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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Bahasa Jerman merupakan salah  satu mata pelajaran bahasa asing  di SMA. 

Seperti halnya bahasa lain, dalam bahasa Jerman terdapat empat keterampilan 

berbahasa (Sprachfertigkeiten) yang harus dikuasai yaitu: keterampilan 

mendengarkan (Hӧren), keterampilan berbicara (Sprechen), keterampilan 

membaca (Lesen), keterampilan menulis (Schreiben). Keempat keterampilan 

tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam 

pembelajaran bahasa Jerman, karena penguasaan salah satu keterampilan bahasa 

sangat mempengaruhi keterampilan bahasa yang lain. 

Seringkali pembelajar bahasa biasanya menganggap keterampilan membaca  

sebagai keterampilan yang mudah untuk dipelajari karena sifatnya yang hanya 

menyerap informasi dari sebuah teks. Namun pada kenyatannya keterampilan 

membaca sulit untuk dikuasai. Hal ini dikarenakan dalam membaca, siswa tidak 

hanya dituntut untuk dapat membaca teks dengan benar dan hanya mencari 

informasi saja, tetapi juga harus memahami dan mendalami apa yang ada didalam 

teks secara keseluruhan. Berdasarkan  pengalaman, pembelajar bahasa Jerman 

mengalami kesulitan dalam mendapatkan pemahaman kosakata bahasa Jerman 

yang terdapat pada teks. Berdasarkan pengamatan nilai keterampilan membaca 

para mahasiswa semester 5 tahun ajaran 2012-2013 lebih rendah dari nilai 

keterampilan yang lainya. Begitu juga menurut pengamatan pengajar di SMA 

Kartika XIX-2 tahun ajaran 2014-2015, siswa mendapat kesulitan mendapatkan 

nilai yang baik dalam ujian  bahasa Jerman terutama pada bagian yang 

membutuhkan keterampilan membaca teks. 

Penguasaan kosakata dan pengusaan tata bahasa bahasa Jerman yang lemah 

menjadi salah satu faktor yang menyebabkan para pembelajar lemah pula dalam 

menguasai keterampilan membaca. Selain itu sering kali ada anggapan bahwa 

belajar bahasa Jerman itu sulit karena  bahasa Jerman merupakan bahasa yang 

baru dipelajari bagi mereka. Hal ini menyebabkan siswa kurang begitu tertarik 
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untuk membaca teks bahasa Jerman. Sejalan dengan hal tersebut, motivasi 

membaca teks bahasa Jerman yang kurang menyebabkan keterampilan membaca 

siswa menjadi kurang pula. Kurangnya teks bahasa Jerman yang mereka temukan 

dibanding bahasa Inggris juga menyebabkan faktor yang membuat siswa jarang 

membaca teks bahasa Jerman. Hal ini tentu saja  membuat intensitas membaca 

siswa menjadi rendah bahkan cenderung malas untuk membaca teks bahasa 

Jerman. Siswa kurang memiliki motivasi dan keinginan yang kuat untuk 

menguasai  bahasa Jerman khususnya membaca. Pengajar di sekolah sebetulnya 

sudah melakukan proses pembelajaran yang maksimal namun diperlukan inovasi 

agar siswa lebih termotivasi mendalami keterampilan berbahasa Jerman terutama 

membaca. 

Berdasarkan masalah  di atas, diperlukan model pembelajaran yang tepat oleh 

pengajar yang membuat siswa tertarik pada pada pelajaran yang disampaikan 

dalam kelas, sehingga akan meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Salah 

satu model pembelajaran yang diduga dapat meningkatkan minat dan 

keterampilan membaca siswa adalah model pembelajaran koopratif tipe 

Numbered Heads Together. Model pembelajaran ini menuntut siswa belajar 

dengan rekan sekelas untuk memikirkan jawaban yang tepat dari soal yang 

diberikan oleh guru. Salah satu siswa dalam kelompok bertugas untuk 

menyampaikan jawaban kelompok dan bertanggungjawab atas apa yang 

diucapkannya. Siswa yang mengucapkan jawaban kelompok dipilih secara acak 

melalui nomor yang sudah diberikan pada masing-masing siswa di awal 

pembentukan kelompok. Oleh karena itu, masing-masing siswa harus mengetahui 

dan mengerti  jawaban yang diucapkan agar dalam menyampaikan jawaban 

kelompok dapat diucapkan dengan baik oleh semua siswa apabila ditunjuk. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together dapat 

menjadi solusi karena model ini meminta siswa mengungkapkan pemahaman 

mereka tentang teks bahasa Jeman yang mereka baca. Melalui penelitian 

sebelumnya dapat di buktikan bahwa model pembelajaran ini efektif dalam 

memperbaiki beberapa aspek keterampilan berbahasa. 
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Sumitra (2011) mengemukakan bahwa Metode Numbered Heads Together 

cocok dalam pembelajaran kosakata sedangkan Perdana (2014) mengemukakan 

metode Numbered Heads Together efektif dalam dalam meningkatkan  

keterampilan berbicara. Kedua penelitian tersebut dapat dikatakan berhasil 

membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran  Numbered Heads Together 

terbukti efektif di dalam kelas. 

Berdasarkan pemaparan di atas, model pembelajaran Numbered Heads 

Together dapat diterapkan pada pembelajaran kosakata dan berbicara, tetapi untuk 

keterampilan membaca  belum terdapat penelitian tentang model tersebut, oleh 

sebab itu penulis tertarik untuk mengetahui efektifitas Numbered Heads Together 

dalam meningkatkan keterampilan membaca teks bahasa Jerman yang akan 

dilaporkan dalam bentuk skripsi dengan judul ”EFEKTIVITAS MODEL 

PEMBELAJARAN KOOPERAIF NUMBERED HEADS TOGETHER 

UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MEMBACA TEKS 

BAHASA JERMAN”. 

B. Identifikasi Masalah 

1. Kesulitan apa yang dihadapi siswa SMA dalam membaca bahasa Jerman 

dan apakah penyebab kesulitan-kesulitan tersebut? 

2. Apakah usaha guru untuk mengatasi kesulitan siswa dalam membaca 

bahasa Jerman? 

3. Apakah model pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together cocok 

digunakan untuk pembelajaran bahasa Jerman di SMA? 

4. Bagaimanakah keterampilan membaca bahasa Jerman siswa di sebelum 

penerapan model pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together? 

5. Bagaimana hasil keterampilan membaca bahasa Jerman siswa sesudah 

penerapan model pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together? 

6. Apakah model pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together efektif 

dalam keterampilan membaca bahasa Jerman? 
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C. Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih fokus pada tinjauan utama penelitian, penulis 

membatasi masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Pembelajaran  bahasa Jerman dalam penelitian ini adalah pembelajaran 

membaca teks bahasa Jerman yang terintergrasi di SMA tingkat A1. 

2. Keterampilan membaca  teks bahasa Jerman  adalah keterampilan yang 

menuntut pembaca memahami utuh sebuah teks setara tingkat GER A1. 

3. Numbered Heads Together adalah  model pembelajaran kooperatifyang 

meminta siswa mengungapkan pemahaman mereka tentang materi  yang 

mereka terima dari suatu pembelajaran. 

 

D. Rumusan Masalah 

Untuk memperjelas masalah yang diteliti penulis, maka penulis perlu 

merumuskan masalah penelitian yang akan dilakukan. Adapun rumusan 

masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana keterampilan membaca bahasa Jerman siswa sebelum 

penerapan model pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together? 

2. Bagaimana keterampilan membaca bahasa Jerman siswa sesudah penerapan 

model pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together? 

3. Apakah terdapat perbedaan keterampilan membaca siswa  sebelum dan 

sesudah penerapan model pembelajaran kooperatif Numbered Heads 

Together? 

4. Apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif Numbered Heads 

Together efektif dalam keterampilan membaca bahasa Jerman? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui keterampilan membaca bahasa Jerman siswa sebelum 

penerapan model pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together. 

2. Mengetahui keterampilan membaca bahasa Jerman siswa sesudah 

penerapan model pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together. 
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3. Mengetahui perbedaan keterampilan membaca siswa sebelum dan sesudah 

penerapan kooperatif Numbered Heads Together. 

4. Mengetahui efektivitas penerapan model pembelajaran kooperatif 

Numbered Heads Together dalam meningkatkan keterampilan membaca 

bahasa Jerman. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini  penulis mangharapkan manfaat yang dapat diambil 

diantaranya: 

a. Manfaat Teoretis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam 

pembahasan keterampilan membaca, terutama dalam penerapan model 

pembelajaran yang lebih efektif dalam mengajarkan keterampilan membaca. 

b. Manfaat Praktis 

     Penelitian ini diharapkan dapat membantu lembaga sekolah, 

Departemen Pendidikan Bahasa Jerman dan para pengajar menemukan model 

yang paling efektif untuk memperbaiki keterampilan membaca siswa.  

Jika model pembelajaran ini memberikan dampak positif dalam 

pembelajaran, diharapkan menjadi masukan baru bagi pihak sekolah sebagai 

model pembelajaran yang inovatif. 

Bagi para guru, jika penelitian ini terbukti efektif diharapkan mampu 

menjadi rekomendasi  model pembelajaran yang digunakan para guru bahasa 

dalam mengajarkan keterampilan berbahasa terutama membaca. 

Jika model pembelajaran ini terbukti kurang efektif minimal guru dapat 

melihat sejauh mana keterampilan membaca siswa setelah mengalami proses 

pembelajaran. 

Bagi Departemen pendidikan bahasa Jerman, penilitian ini diharapkan 

dapat membantu para calon pengajar bahasa Jerman menambah model 

pembelajaran baru dalam pengajaran bahasa Jerman. 


