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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Dalam kehidupan sosial, manusia melakukan interaksi, kerja sama dan 

menjalin hubungan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam melakukan 

interaksi tersebut, manusia membutuhkan sebuah alat untuk berinteraksi yaitu bahasa.  

Di zaman yang sangat maju ini, perkembangan bahasa sangat pesat, terutama bahasa 

asing, termasuk bahasa Jerman. Di Indonesia, bahasa Jerman merupakan salah satu 

bahasa asing yang dipelajari di sekolah. Dalam mempelajari bahasa Jerman, siswa 

diharapkan mampu menguasai keterampilan bahasa yang baik. Adapun keterampilan 

berbahasa tersebut mencakup empat aspek yaitu keterampilan menyimak 

(Hörfertigkeit), keterampilan berbicara (Sprechfertigkeit), keterampilan membaca 

(Lesefertigkeit), keterampilan menulis (Schreibfertigkeit).  

Keterampilan berbahasa tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan 

penguasaan kosakata, karena kosakata merupakan salah satu komponen penting 

dalam pembelajaran bahasa Jerman, di samping komponen lainnya seperti Struktur 

dan Aussprache. Kosakata dapat menunjang keempat keterampilan berbahasa tersebut 

karena semakin kaya penguasaan kosakata siswa maka komunikasi yang dilakukan 

baik secara lisan maupun tulisan akan menjadi lebih mudah. Oleh karena itu, agar 

semua aspek keterampilan dan kosakata dapat dikuasai dengan baik, maka proses 
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pembelajaran bahasa Jerman yang dilakukan oleh siswa harus sungguh-sungguh 

dilaksanakan. 

 Untuk menguasai keterampilan berbahasa dan kosakata bukan merupakan hal 

yang mudah bagi siswa di sekolah. Hal ini seperti yang penulis amati pada saat 

melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SMKN 3 Bandung. Ada 

berbagai macam kesulitan siswa dalam belajar bahasa Jerman, salah satunya dalam 

mempelajari kosakata, yaitu kesulitan menghafal nomina atau kata benda. Masih 

banyak faktor yang diduga menghambat siswa dalam mempelajari dan menguasai 

kosakata bahasa Jerman, di antaranya faktor-faktor yang berasal dari luar diri 

(eksternal) yaitu keadaan kelas yang kurang kondusif, model pembelajaran yang 

kurang menarik, banyaknya jumlah mata pelajaran yang ada di sekolah, banyaknya 

kosakata yang harus dipelajari. Selain itu, faktor-faktor yang berasal dari dalam diri 

(internal) yaitu intelegensi, daya konsentrasi, siswa mudah lupa terhadap kosakata 

yang telah dipelajari, kurangnya minat dan motivasi dari siswa juga dapat menjadi 

faktor penghambat dalam menguasai kosakata. 

Dari faktor-faktor tersebut, salah satu faktor yang diduga cukup berpengaruh 

dalam menentukan kualitas penguasaan kosakata bahasa Jerman siswa adalah 

motivasi, karena suatu proses belajar akan menjadi maksimal dikarenakan adanya 

kekuatan yang mendorong siswa atau pembelajar. Motivasi sangat berperan penting 

dalam belajar, dengan motivasi siswa akan mengikuti proses pembelajaran dengan 

sungguh-sungguh, dan dengan motivasi itu pula kualitas penguasaan kosakata siswa 

dapat dicapai dengan baik.  
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Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan 

penelitian dengan judul:“Hubungan antara Motivasi Belajar dan Penguasaan 

Kosakata Bahasa Jerman” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang 

dapat diteliti, di antaranya adalah sebagai berikut:  

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan kesulitan siswa dalam menguasai   

kosakata bahasa Jerman? 

2.  Apakah keadaan kelas yang kurang kondusif menyebabkan kesulitan siswa dalam 

menguasai kosakata bahasa Jerman? 

3.  Apakah banyaknya jumlah mata pelajaran yang ada di sekolah dan banyaknya 

kosakata yang harus dipelajari menyebabkan kesulitan siswa dalam menguasai 

kosakata bahasa Jerman? 

4.  Apakah model pembelajaran yang kurang menarik menyebabkan kesulitan siswa 

dalam menguasai kosakata bahasa Jerman? 

5. Apakah lemahnya daya ingat menyebabkan kesulitan siswa dalam menguasai  

kosakata bahasa Jerman? 

6. Bagaimanakah motivasi siswa dalam belajar bahasa Jerman? 

7.  Bagaimana tingkat penguasaan kosakata siswa? 
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8. Apakah motivasi belajar mempengaruhi penguasaan kosakata bahasa Jerman   

siswa? 

9.  Adakah hubungan antara motivasi belajar dan penguasaan kosakata siswa? 

10. Adakah kontribusi motivasi belajar terhadap penguasaan kosakata bahasa Jerman   

siswa? 

 

1.3  Batasan masalah 

        Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

Penelitian ini lebih ditujukan pada hubungan antara motivasi belajar dan penguasaan 

kosakata bahasa Jerman siswa kelas X SMK Negeri 3 Bandung. 

 

1.4      Rumusan Masalah 

           Untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, maka 

penulis perlu merumuskan masalah penelitian yang akan penulis lakukan. Adapun 

rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1.  Bagaimana gambaran umum motivasi belajar siswa? 

2.  Bagaimana tingkat penguasaan kosakata bahasa Jerman siswa? 

3. Adakah hubungan antara motivasi belajar dan penguasaan kosakata bahasa Jerman 

siswa? 

4.  Seberapa besar kontribusi motivasi belajar terhadap penguasaan kosakata bahasa   

Jerman siswa? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

           Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui motivasi belajar siswa. 

2. Mengetahui tingkat penguasaan kosakata siswa. 

3. Mengetahui hubungan antara motivasi belajar dan penguasaan kosakata siswa. 

4.    Mengetahui kontribusi motivasi belajar dengan penguasaan kosakata siswa. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

           Adapun manfaat dari penelitian ini di antaranya: 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan penulis 

mengenai besarnya kontribusi motivasi belajar siswa terhadap penguasaan 

kosakata. 

2.    Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh 

pendidik atau guru dalam memberikan bimbingan terhadap anak didiknya. 

3.    Bagi Siswa 

Siswa dapat meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Jerman dan mempunyai 

motivasi belajar yang tinggi pada semua kegiatan pembelajaran. 

 

 

 


