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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Hakekat Pembelajaran Bahasa Jerman sebagai Bahasa Asing

Brown (dalam Pringgawidagda, 2002: 21) menyatakan bahwa

pembelajaran merupakan proses memperoleh atau mendapatkan pengetahuan

tentang subjek atau keterampilan yang dipelajari, pengalaman atau instruksi.

Dalam usaha mempelajari bahasa asing, seseorang harus berusaha keras untuk

menguasai sekurang-kurangnya unsur budaya baru, cara berpikir yang baru, serta

cara bertindak yang baru pula. Keterlibatan secara menyeluruh baik fisik

intelektual, maupun emosional sangat diperlukan agar dapat berhasil sepenuhnya

di dalam mengungkapkan dan menerima pesan melalui media bahasa kedua.

Menurut Djunaidi (1987: 15-16) dalam mempelajari bahasa asing ada

banyak faktor yang perlu diperhatikan, antara lain (1) motivasi siswa, (2)

hubungan dengan kebudayaan asing yang bahasanya dipelajari, (3) besarnya

sekolah, (4) interaksi guru dengan siswa, (5) cara penyajian bahan pelajaran, dan

(6) pengaruh (interferensi) bahasa ibu siswa dalam mempelajari bahasa asing

tersebut. Dalam mempelajari bahasa asing, persamaan-persamaan yang ada antara

bahasa asing yang dipelajari dengan bahasa ibu akan mempermudah proses

belajar mengajar, sedangkan perbedaan-perbedaan yang terdapat antara kedua

bahasa tersebut dapat menimbulkan kesulitan dalam proses belajar mengajar.
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Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan seseorang dalam mempelajari

sesuatu kebiasaan baru atau bahasa baru untuk memindahkan (mentransfer) unsur.

Subyakto (1988: 2 ) menyatakan dalam pengajaran bahasa asing perlu dicari dan

dikembangkan “ tata cara memindahkan atau disebut metodologi”.

Parera ( 1996: 152) mengatakan hakikat belajar bahasa asing adalah

berkomunikasi. Oleh karena itu pembelajaran bahasa diarahkan untuk

meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi dengan baik secara

lisan maupun tertulis. Keempat aspek tersebut sebaiknya mendapatkan porsi yang

seimbang dan dilaksanakan secara terpadu.

Menurut Ghazali (2000: 11) pembelajaran bahasa asing adalah proses

mempelajari sebuah bahasa yang tidak dipergunakan sebagai bahan komunikasi di

lingkungan seseorang, melainkan hanya dipelajari di sekolah dan tidak

dipergunakan sebagai bahasa komunikasi sehari-hari di lingkungan misalnya

bahasa Jerman, Inggris, Perancis dan Arab. Dapat disimpulkan bahwa bahasa

asing yang dipelajari tersebut merupakan bahasa pengantar dalam pencapaian

suatu tujuan pembelajaran dan bukan digunakan sebagai bahan komunikasi sehari-

hari.

Nunan, ( 1989: 13) mengemukakan bahwa the ability to use a second

language would develop automatically if the learner were required to focus on

meaning in the process of using the language to communicate. Yang dimaksud di

sini adalah kecakapan untuk menggunakan bahasa kedua akan berkembang secara

otomatis, bila pembelajar bahasa diarahkan untuk fokus pada pemaknaan dalam

proses penggunaan bahasa untuk berkomunikasi. Apabila bahasa kedua sering
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digunakan untuk berkomunikasi, maka pembelajar akan semakin fasih dalam

menggunakan bahasa kedua dalam kesehariannya.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa hakekat

pembelajaran bahasa asing adalah proses pembelajaran bahasa kedua yang tidak

ditujukan untuk berkomunikasi sehari-hari. Tetapi karena sering digunakan untuk

berkomunikasi, maka bahasa kedua tersebut dapat digunakan untuk

berkomunikasi sehari-hari.

Tidak semua sekolah mengajarkan bahasa asing selain bahasa Inggris.

Namun ada beberapa sekolah yang memiliki program bahasa yang menawarkan

beberapa pilihan bahasa asing untuk kelas bahasanya. Bagi sekolah yang tidak

memiliki program bahasa dapat memasukkan pembelajaran bahasa asing tersebut

dengan menjadikannya muatan lokal saja. Pemilihan itu sesuai dengan

pertimbangan dari sekolah yang bersangkutan.

Beberapa sekolah mengajarkan bahasa Jerman mulai kelas X sebagai mata

pelajaran bahasa asing pilihan. Program bahasa Jerman merupakan mata pelajaran

yang mengembangkan keterampilan berkomunikasi lisan dan tertulis untuk

memahami dan mengungkapakan informasi, pikiran, perasaan serta

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya (Depdiknas 2003b : 2).

Pembelajaran bahasa Jerman di sekolah bertujuan agar peserta didik dapat

menguasai keempat keterampilan berbahasa yaitu; menyimak, membaca, menulis

dan berbicara dan mampu menggunakannya untuk berkomunikasi secara

sederhana. Pembelajaran unsur-unsur kebahasaan seperti kosakata, ejaan, tata
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bahasa, dan ejaan merupakan aspek yang mendukung untuk penguasaan keempat

keterampilan tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Jeman saat ini

adalah pendekatan komunikatif. Littlewood dalam Nababan (1987 : 59)

menjelaskan pendekatan komunikatif adalah suatu pendekatan yang

mengintegrasikan fungsi-fungsi bahasa dan tata bahasa. Pendekatan komunikatif

adalah pendekatan yang berlandaskan pada pemikiran bahwa kemampuan

menggunaan bahasa dalam berkomunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai

dalam pembelajaran bahasa.

Brumfit dan Finnocchiaro (dalam Dedy 2009: 10 ) mengungkapkan cirri-

ciri pendekatan komunikatif adalah (1) makna merupakan yang terpenting, (2)

percakapan harus berpusat disekitar fungsi komunikatif dan tidak dihafalkan

secara normal, (3) kontekstualisasi merupakan premis pertama, (4) belajar bahasa

berarti belajar berkomunikasi, (5) komunikasi efektif dianjurkan, (6) latihan

penubihan atau drill diperbolehkan, tetapi tidak memberatkan, (7) ucapan yang

dapat dipahami diutamakan, (8) setiap alat bantu peserta didik diterima dengan

baik, (9) segala upaya untuk berkomunikasi dapat diidorong sejak awal, (10)

penggunaan bahasa secara bijaksana dapat diterima bila memang layak, (11)

terjemahan digunakan jika diperlukan peserta didik, (12) membaca dan menulis

dapat dimulai sejak awal, (13) sistem bahasa dipelajari melalui kegiatan

berkomunikasi, (14) komunikasi komunikatif merupakan tujuan, (15) variasi

linguistik merupakan konsep inti dalam materi dan metodologi, (16) urutan

ditentukan berdasarkan pertimbangan isi, fungsi, atau makna untuk memperkuat
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minat belajar, (17) guru mendorong peserta didik agar dapat bekerja sama dengan

menggunakan bahasa itu, (18) bahasa diciptakan oleh peserta didik melalui

mencoba dan mencoba, (19) kefasihan dan bahasa yang berterim merupakan

tujuan utama ketepatan dinilai dala konteks bukan dalam keabstrakan, (20) peserta

didik diharapakan berinteraksi dengan orang lain melalui kelompok atau

pasangan, lisan dan tulis, (21) guru tidak bisa meramal bahasa apa yang akan

digunakan peserta didiknya, dan (22) motivasi intrinsik akan timbul melalui minat

terhadap hal-hal yang dikomunikasikan.

Robin dan Thompson(dalam Dedy 2009: 10 ) mengemukakan bahwa ciri-

ciri peserta didik yang sesuai dengan konsep pendekatan komunikatif dalah: (1)

selalu berkeinginan  untuk menafsirkan tuturan secara tepat, (2) berkeinginan agar

bahasa yang digunakan selalu komunikatif, (3) tidak merasa malu jika berbuat

kesalahan dalam berkomunikasi, (4) selalu menyesuaikan bentuk dan makna

dalam berkomunikasi, (5) frekuensi latihan berbahasa lebih tinggi, dan (6) selalu

memantau ujaran sendiri dan ujaran mitra bicaranya untuk mengetahui apakah

pola-pola bahasa yang diucapkan tersebut dapat diterima dan dipahami oleh

masyarakat.

Tarigan (dalam Dedy 2009: 11) mengungkapkan bahwa metode-metode

pembelajaran komunikatif dilandasi oleh teori pembelajaran yang mengacu pada

dus prinsip, yaitu (1) prinsip komunikasi, kegiatan-kegiatan yang melibatkan

komunikasi nyata mampu mengembangkan proses pembelajaran, (2) prinsip

tugas, kegiatan-kegiatan tempat dipakainya bahasa untuk melaksanakan tugas-

tugas yang bermakna dapat mengembangkan proses pembelajaran. Berdasarkan
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prinsip tersebut, materi pembelajaran bahasa hendaknya dapat diterapkan melalui

metode permainan, simulasi, bermain peran, dan komunikasi berpasangan.

Pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa Jerman di sekolah

mempunyai tujuan utama agar peserta didik mampu berkomunikasi secara

sederhana dalam bahasa Jerman.

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran

bahasa Jerman sebagai bahasa asing adalah suatu proses pembelajaran yang

bertujuan untuk membantu para pembelajar agar mampu menggunakan bahasa

Jerman sebagai bahasa asing untuk berkomunikasi secara lisan maupun tertulis

secara benar.

2. Hakekat Pengajaran Kosakata

Kosakata (Wortschatz) dalam kamus besar Langenscheidt (1997 : 1127)

didefinisikan, ist die alle Wörter einer Sprache oder Fachsprache, kosakata

adalah semua kata dari suatu bahasa.

Nurgiyantoro (2001 : 213) menjelaskan bahwa kosakata atau

perbendaharaan kata adalah kekayaan kata yang dimiliki oleh suatu bahasa.

Menurut Götz (1997: 1127) kosakata adalah seluruh kata-kata sebuah bahasa atau

bahasa tujuan atau kejuruan. Bahasa tujuan atau kejuruan adalah seluruh kata-kata

yang digunakan seseorang untuk berbicara atau seluruh kata-kata yang digunakan

seseorang untuk mengenal arti dari kata-kata tersebut (tapi tidak digunakan

tersendiri). Napa (1991: 6-7) berpendapat bahwa kosakata adalah bagian dari

bahasa dan tanpanya bahasa tidak akan ada. Menurut Kridalaksana (1984: 43)
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kosakata adalah kekayaan kata yang dimiliki seorang pembaca atau penulis yang

bersifat terbuka, artinya setiap saat selalu berubah. Selanjutnya Adisumarta (1984:

43), menyatakan bahwa leksikon (vocabulary) adalah komponen bahasa yang

memuat semua informasi tentang makna dan pemakaian kata dalam suatu bahasa.

Sedangkan menurut Dipodjoyo (1982: 1) kosakata adalah (1) semua kata-

kata yang terdapat dalam suatu bahasa, (2) kata-kata yang dikuasai oleh

sekelompok orang dari suatu lingkungan yang sama, (3) kata-kata yang dipakai

dalam suatu bidang ilmu pengetahuan, (4) seluruh morfem yang ada dalam suatu

bahasa. (dalam pengertian linguistik), (5) sejumlah kata dan frasa dari suatu

bahasa yang disusun secara alfabetis disertai dengan keterangannya. Jadi kosakata

adalah sekumpulan kata dari suatu bahasa yang dikuasai oleh seseorang atau

sekelompok orang yang digunakan untuk berkomunikasi.

Kosakata merupakan unsur penting pembentuk bahasa. Tanpa kosakata

tidak akan terbentuk bahasa. Dari kosakata berkembang menjadi frasa lalu

berkembang menjadi kalimat kemudian paragraf. Semakin banyak kosakata yang

dimiliki, maka semakin berkualitas keterampilan berbahasa seseorang. Seperti

yang dikemukakan Hornby (1989: 1425) kosakata merupakan sejumlah kata-kata

pembentuk bahasa.

Dalam pengajaran kosakata, hendaknya apabila guru memberikan

kosakata baru kepada siswa tidak memberikan langsung bersama dengan

terjemahannya. Pemberian terjemahan merupakan langkah paling akhir dalam

penyampaian kata-kata baru. Dengan demikian, siswa lebih aktif dalam mengenal
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dan memahami kosakata baru yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya Nunan

(1991: 121) menyatakan bahwa dalam menyampaikan kosakata baru sebaiknya

tidak memberikan arti kosakata tersebut secara spesifik. Pemberian arti kosakata

secara langsung memungkinkan siswa mudah lupa dengan kosakata yang

dipelajari.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian

kosakata baru kepada siswa, hendaknya tidak diterjemahkan secara langsung, hal

ini dimaksudkan agar siswa dapat berfikir aktif, sehingga apabila siswa

menemukan makna atau arti kosakata itu sendiri, maka siswa akan lama

mengingatnya.

Menurut Tarigan (1986: 3) kosakata memiliki peranan yang penting dalam

pengajaran bahasa, yaitu

(1) kuantitas dan kualitas tingkatan kedalaman kosakata seseorang
merupakan indeks pribadi yang terbaik bagi perkembangan mentalnya, (2)
perkembangan kosakata adalah merupakan perkembangan konseptual,
merupakan suatu tujuan pendidikan dasar bagi setiap sekolah atau
perguruan, (3) semua pendidikan pada prinsipnya adalah pengembangan
kosakata yang juga merupakan pengembangan konseptual, (4) suatu
program yang sistematis bagi pengembangan kosakata akan dipengaruhi
oleh usia, jenis kelamin, pendapatan, kemampuan bawaan dan status
sosial, (5) faktor-faktor geografis juga turut mempengaruhi perkembangan
kosakata.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kosakata

merupakan unsur terkecil dari suatu bahasa. Kosakata juga disebut kata yang

berupa kata kerja, kata sifat, kata ganti dan sebagainya untuk membentuk suatu

bahasa. Semakin kaya kosakata yang dikuasai maka akan semakin baik kualitas

berbahasa seseorang. Kualitas keterampilan berbahasa seseorang jelas bergantung
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pada kuantitas dan kualitas kosakata yang dimilikinya. Semakin kaya kosakata

yang kita miliki maka semakin besar pula kemungkinan kita terampil berbahasa.

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 siswa.

Unsur-unsur kebahasaan dalam pengajaran bahasa Jerman meliputi tata

bahas, kosakata, pelafalan dan ejaan. Dalam proses belajar mengajar, unsur-unsur

bahasa yang dibahas ditujukan untuk mendukung penguasaan dan pengembangan

keempat keterampilan bahasa, yaitu; menyimak, berbicara, membaca dan menulis

bahasa Jerman sehingga pengajaran kosakata di sekolah dapat dilakukan secara

tersendiri maupun terpadu denga unsur-unsur bahasa yang lain disesuaikan

dengan tema yang dibahas.

Dalam pengajaran bahasa Jerman tingkat SMA diharapkan pesera didik

menguasai kosakata yang terdiri dari kata benda, kata majemuk, kata penghubung,

preposisi, kata keterangan dan sebagainya.

Penentuan materi pokok dan uraian materi pokok dalam pengajaran bahasa

Jerman perlu memperhatikan beberapa prinsip, antara lain;

(1)Prinsip relevansi, yaitu adanya kesesuaian antara materi pokok
dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai; (2) prisip konsistensi,
yaitu adanya keajegan antara materi pokok dengan kompetensi dasar
dan kompetensi dasar dan standar kompetensi; dan (3) prinsip
adekuasi, yaitu adanya kecukupan materi pelajaran yang diberikan
untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditentukan. ( Diknas,
2004:5)
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Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian

kosakata baru kepada peserta didik, hendaknya tidak diterjemahkan secara

langsung, hal ini dimaksudkan agar peserta didik dapat berfikir aktif, sehingga

apabila peserta didik menemukan makna atau arti kosakata itu sendiri, maka

peserta didik akan lama mengingatnya. Kualitas keterampilan berbahasa

seseorang jelas bergantung pada kuantitas dan kualitas kosakata yang dimilikinya.

Semakin kaya kosakata yang kita miliki maka semakin besar pula kemungkinan

kita terampil berbahasa.

3. 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

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 proses belajar mengajar, evaluasi dapat dikelompokkan menjadi

evaluasi yang dilakukan sebelum atau pada tahap awal, pada pertengahan dan

pada tahap akhir pengajaran. Tes kemampuan awal dilakukan pada awal program,

fungsinya untuk mengetahui kemampuan awal serta batas kesanggupan peserta
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didik. Evaluasi yang dilakukan pada tengah program mencakup evaluasi untuk

mengetahui kemajuan serta kesulitan belajar peserta didik, untuk memberikan

penguatan serta umpan balik korelatif bagi peserta didik, serta untuk melakukan

perbaikan langsung baik dalam cara peserta didik belajar maupun cara mengajar.

Evaluasi yang diadakan pada akhir program disebut evaluasi sumatif. Gunanya

untuk mengetahui pencapaian hasil seusai program, sebagai dasar keputusan

tentang lulus tidaknya seseorang.

Gronlund (1985: 18-20) mengemukakan lima prinsip umum evaluasi,

yaitu (1) dalam proses evaluasi yang terlebih dahulu harus dilakukan ialah

menentukan apa yang akan atau harus dievaluasi, (2) teknik evaluasi dipilih sesuai

dengan tujuan yang ingin dicapai, (3) evaluasi secara menyeluruh

‘comprehensive’ memerlukan bermacam-macam teknik evaluasi, (4) harus

disadari bahwa setiap teknik evaluasi memiliki kekuatan dan kelemahan masing-

masing, (5) evaluasi hanya sekedar alat ukur untuk mencapai tujuan, bukan tujuan

itu sendiri.

Dalam pembelajaran kosakata, penilaian juga diperlukan untuk

mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kosakata yang telah

diberikan oleh guru. Hughes (1999: 146) menyatakan bahwa kemampuan

kosakata penting bagi perkembangan dan praktek 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. Untuk
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mengetahui tingkat penguasaan kosakata peserta didik dapat melalui ujian atau

testing. Berdasarkan suatu tes guru mendapatkan informasi tentang hasil belajar

peserta didik. Hasil belajar tersebut mungkin berwujud perbandingan dengan hasil

belajar peserta didik yang lain atau dalam hubungannya dengan tujuan yang ingin

dicapai

Nurgiyantoro (1995: 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 siswa dalam mengenal makna kosakata tersebut.

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). Nurgiyantoro

(2001: 217- 226) membedakan tingkatan-tingkatan tes kosakata pada ranah
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kognitif tersebut sebagai berikut (1) tes kosakata tingkat ingatan. Pada tes

kosakata ingatan ini siswa dituntut dalam kemampuan mengingat makna, sinonim

atau antonim sebuah kata, definisi atau pengertian sebuah kata, istilah atau

ungkapan, (2) tes kosakata tingkat pemahaman. Tes kosakata pada tingkat

pemahaman menuntut peserta didik untuk memahami makna, maksud, pengertian

atau ungkapan yang diteskan, (3) tes kosakata tingkat penerapan. Pada tes

kosakata tingkat penerapan, peserta didik dituntut untuk dapat memilih dan

menerapkan kata-kata, istilah atau ungkapan tertentu dalam sebuah wacana, (4)

tes kosakata tingkat analisis. Pada tes kosakata tingkat ini peserta didik dituntut

untuk melakukan kegiatan otak (kognitif) yang berupa analisis, baik berupa

analisis terhadap kosakata yang diujikan maupun analisis terhadap wacana tempat

kata tersebut diterapkan.

Hughes (1999: 148) juga membagi tes kosakata dalam tiga bentuk

evaluasi, yaitu (1) synonyms (persamaan), (2) definitions (tes dalam bentuk

pengertian kemudian diberi pilihan kosakata), dan (3) gap filling (mengisi ruang

kosong dengan kosakata). Sedangkan Vallete (1977: 67) membedakan tes

kosakata menjadi tiga bagian, yaitu: (1) tes kosakata bergambar, (2) tes kosakata

dalam konteks, (3) tes kosakata di luar konteks.

Tingkat jumlah kosakata untuk bahasa Jerman seperti yang tertulis dalam

Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, Indikator, dan Materi Pokok Mata

Pelajaran Bahasa Jerman, tingkat jumlah kosakata untuk bahasa Jerman yaitu

untuk kelas X semester 1 menguasai ± 250 kosakata (aktif 150 kosakata),

semester 2 menguasai ± 550 kosakata (aktif 350 kosakata); kelas XI semester 1
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menguasai ± 800 kosakata (aktif 550 kosakata), semester 2 menguasai ± 1000

kosakata (aktif 700 kosakata). Menurut Davies (dalam Nurhadi, 1995: 204) yang

terpenting dari berbagai macam tes yang ada adalah kegunaan dari tes yaitu

bagaimana tes yang dipakai itu dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam proses

belajar mengajar. Dapat disimpulkan bahwa dari sebuah tes guru dapat melihat

tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran. Apakah ada

peningkatan atau tidak. Jika peserta didik tidak mengalami peningkatan dalam

prestasinya maka guru dapat mencari dan menemukan solusi di mana dan

mengapa prestasi peserta didik tidak mengalami peningkatan.

Dalam penelitian ini tes kosakata yang digunakan adalah bentuk tes

pilihan ganda. Seperti yang diungkapkan 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. Hal ini khususnya penting ketika dibutuhkan sejumlah besar

hasil tes dalam waktu yang singkat. Pemilihan bentuk tes pilihan ganda ini juga

dikarenakan alasan untuk menghindari subjektifitas penilaian dan efektifitas

waktu penelitian yang terbatas. Tes penguasaan kosakata ini mempertimbangkan

aspek kognitif yang terdiri atas ingatan, pemahaman, dan aplikasi. Dengan skala

penilaian 1 untuk jawaban benar dan 0 untuk jawaban salah (Nurgiyantoro, 2001:

116).
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4. Hakekat Media Pembelajaran

Media dalam bahasa latin adalah medius yang secara harfiah berarti

„tengah“, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media berarti perantara

atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan ( Arsyad, 2006: 3).

Soeparno (1980: 1) menyatakan bahwa media merupakan suatu alat yang

merupakan saluran untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi dari suatu

sumber kepada penerima. Sedangkan kata media itu sendiri berasal dari bahasa

Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti

perantara atau pengantar (Sadiman, 2006: 6).Menurut Götz, dkk (1997: 643)

media adalah alat yang dapat digunakan orang untuk menyampaikan informasi.

Hamidjojo dalam Arsyad (2002:4) menyatakan bahwa media adalah

semua bentuk perantara yang digunakan manusia untuk menyampaikan atau

menyebarkan ide, gagasan atau pendapat sehingga ide, gagasan dan pendapat

tersebut sampai kepada penerima. Jadi dapat disimpulkan bahwa media

merupakan suatu alat perantara yang digunakan untuk membantu penyampaian

suatu pesan.

Menurut Sudjana (2002: 2) media pengajaran mempunyai beberapa

manfaat sebagai berikut; 1) pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa,

sehingga menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar 2) bahan pelajaran lebih

jelas sehingga menumbuhkan motivasi siswa, sehingga siswa mudah

memahaminya 3) metode pengajaran lebih bervariasi dan tidak semata-mata
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komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata guru yang dapat menimbulkan

kebosanan pada diri siswa 4) siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar.

Lebih lanjut Sudjana menjelaskan bahwa media pengajaran dapat

meningkatkan proses dan hasil belajar. Hal ini berkenaan dengan taraf berfikir

peserta didik dari yang konkret menuju yang abstrak. Tentunya hal yang konkret

merupakan sesuatu yang mudah dimengerti atau dipahami peserta didik karena

wujudnya nyata, sedangkan hal yang abstrak akan lebih sulit untuk dimengerti.

Dengan menggunakan media, hal yang abstrak dapat menjadi konkret sehingga

membantu siswa dalam memahami sesuatu.

Penggunaan media pengajaran dalam proses belajar mengajar dapat

membangkitkan keinginan dan minat baru, membangkitkan motivasi dan

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis

terhadap peserta didik. Guru dan media pendidikan hendaknya bahu membahu

dalam memberikan kemudahan belajar bagi peserta didik. Perhatian dan

bimbingan secara individual dapat dilaksanakan oleh guru dengan baik sementara

informasi dapat pula disajikan secara jelas, menarik dan teliti oleh media

pendidikan.

Latuheru (1988: 22), mengatakan bahwa fungsi media adalah sebagai

berikut (1) membangkitkan motivasi belajar siswa, (2) menyediakan stimulus

belajar bagi siswa, (3) membantu siswa untuk mengulang atau mempelajari

kembali pelajaran yang telah diterima, (4) dapat memberikan feedback dengan

segera, baik bagi siswa maupun guru. Dari beberapa pengertian yang
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dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa

media merupakan alat bantu yang memudahkan guru dalam menyampaikan suatu

materi pelajaran sehingga dapat merangsang dan menarik perhatian peserta didik,

sehingga materi pelajaran dapat mudah diingat oleh peserta didik.

Soeparno (1980: 7) mengklasifikasikan media pendidikan dari tiga segi,

yaitu (1) berdasarkan karakteristiknya, (2) berdasarkan dimensi presentasinya, (3)

berdasarkan pemakaiannya. Sedangkan taksonomi menurut Briggs (dalam

Sadiman, 2006: 23) mengatakan bahwa taksonomi lebih mengarah pada

karakteristik menurut stimulus atau rangsangan yang dapat ditimbulkan dari

media sendiri, yaitu kesesuaian rangsangan tersebut dengan karakteristik siswa,

tugas pembelajaran, bahan dan trasmisinya. Taksonomi adalah usaha penataan,

pengelompokan atau klasifikasi menurut kesamaan ciri atau karakteristiknya.

Selanjutnya Briggs mengidentifikasikan 13 macam media yang digunakan dalam

proses belajar mengajar, yaitu; objek, suara langsung, rekaman audio, media

cetak, pembelajaran terprogram, papan tulis, media transparansi, film bingkai,

film, televisi, dan gambar.

Penggunaan media merupakan aspek penting yang dapat membantu siswa

dan guru dalam menyampaikan dan menerima suatu materi. Melalui penggunaan

media diharapkan proses belajar mengajar tidak selalu monoton, akan tetapi ada

variasi dan aktifitas peserta didik, sehingga dapat menimbulkan motivasi peserta

didik untuk berfikir aktif. Apabila peserta didik telah termotifasi untuk belajar

maka proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik.
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Media merupakan bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun

audiovisual serta peralatannya. Media hendaknya dapat dimanipulasi, dapat

dilihat, didengar dan dibaca. Apapun batasan yang diberikan, ada persamaannya

diantara batasan tersebut yaitu bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat

digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian peserta didik

sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi.

Sudjana & Rivai (2002: 3) mengemukakan bahwa media pengajaran dapat

diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, antara lain  1) media grafis ( media dua

dimensi ). Media dua dimensi merupakan media yang mempunyai ukuran panjang

dan lebar. Yang termasuk ke dalam media grafis adalah gambar, foto, grafik,

bagan/diagram, poster, kartun, komik dll. 2) media tiga dimensi. Model seperti

padat ( solid model ), model penampang, model susun, model kerja mock up,

diorama, dll. 3) media proyeksi. Yang termasuk dalam media ini adalah slide, film

strip, film, penggunaan OHP. 4) penggunaan lingkungan sebagai media

pengajaran.

Penggunaan media pengajaran dalam proses belajar mengajar dapat

membangkitkan keinginan dan minat baru, membangkitkan motivasi dan

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis

terhadap peserta didik. Guru dan media pendidikan hendaknya bahu membahu

dalam memberikan kemudahan belajar bagi peserta didik. Perhatian dan

bimbingan secara individual dapat dilaksanakan oleh guru dengan baik sementara
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informasi dapat pula disajikan secara jelas, menarik dan teliti oleh media

pendidikan.

5. Media kartu

Menurut Soeparno (1988 : 23) media kartu adalah media yang terbuat dari

kartu-kartu kecil yang berukuran 6x9 cm. Setiap kartu berisikan gambar yang

diperoleh dengan jalan menempelkan guntingan gambar dari majalah atau dari

tempat lain. Penggunaannya diakukan dengan cara bermain. Sudono (2000 : 19)

menyatakan bahwa salah satu alat permainan yang digunakan untuk memberikan

berbagai pengetahuan dasar yang mengacu pada pengembangan bahasa secara

intensif, yaitu sederhana dan mudah dimengerti anak.

a. Kelebihan Media Kartu Gambar

Sadiman dkk (2003 : 29-30) menyatakan bahwa kelebihan media kartu

gambar yaitu 1) bersifat konkret, gambar lebih realistis menunjukkan pokok

masalah dibandingkan dengan  media verbal semata, 2) gambar dapat mengatasi

batasan ruang dan waktu, 3) media gambar dapat mengatasi keterbatasan

pengamatan anak, 4) dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja

sehingga dapat mencegah atau membetulkan kesalahpahaman, 5) murah harganya

dan mudah didapat serta digunakan tanpa memerlukan peralatan khusus.

Sedangkan Latuheru (1988 : 112-113) menjelaskan bahwa kelebihan

media kartu gambar yaitu 1) melalui media kartu gambar aanak didik dapat segera

melihat atau mengetahui hasil dari pekerjaan mereka, 2) media kartu

memungkinkan peserta untuk memecahkan masalah nyata, 3) biaya untuk latihan
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dapat dikurangi dengan adanya media kartu, 4) media kartu memberikan

pengalaman-pengalamn nyata dan dapat diulangi sebanyak yang dikehendaki, 5)

media kartu dapat digunakan hampir semua bidang pelajaran.

b. Kelemahan Media Kartu Gambar

Selain menyatakan kelebihan dari kartu gambar, Latuheru (1988 : 115)

juga menjelaskan beberapa kelemahan media kartu gambar, yaitu 1) ketetapan

(efektivitas) belajar dengan media kartu tergantung dari materi yang dipilih secara

khusus serta bagaimana memanfaatkannya, 2) penggunaan bahan untuk media

kartu biasanya memerlukan pengaturan kelompok secara khusus, bila ada siswa

yang tidak melakukan, biasanya mengganggu atau menghambat keberhasilan

pencapaian tujuan pembelajaran yamg diinginkan, 3) bahan media kartu mungkin

sekali membutuhkan biaya yang cukup besar dan membutuhkan waktu yang tidak

sedikit, 4) membutuhkan adanya diskusi-diskusi sesudah pembelajaran media.

6. Pengajaran Kosakata Menggunakan Media Kartu Bergambar

Pengajaran kosakata menggunakan media kartu bergambar diharapkan

dapat membantu peserta didik dalam menguasai kosakata bahasa Jerman. Media

kartu bergambar berbentuk kartu yang terdapat gambar yang menunjukkan benda

atau aktifitas. Cara pemakaiannya adalah membagikan kartu bergambar tersebut

kepada peserta didik dan kemudian menanyakan kepada peserta didik apa yang

mereka lihat dalam kartu bergambar tersebut dalam bahasa Jerman. Selanjutnya

peserta didik bertukar kartu dengan teman yang lain dan kemudian menyebutkan

apa yang terdapat dalam gambar. Setelah semua peserta didik telah selesai



27

bertukar satu sama lain kemudian mereka diberikan latihan yang berhubungan

dengan kosakata yang telah mereka pelajari tadi.

Penggunaan media kartu bergambar diharapkan dapat meningkatkan

kemampuan penguasaan kosakata peserta didik karena dalam pembelajarannya

mereka menggunakan media yang lebih menarik, yaitu menggunakan kartu

bergambar. Gambar yang terdapat dalam media membuat peserta didik lebih

tertarik dan lebih mudah mengingat materi daripada penggunaan media

konvensional. Selama ini pembelajaran kosakata dianggap monoton sehingga

peserta didik mengalami sedikit kesulitan untuk mengingat apasaja kosakata

bahasa Jerman yang sudah mereka pelajari sebelumnya sehingga dengan

penggunaan media kartu bergambar ini maka pembelajaran kosakata bahasa

Jerman menjadi semakin mudah dan menyenangkan.

Diharapkan dengan penggunaan media kartu bergambar ini dapat

membangkitkan motivasi peserta didik dalam belajar, selain itu media juga dapat

membantu peserta didik mengatasi kesulitan dalam mempelajari bahasa Jerman.

Fungsi yang pokok adalah menyajikan ide-ide yang sulit bila hanya disampaikan

secara tertulis atau lisan. Melalui gambar peserta didik akan lebih mudah

mengingat karena peserta didik berinteraksi langsung dengan melihat gambar.

Gambar merupakan media yang baik agar peserta didik dapat mengerti isi

pelajaran dengan mudah, seperti yang diungkapkan (Latuheru 1988:16). Gambar

juga dapat membangkitkan kreasi dan perhatian peserta didik, dengan

menampilkan gambar-gambar semenarik mungkin, peserta didik akan lebih

antusias dalam proses pembelajaran.
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Meskipun penggunaan media kartu bergambar bisa lebih memotivasi

peserta didik dalam pembelajaran kosakata bahasa Jerman tetapi hanya beberapa

cakupan kosakata yang dapat digunakan dalam penerapan media kartu bergambar

dalam pembelajara bahasa Jerman di SMA N 1 Pakem yaitu,  kata benda (Nomen)

dan kata sifat (Adjektiv) saja. Pembelajaran kata kerja (verben) sebenarnya bisa

diterapkan dalam penggunaan media kartu bergambar, tetapi karena keterbatasan

peneliti maka cakupan kosakata yang peneliti gunakan hanya Nomen dan Adjektiv

saja.

Dalam jangka waktu yang lama, dalam setting kelas tertentu, peserta didik

hanya terlibat secara pasif dalam pembelajaran, misalnya mendengarkan guru dan

sesekali melihat buku atau membaca buku ketika diminta oleh guru. Penelitian

menunjukkan bahwa keterlibatan peserta didik secara pasif dalam pembelajaran,

pada umumnya hanya akan membuat peserta didik mengingat pengetahuan yang

terbatas, seperti yang ditunjukkan dalam kerucut pembelajaran di bawah ini.

http://teacherworld.com/potdale.html
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Kerucut pembelajaran di atas menjelaskan bahwa kita akan mengingat

sebanyak 10% dari apa yang kita baca, 20% dari apa yang kita dengar, 30% dari

apa yang kita lihat seperti melihat gambar atau menonton film atau video, 50%

dari apa yang kita lihat dan dengar (menyaksikan demonstras, melihat kejadian

atau apa yang dilakukan di lokasi), 70% dari apa yang kita ucapkan (berpartisipasi

dalam sebuah diskusi/ berbicara/ berpendapat) dan 90% dari apa yang kita

lakukan dan ucapkan seperti melakukan pertunjukkan drama atau melakukan

sesuatu yang riil.

Dalam pembelajaran kosakata menggunakan media kartu bergambar ini

peserta didik diajak untuk ikut aktif dalam proses pembelajaran karena disini

peserta didik tidak hanya meihat gambar yang ada pada kartu bergambar saja

tetapi juga ikut berpartisipasi atau berpendapat untuk menemahami kosakata itu

sendiri sebelum guru menjelaskan kosakata tersebut. Kerucut pembelajaran di atas

menjelaskan bahwa kita akan mengingat sebanyak 10% dari apa yang kita baca,

20% dari apa yang kita dengar, 30% dari apa yang kita lihat seperti melihat

gambar atau menonton film atau video, tetapi dengan adanya partisipasi atau

pendapat dari peserta didik maka media kartu bergambar ini akan membantu

ingatan peserta didik 50% karena pada kerucut di atas kita akan mengingat 50%

dari apa yang kita lihat dan dengar (menyaksikan demonstrasi, melihat kejadian

atau apa yang dilakukan di lokasi)dan menjadikan pembelajaran kosakata dengan

menggunakan media kartu bergambar ini merupakan pembelajaran aktif
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B. Penelitian yang Relevan

Sejauh ini peneliti menemukan satu penelitian yang relevan adalah

penelitian yang dilakukan oleh Asana B.U. dengan judul “Keefektifan

Penggunaan Media Gambar pada Pembelajaran Kosakata bahasa Jerman di SMA

N 10 Yogyakarta”.

Penelitian ini menggunakan metode quasi eksperimen. Variabel

penelitiannya yaitu variabel bebas ( media gambar ) dan variabel terikat (

penggunaan kosakata ). Desain eksperimen yang digunakan yaitu Pretest-Posttest

control group design. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas XI siswa

SMA N 10 Yogyakarta yang berjumlah 200 siswa. Teknik pengambilan sampel

menggunakan purposive random sampling. Berdasarkan pengambilan sampel

diperoleh kelas XI A1 ( 41 siswa ) sebagai kelas kontrol dan kelas XI A2 ( 42

siswa ) sebagai kelas eksperimen yang jumlah seluruhnya 83 siswa. Pengambilan

data menggunakan tes, yaitu pretest dan posstest. Uji validitas instrument

menggunakan validitas isi, validitas butir soal dan validitas konstruk dengan

menggunakan rumus korelasi product moment. Reliabilitas tes penguasaan

kosakata dihitung dengan menggunakan rumus KR-20 ( rtt: 0,896 ). Teknik

analisis data menggunakan uji T.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa t-hitung lebih besar dari t-tabel ( t-

hitung 2,105 > t-tabel 1,990 ) pada taraf signifikansi α : 0,05 dengan db 81. Rerata

kelompok eksperimen juga lebih tinggi daripada rerata kelompok kontrol (

22,643> 21,073 ). Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan
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antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Kesimpulanya adalah :

(1) ada perbedaan prestasi yang signifikan dalam penguasaan kosakata bahasa

Jerman antara kelompok siswa yang diajar dengan menggunakan media gambar

dan kelompok siswa yang diajar tanpa menggunakan media gambar; (2)

pembelajaran kosakata bahasa Jerman dengan menggunakan media gambar lebih

efektif dibandingkan dengan pembelajaran kosakata bahasa Jerman tanpa

menggunakan media gambar. Implikasi dari penelitian ini media gambar dapat

digunakan dalam pembelajaran kosakata karena efektif.

C. Kerangka Pikir

Tujuan dari pengajaran bahasa Jerman yaitu tercapainya keempat aspek

keterampilan berbahasa yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis.

Tujuan ini akan tercapai apabila siswa telah menguasai kosakata bahasa Jerman

dengan baik. Bahasa Jerman merupakan bahasa yang baru bagi siswa SMA. Oleh

karena itu, agar pembelajaran bahasa Jerman dapat berjalan dengan lancar dan

dapat mencapai hasil yang diharapkan, maka harus diciptakan proses belajar

mengajar yang lebih efektif. Keberhasilan pembelajaran bahasa Jerman ini

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu  siswa, guru, metode pembelajaran, media

pembelajaran, dan lingkungan.

Peserta didik yang mempelajari bahasa asing khususnya bahasa Jerman

sangat perlu untuk dapat menguasai kosakata bahasa Jerman karena kosakata

merupakan salah satu unsur untuk dapat menguasai dan menggunakan bahasa

Jerman secara benar. Demi tercapainya tujuan pembelajaran maka dibutuhkan
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ketekunan peserta didik itu sendiri dan juga hubungan yang seimbang antara guru,

peserta didik serta lingkungan.

Media pembelajaran merupakan salah satu faktor penting yang sangat

berpengaruh terhadap kelancaran dan keberhasilan pembelajaran bahasa Jerman

siswa. Oleh karena itu, media pembelajaran yang digunakan oleh guru harus

sesuai dengan kebutuhan siswa. Penggunaan media pembelajaran dapat membantu

dalam proses belajar mengajar. Media papan tulis dan metode ceramah yang lazim

diterapkan oleh para guru menjadikan siswa mudah bosan. Hal ini mengakibatkan

siswa menjadi malas dan kurang aktif dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga

penguasaan kosakata siswa menjadi terbatas. Penggunaan media papan tulis

membuat proses belajar mengajar menjadi tidak efisien karena akan memakan

waktu. Sedangkan dengan menggunakan media kartu bergambar ini tidak

menghabiskan banyak waktu karena telah dipersiapkan sebelumnya, sehingga

penyampaian materi pelajaran bisa lebih efisien.

Salah satu cara untuk meningkatkan pembelajaran kosakata adalah dengan

menggunakan media kartu bergambar. Media kartu bergambar termasuk media

visual. Masing-masing gambar pada cerita gambar berdiri sendiri, akan tetapi

kadang-kadang dikelompokkan menurut kelompok masing-masing misalnya:

kelompok gambar benda tak bernyawa, benda bernyawa,  dan gambar perbuatan.

Media ini dapat digunakan untuk melatih kosakata dan menyusun kalimat.

Penggunaan media kartu bergambar ini relatif mudah jika dibandingkan dengan

media lainnya dalam pengajaran kosakata. Pembuatannya pun sederhana sehingga
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tidak banyak mengeluarkan biaya dan media ini dapat disimpan untuk digunakan

sesuai dengan keperluan.

Media visual ini dapat menarik perhatian peserta didik, sehingga peserta

didik bisa lebih  berkonsentrasi dan fokus pada pelajaran, sehingga materi tersebut

tidak cepat terlupakan oleh peserta didik. Penggunaan media ini sebagai cara

untuk menghindari penyampaian kosakata secara langsung. Penyampaian

kosakata secara langsung kurang efektif, karena peserta didik akan mudah lupa

dengan kosakata yang telah disampaikan.

Media kartu bergambar ini berguna untuk melatih penguasaan kosakata

dan menyusun kalimat. Melalui media kartu bergambar, peserta didik diajak ikut

berperan aktif dalam proses pembelajaran. Peserta didik belajar mengingat dan

mempelajari kosakata melalui gambar. Gambar dapat menjelaskan suatu benda

(Nomen), aksi (Verben), sifat ( Adjektiv). Penggunaan gambar dalam

pembelajaran kosakata memberikan stimulus kepada siswa untuk memahami arti

dari kosakata. Meskipun gambar tersebut bentuknya hanya sederhana, namun

sangat membantu. Keberadaan gambar sebagai media dapat meningkatkan daya

ingat peserta didik terhadap kosakata yang telah diberikan. Hal itu dikarenakan

peserta didik tidak hanya mendengar kosakata yang disampaikan, namun peserta

didik juga melihat benda tersebut dalam sebuah gambar.

Pemberian kosakata baru secara langsung dan spesifik memungkinkan

peserta didik cepat lupa. Media kartu bergambar dapat mempercepat kemampuan

kognitif peserta didik, sehingga peserta didik akan termotivasi untuk mengetahui
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isi materi pelajaran. Melalui media kartu bergambar ini, proses belajar akan terasa

hidup karena peserta didik diajak ikut aktif dalam proses pembelajaran. Dengan

gambar peserta didik akan mudah memahami dan mengingat kosakata yang baru

diberikan, dibandingkan apabila guru menjelaskannya dengan ceramah dan hanya

memanfaatkan media papan tulis. Peserta didik hanya duduk manis mendengarkan

guru, sehingga peserta didik kurang aktif dalam proses belajar mengajar dan

pembelajaran akan terasa sangat membosankan. Akibatnya peserta didik

cenderung mudah lupa dengan materi yang baru disampaikan.

Berdasarkan uraian tersebut, diduga bahwa penggunaan media kartu

bergambar berpengaruh pada pembelajaran kosakata. Dengan menggunakan

media kartu bergambar peserta didik lebih tertarik dan aktif berpikir dalam

mengikuti proses belajar mengajar. Hal ini berbeda dengan siswa yang diajar

dengan menggunakan media konvensional yang cenderung pasif, sehingga dapat

diduga bahwa penggunaan media kartu bergambar akan lebih efektif untuk

meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Jerman peserta didik. Dengan

demikian penguasaan kosakata akan lebih baik.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pemikiran-pemikiran di atas, selanjutnya dapat dirumuskan

hipotesis penelitian sebagai berikut.

 Penguasaan kosakata peserta didik di SMA Negeri 1 Pakem yang diajar

dengan media kartu bergambar lebih baik daripada peserta didik yang

diajar tanpa media kartu bergambar.


