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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi sangatlah penting. Alat komunikasi 

yang efektif yaitu bahasa. Dengan bahasa manusia dapat berinteraksi satu sama 

lain, selain itu dengan bahasa manusia dapat mengungkapkan dan menerima 

gagasan orang lain baik secara lisan maupun tulisan. Dengan kata lain, bahasa 

merupakan salah satu alat pendukung utama dalam kegiatan sehari-hari. 

Pengajaran bahasa meliputi empat keterampilan, yakni mendengarkan, 

berbicara, membaca dan menulis. Untuk menguasai keempat keterampilan 

tersebut diperlukan penguasaan tata bahasa yang baik. 

Jenis kata atau Wortarten merupakan salah satu bagian dari tata bahasa. Salah 

satu jenis kata yang sering ditemukan dalam kalimat adalah Artikel. Berbeda 

dengan bahasa Indonesia yang tidak setiap nomina memiliki Artikel, dalam bahasa 

Jerman setiap nomina pasti memiliki Artikel. Oleh karena itu, penguasaan Artikel 

sangatlah dibutuhkan. Berdasarkan pengamatan penulis, hal ini sering menjadi 

kendala bagi para pembelajar bahasa Jerman. Artikel dalam bahasa Jerman terbagi 

menjadi 2 jenis yakni bestimmter Artikel dan unbestimmter Artikel. Selain itu 

Artikel mengalami perubahan pada setiap kasus seperti Nominativ dan Akkusativ. 

Contoh: 

(1) Auf       dem Tisch liegt     ein       Kugelschreiber. 

Di atas    itu     meja   terletak   sebuah   pensil. 

‘Di atas meja ada sebuah pensil.’ 

(2) Ich    habe           einen   Kugelschreiber.  

Saya   mempunyai   sebuah   pensil. 

‘Saya mempunyai sebuah pensil.’ 

Pada kalimat (1) kata Kugelschreiber bertindak sebagai Nominativ (subjek), 

maka Artikel yang menyertainya “ein”, sedangkan pada kalimat (2) kata 

Kugelschreiber bertindak sebagai objek Akkusativ, maka Artikel yang 
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menyertainya berubah menjadi “einen”. Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa 

Artikel mengalami perubahan sesuai kasus di dalam kalimat yang menyertainya. 

Berdasarkan pengalaman penulis saat mengajar di SMAN 16 Bandung 

kurangnya penguasaan Artikel menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa 

dalam mempelajari bahasa Jerman, siswa seringkali tidak dapat membedakan 

penggunaan unbestimmter Artikel pada kasus Nominativ dan Akkusativ. 

Banyak faktor yang dapat menyebabkan kurangnya penguasaan Artikel, di 

antaranya lupa karena tidak adanya latihan penguatan setelah materi diberikan. 

Selain itu faktor lain yang diduga mempengaruhi penguasaan Artikel yaitu 

penggunaan metode dan media yang kurang menarik. Proses pembelajaran yang 

menarik akan lebih disukai siswa sehingga dapat menarik minat siswa untuk 

mengetahui hal yang akan dipelajari, sebaliknya proses pembelajaran yang kurang 

menarik cenderung membuat siswa merasa bosan dan pada akhirnya dapat 

menurunkan minat siswa terhadap pembelajaran tersebut, sehingga proses 

pembelajaran dapat terhambat dan tujuan pembelajaran tidak tercapai secara 

optimal. 

Oleh karena itu, perlu adanya inovasi pembelajaran yang menarik seperti 

penggunaan media permainan dalam proses pembelajaran. Permainan dapat 

menarik minat siswa dan dapat membuat siswa ikut serta dalam pembelajaran. 

Keikutsertaan siswa dalam proses pembelajaran akan mempermudah pengajar 

dalam menyampaikan materi. Proses pembelajaran juga akan berjalan dengan baik 

karena terjadinya interaksi antara pengajar dan pembelajar. 

Salah satu permainan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa 

Jerman yaitu permainan Damespiel. Damespiel merupakan permainan yang 

menggunakan media yang mirip dengan permainan catur, yaitu pion dan papan 

catur. Pion-pion pada permainan ini berisi Artikel dan kalimat dengan kasus yang 

berbeda. Untuk memenangkan permainan ini siswa harus menyandingkan Artikel 

dengan kalimat yang tepat sesuai kasus. 

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui efektivitas 

permainan tersebut, maka diadakan penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS 
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PERMAINAN DAMESPIEL UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN 

ARTIKEL”.  

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat diidentifikasi 

adalah sebagai berikut: 

1. Faktor apa saja yang menyebabkan kesulitan siswa dalam penguasaan 

Artikel? 

2. Apakah kurangnya penguasaan Artikel disebabkan oleh perbedaan Artikel 

yang dimiliki setiap kata benda? 

3. Apakah kurangnya penguasaan Artikel disebabkan oleh penggunaan media 

yang kurang tepat? 

4. Apakah kurangnya penguasaan Artikel disebabkan oleh kurang tepatnya 

teknik yang digunakan saat pembelajaran berlangsung? 

5. Apakah kesulitan dalam penguasaan Artikel disebabkan oleh kurangnya 

latihan setelah materi diberikan? 

6. Apakah kurangnya penguasaan Artikel dapat disebabkan oleh rendahnya daya 

ingat siswa? 

7. Apakah penggunaan permainan dalam pembelajaran dapat mengatasi 

kurangnya penguasaan Artikel? 

8. Apakah permainan Damespiel efektif untuk mengatasi kurangnya penguasaan 

Artikel?  

9. Apakah kesulitan dalam penggunaan Artikel disebabkan oleh adanya 

perbedaan kasus? 

C. Pembatasan Masalah 

Keterbatasan peneliti dalam segi waktu, tenaga dan biaya menjadi faktor yang 

menyebabkan tidak semua permasalahan yang diidentifikasi dapat diteliti. Oleh 

karena itu masalah dalam penelitian ini dibatasi pada penggunaan teknik 

permainan Damespiel dalam pembelajaran unbestimmter Artikel dalam kasus 

Akkusativ dan Nominativ. 
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D. Rumusan Masalah 

Masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk 

pertanyaan seperti berikut: 

1. Bagaimana penguasaan Artikel siswa sebelum penggunaan permainan 

Damespiel? 

2. Bagaimana penguasaan Artikel siswa sesudah penggunaan permainan 

Damespiel? 

3. Apakah permainan Damespiel efektif dalam meningkatkan penguasaan 

Artikel siswa? 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan umum dari penelitian ini adalah 

mengetahui penggunaan Artikel. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Penguasaan Artikel siswa sebelum penggunaan permainan Damespiel. 

2. Penguasaan Artikel siswa sesudah penggunaan permainan Damespiel. 

3. Efektivitas permainan Damespiel dalam meningkatkan penguasaan Artikel. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung maupun tidak 

langsung bagi: 

1. Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan peneliti mengenai 

penggunaan Artikel dan cara mengajarkannya. 

2. Pengajar 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif lain untuk 

mengajarkan Artikel yang lebih variatif. 

3. Pembelajar 

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman pembelajar dengan 

menggunakan permainan Damespiel. 


