didik lebih mudah menyerap materi pembelajaran bahasa 

Jerman. Tetapi kenyataannya pembelajaran bahasa Jerman tidak  menggunakan 

media yang inovatif karena guru hanya menjelaskan materi pembelajaran  dengan 

papan tulis serta latihan mengerjakan soal dengan lembaran teks.  Seharusnya 

dalam kegiatan belajar mengajar digunakan media pembelajaran yang mudah 

didapat, inovatif dan murah. Seorang pendidik harus sadar bahwa media 

pembelajaran merupakan bagian penting dari proses belajar mengajar karena 

proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi yaitu proses 

penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu kepada 

penerima pesan. Namun realitanya banyak guru yang kurang memperhatikan 
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pentingnya media pembelajaran yang menjadikan peserta didik belajar secara 

aktif. 

Pada hakikatnya media pembelajaran yang tepat akan menunjang 

keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Hal tersebut dikarenakan media akan 

mengurangi verbalitas, mempercepat pemahaman peserta didik, menimbulkan 

daya tarik tersendiri sehingga motivasi belajar akan tumbuh dan akan membentuk 

peserta didik yang aktif dan kreatif.  Salah satu media yang dapat digunakan untuk 

memudahkan peserta didik meningkatkan kemampuan keterampilan menulis 

dalam menuangkan gagasan atau mengungkapkan perasaan dalam bahasa Jerman 

adalah multimedia Prezi.  Multimedia Prezi merupakan salah satu media yang 

dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bahasa Jerman. Multimedia Prezi ini 

bisa disisipi dengan gambar, tulisan dan grafik. Multimedia Prezi dapat 

menjelaskan situasi atau aksi serta objek dengan gambar yang berkaitan, sehingga 

tidak harus menunjukan objek nyata kepada peserta didik.  Penggunaan 

multimedia Prezi ini dapat menimbulkan daya tarik dan motivasi serta daya ingat 

peserta didik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi peserta didik.   

 Dengan demikian, multimedia Prezi sebagai media pembelajaran dapat 

digunakan dan dirasa efektif dalam pembelajaran keterampilan menulis bahasa 

Jerman.   Proses pembelajaran apabila  dilaksanakan dengan metode tertentu dan 

ditambah dengan memperlihatkan gambar, foto, sketsa dan grafik, seperti dalam 

media Prezi maka materi pembelajaran  akan lebih mudah dimengerti oleh peserta 

didik.   
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Berdasarkan hal tersebut di atas, penggunaan multimedia Prezi dalam 

proses belajar mengajar  Bahasa Jerman sangat penting khususnya dalam 

pembelajaran keterampilan menulis. Untuk itu Penulis ingin melakukan penelitian 

tentang keefektifan penggunaan multimedia Prezi pada pembelajaran 

keterampilan menulis bahasa Jerman di SMA Negeri 2 Banguntapan Bantul. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah dapat diidentifikasikan beberapa masalah, 

yaitu sebagai berikut. 

1.  Keterampilan menulis  peserta didik SMA Negeri 2 Banguntapan Bantul 

dalam bahasa  Jerman masih rendah. 

2. Kurang efektifnya media konvensional yang digunakan guru dalam 

pembelajaran keterampilan menulis bahasa Jerman. 

3. Pemanfaatan media pembelajaran bahasa Jerman masih kurang bervariasi. 

4. Kurangnya media pada pembelajaran keterampilan menulis bahasa Jerman 

yang dapat memotivasi dan meningkatkan keterampilan menulis peserta didik. 

5. Media ini belum pernah diterapkan di SMA Negeri 2 Banguntapan Bantul. 
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C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan permasalahan ini dapat lebih mendalam, sistematis dan 

terarah, maka penulis membatasi masalah pada keefektifan penggunaaan 

multimedia Prezi pada keterampilan menulis bahasa Jerman di SMA Negeri 2 

Banguntapan Bantul tahun ajaran 2011/2012. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka permasalahan ini dapat di 

rumuskan pada : 

1. Apakah ada perbedaan prestasi belajar keterampilan menulis bahasa Jerman 

yang signifikan antara peserta didik   kelas XI SMAN 2 Banguntapan Bantul 

yang diajar dengan mengunakan multimedia Prezi dan peserta didik yang 

diajar dengan  menggunakan  media konvensional? 

2. Apakah multimedia Prezi lebih efektif digunakan dalam pembelajaran 

keterampilan menulis bahasa Jerman daripada dengan media konvensional? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan panelitian adalah untuk 

mengetahui: 

1. perbedaan yang signifikan prestasi belajar keterampilan menulis bahasa 

Jerman peserta didik kelas XI SMAN 2 Banguntapan  yang diajar dengan 

menggunakan multimedia Prezi dan peserta didik yang diajar dengan media 

konvensional. 
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2. keefektifan penggunaan multimedia Prezi dalam pembelajaran keterampilan 

menulis bahasa Jerman daripada dengan media konvensional. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam upaya peningkatan keterampilan menulis peserta didik, 

khususnya dengan menggunakan multimedia Prezi 

2. Manfaat Praktis 

     Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan 

bagi peserta didik dan guru dalam menggunakan media pembelajaran yang 

tepat untuk meningkatkan keterampilan menulis peserta didik. 

 

 

 

 

 

 

 

 


