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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya belajar bahasa adalah belajar komunikasi. Oleh karena itu, 

pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik 

dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulis . Dalam pembelajaran bahasa 

Jerman ada empat keterampilan berbahasa, yaitu : Hören ‘keterampilan 

menyimak’, Sprechen ‘keterampilan berbicara’, Lesen ‘keterampilan membaca’, 

dan Schreiben ‘keterampilan menulis’. Keterampilan membaca merupakan satu 

diantara keterampilan berbahasa yang harus dikembangkan dalam pembelajaran. 

Kegiatan membaca merupakan hal penting dalam proses pembelajaran, 

karena dengan membaca peserta didik dapat membuka wawasan pengetahuan 

mereka tentang berbagai hal yang sebelumnya belum pernah mereka ketahui. 

Membaca merupakan proses memahami suatu teks dengan cara dilihat, 

dimengerti, dan dianalisis. Pembelajaran membaca yang dimaksud bukan hanya 

sekedar pembelajaran tanpa arti, namun pembelajaran yang menekankan 

pemahaman peserta didik terhadap isi teks bacaan. 

Dalam pengajaran bahasa Jerman di Sekolah Menengah Atas (SMA) 

keterampilan membaca merupakan salah satu kegiatan yang diajarkan di sekolah. 

Membaca erat kaitannya dengan aktivitas berpikir. Kegiatan membaca ini masih 

dianggap sulit karena bukan hanya membaca sepintas, melainkan siswa harus 

memahami isi bacaan tersebut. Berdasarkan hasil observasi pada waktu Program 

Latihan Profesi (PLP) pada bulan februari s/d mei 2013 di SMA Negeri 6 

Bandung, ditemukan bahwa kemampuan membaca yang dimiliki oleh sebagian 

siswa masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan oleh data hasil ulangan harian.  

Terdapat sebagian siswa yang dinyatakan mengulang/remedial dalam tes 

membaca.  

Berdasarkan pengalaman dan observasi awal penelitian di SMAN 6 

Bandung, kendala-kendala tersebut muncul dari berbagai aspek, baik kendala 

eksternal maupun internal. Kendala-kendala tersebut bukan hanya terjadi di salah 
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satu sekolah saja, namun pada umumnya di banyak sekolah juga dihadapi banyak 

kendala dalam penyampaian pengajaran bahasa Jerman. Penyampaian 

pembelajaran bahasa Jerman yang dilakukan oleh guru pada umumnya masih 

menggunakan metode konvensional yang lebih mementingkan pencapaian materi, 

sementara peserta didik tidak lebih hanya sebagai pendengar.  

 Secara umum metode konvensional dilakukan melalui komunikasi satu 

arah, sehingga situasi belajarnya berpusat pada guru, yang berarti bahwa pengajar 

memberikan penjelasan/ceramah secara lisan, sedangkan peserta didik hanya 

mendengar dan mencatat saja. Penerapan pembelajaran dengan metode 

konvensional menunjukkan bahwa guru lebih berperan aktif dalam proses 

pembelajaran, sementara peserta didik yang hanya mendengar dan mencatat saja 

menunjukkan perilaku yang terkesan pasif. Hal inilah yang menjadi salah satu 

penyebab, mengapa peserta didik kurang tertarik mengikuti proses pembelajaran 

bahasa Jerman dan berakibat pula pada kurang maksimalnya peserta didik 

menggali kemampuan yang mereka miliki.  

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran belum menerapkan 

metode, teknik maupun media lain. Belum digunakannya variasi metode, media 

ataupun teknik ini menimbulkan adanya kesan monoton, karena pembelajaran 

berlangsung dengan prosedur yang sama. Proses belajar mestinya berjalan 

menyenangkan untuk anak-anak didik, ini merupakan hal yang sesungguhnya 

sangat mendasar dari sebuah proses belajar. Salah satu metode yang dapat 

digunakan adalah metode Quantum Learning, karena metode belajar ini yang bisa 

digunakan oleh siapa saja selain peserta didik dan guru karena memberikan 

gambaran untuk mendalami apa saja dengan cara mantap dan berkesan. Caranya, 

seorang peserta didik harus mengetahui terlebih dahulu gaya belajar, gaya 

berpikir, dan situasi dirinya.   

Dengan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian  

mengenai “Penerapan Metode Quantum Learning untuk Meningkatkan 

Keterampilan Membaca Siswa”.  
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B. Identifikasi Masalah 

Mengacu pada latar belakang permasalahan di atas, perincian masalah di 

antaranya: 

1. Apakah guru masih menerapkan metode konvensional ? 

2. Apakah teknik, metode, dan media yang digunakan dalam pembelajaran 

kurang bervariatif yang menimbulkan kesan monoton? 

3. Apakah ketika proses belajar mengajar harus berjalan menyenangkan? 

4. Bagaimanakah kemampuan peserta didik dalam memahami isi teks bahasa 

Jerman? 

5. Apakah metode Quantum Learning belum digunakan pada pengajaran 

kemampuan membaca? 

6. Apakah peserta didik harus mengetahui terlebih dahulu gaya belajar, gaya 

berfikir dan situasi dirinya ketika belajar? 

 

C. Batasan Masalah 

Adapun Batasan Masalah dalam Penelitian ini yaitu, lebih ditujukan pada 

penerapan metode Quantum Learning untuk meningkatkan Keterampilan 

Membaca Bahasa Jerman. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka untuk menjelaskan penelitian ini 

secara rinci penulis membuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana tingkat keterampilan membaca siswa sebelum penerapan metode 

Quantum Learning? 

2. Bagaimana tingkat keterampilan membaca siswa sesudah penerapan metode 

Quantum Learning?  

3. Apakah Metode Quantum Learning ini efektif diterapkan dalam pembelajaran 

membaca bahasa Jerman disekolah? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dicapai dalam penelitian adalah : 

1. Mengetahui keterampilan membaca siswa sebelum penerapan metode 

Quantum Learning. 

2. Mengetahui keterampilan membaca siswa sesudah penerapan metode 

Quantum Learning. 

3. Mengetahui efektifitas penerapan metode Quantum Learning dalam 

meningkatkan Keterampilan Membaca siswa. 

 

F.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Guru 

a. Memberi alternatif metode pembelajaran dalam keterampilan membaca 

bahasa Jerman. 

b. Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan dan mengembangkan 

kemampuan profesional guru untuk mengadakan perubahan dan perbaikan 

dalam pembelajaran di sekolah terutama dalam keterampilan membaca 

bahasa Jerman. 

2. Bagi Siswa  

a. Melatih siswa terampil dalam membaca bahasa Jerman. 

b. Siswa menjadi tertarik terhadap pembelajaran bahasa Jerman, sehingga 

siswa termotivasi untuk belajar bahasa Jerman. 

3. Bagi Peneliti  

a. Meningkatkan wawasan peneliti dalam bidang penelitian.  

b. Memberikan informasi bagi peneliti mengenai manfaat metode dan hal- 

hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan metode. 

 

 

 

 

 

 


