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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Pembelajar yang mempelajari bahasa Jerman diduga tidak asing lagi 

dengan Fragewörter, yang merupakan salah satu unsur dari W-Fragen. Dalam 

pembelajaran bahasa Jerman W-Fragen sudah muncul pada awal pembelajaran 

yaitu pada materi perkenalan diri (sich vorstellen) seperti pada buku studio d A1, 

selain itu W-Fragen juga digunakan oleh pengajar di setiap akhir pembahasan 

materi sebagai alat evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pembelajar menguasai 

materi yang telah disampaikan. Dalam proses pembelajaran bahasa Jerman, tugas 

yang diberikan pengajar pada umumnya berbentuk pertanyaan dan pembelajar 

diharuskan menjawabnya. Namun akan terasa berbeda, ketika pembelajar 

diberikan tugas untuk membuat sebuah pertanyaan dalam bentuk W-Fragen. Hal 

itu dikarenakan  pembelajar tidak terbiasa membuat pertanyaan.   

 Berdasarkan pengalaman peneliti setelah mengikuti Program Pengalaman 

Lapangan (PPL) di SMA Negeri 6 Cimahi, peneliti mengalami banyak 

permasalahan dalam mengajarkan materi W-Fragen. Masalah  tersebut 

disebabkan oleh berbagai faktor yaitu, ketidaktahuan pembelajar mengenai arti 

Fragewörter, sehingga pembelajar mengalami kesulitan dalam menentukan 

Fragewörter yang tepat. Contoh kesalahan pembelajar dalam menentukan 

Fragewörter di antaranya: 
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(1) Wo kommen Sie? 

 Kesalahan kalimat tanya di atas terjadi karena mungkin pembelajar 

beranggapan bahwa Wo merupakan satu-satunya Fragewörter yang digunakan 

untuk menanyakan suatu tempat. Wo merupakan kata tanya yang digunakan untuk 

menanyakan suatu tempat, akan tetapi penggunaan Wo hanya untuk menanyakan 

letak dan posisi suatu benda atau orang, sehingga tidak cocok untuk menanyakan 

asal seseorang. Dalam kasus ini Fragewörter yang tepat adalah Woher, karena 

Woher digunakan untuk menanyakan asal seseorang, yang memiliki arti “dari 

mana‘‘. Kalimat  yang tepat untuk menanyakan asal dari seseorang yaitu  “Woher 

kommen Sie?“. 

(2) Wer heißen Sie?   

 Dalam kalimat di atas, dapat terlihat bahwa pembelajar masih menerapkan 

pola bahasa Indonesia dalam membentuk kalimat tanya. Pembelajar mengartikan 

bahwa Fragewörter “Wer“ siapa, sehingga untuk menanyakan nama “siapa nama 

anda“ menjadi “Wer heißen Sie?“. Padahal kalimat tanya yang tepat dalam 

konteks di atas adalah “Wie heißen Sie?“    

 Selain kesalahan penggunaan kata yang tepat, terkadang pembelajar juga 

melakukan kesalahan menentukan letak verba dalam sebuah kalimat tanya yang 

menggunakan Fragewörter. Sebagai contoh: 

(3) Wie spät es ist? 

(4) Wann du bist geboren? 
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 Dalam menentukan letak verba, pembelajar juga terkadang masih 

menerapkan pola bahasa Indonesia dalam menyusun kalimat. Pembelajar selalu 

beranggapan letak Verba selalu berada setelah subjek. Kalimat W-Fragen yang 

tepat untuk kedua kalimat tanya di atas adalah “Wie spät ist es ? dan “Wannn bist 

du geboren?.  

 Selain faktor-faktor di atas, kurang berlatihnya pembelajar dalam 

menggunakan W-Fragen juga menjadi salah satu sebab pembelajar mengalami 

kesulitan dalam membentuk W-Fragen, selain itu terkadang pengajar juga 

mengalami kesulitan menentukan metode dan media dalam suatu proses 

pembelajaran. 

 Dari berbagai permasalahan dalam membentuk kalimat tanya (Fragesatz) 

yang menggunakan W-Fragen di atas, peneliti tertarik pada peran media 

pembelajaran dalam membentuk kalimat W-Fragen. Untuk mengatasi 

permasalahan dalam mempelajari W-Fragen, peneliti menawarkan media 

permainan dadu sebagai alternatif media pembelajaran.  

 Pemilihan media permainan dadu dalam pembelajaran bahasa Jerman, 

khususnya dalam mempelajari materi W-Fragen (Wer, Wo, Wann, Wie, Was, 

Woher) dimaksudkan agar proses pembelajaran berjalan menyenangkan, karena 

terdapat unsur permainan. Kelebihan dari penerapan media permainan dadu ini 

adalah pembelajar akan merasa lebih termotivasi dan merasa tertantang dalam 

menguasai materi, proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan pembelajar 

berperaan lebih aktif dalam membentuk kalimat W-Fragen sehingga pembelajar 

akan terbiasa dalam membentuk kalimat W-Fragen. Dalam permainan ini 
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pembelajar dibagi menjadi beberapa kelompok yang bertugas untuk membentuk 

kalimat W-Fragen dan menjawabnya. Cara menggunakan media dadu ini yaitu, 

pembelajar dibagi menjadi beberapa kelompok, setiap anggota kelompok 

mendapatkan media dadu dan harus membentuk kalimat tanya W-Fragen sesuai 

kata kunci yang tertera, misalnya: alt, Beruf, heißen dan kommen. 

 Selain itu, dengan penggunaan media permainan dadu dalam pembelajaran 

bahasa Jerman di tingkat SMA diharapkan dapat mempermudah proses 

pengajaran dan memberikan variasi. Dengan demikian peneliti berharap 

pembelajar akan termotivasi dan mudah memahami materi yang disampaikan. 

 Sesuai dengan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

sebuah penelitian mengenai media pembelajaran dalam pengajaran bahasa 

Jerman, yaitu penggunaan media permainan dadu dalam membentuk W-Fragen 

dengan menggunakan kata tanya (Wer, Wo, Wann, Wie, Was, Woher).  

 

B.  Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

masalah-masalah sebagai berikut:  

1. Apakah ketidaktahuan pembelajar mengenai arti Fragewörter berpengaruh 

terhadap kemampuan pembelajar dalam membentuk  W-Fragen? 

2. Apakah motivasi pembelajar yang rendah mempengaruhi pembelajar dalam 

menguasai W-Fragen? 

3. Apakah pola kalimat bahasa Indonesia mempengaruhi pembelajar dalam 

menguasai W-Fragen? 
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4. Apakah pembelajar kurang berlatih membentuk W-Fragen? 

5. Apakah pembelajaran melalui permainan dapat mempermudah penguasaan W-

Fragen? 

6. Apakah kesulitan pembelajar dalam menguasai kosakata bahasa Jerman 

disebabkan oleh penerapan media pembelajaran yang tidak sesuai dengan 

kondisi pembelajar? 

7. Apakah pembelajaran melalui permainan dapat mempermudah pembelajar 

dalam membentuk W-Fragen? 

8. Apakah media permainan dadu dapat meningkatkan hasil belajar pembelajar 

dalam membentuk kalimat tanya yang menggunakan W-Fragen? 

9. Apakah penggunaan media permainan dadu efektif dalam membentuk W-

Fragen? 

 

C.  Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan latar belakang dan 

tidak memungkinkan seluruhnya untuk diteliti, maka peneliti membatasi masalah 

yang akan diteliti, yaitu efektivitas media permainan  dadu dalam membentuk W-

fragen dengan kata tanya  ( Wer, Wo, Wann, Wie, Was, Woher ) di SMA.  

 

D.  Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kemampuan pembelajar dalam membentuk W-Fragen 

sebelum penerapan media permainan dadu? 
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2. Bagaimana tingkat kemampuan pembelajar dalam membentuk  W-Fragen 

setelah penerapan media permainan dadu? 

3. Apakah penerapan media permainan dadu efektif dalam membentuk W-

Fragen? 

 

E.  Tujuan Penelitian: 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui seberapa besar kemampuan pembelajar dalam membentuk W-

Fragen sebelum penerapan media permainan dadu.  

2. Mengetahui seberapa besar kemampuan pembelajar dalam membentuk W-

Fragen setelah penerapan media permainan dadu. 

3. Mengetahui efektivitas media permainan dadu dalam membentuk W-Fragen. 

 

F.  Manfaat Penelitian: 

Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan beberapa manfaat, 

diantaranya: Secara Teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat dalam mengembangkan disiplin ilmu pendidikan bahasa Jerman di 

sekolah. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat secara praktis 

yaitu, 

1. Memberikan gambaran tentang penggunaan media permainan dadu dalam 

pembelajaran bahasa Jerman, khususnya dalam pembentukan W-Fragen. 
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2. Dengan adanya penelitian mengenai media ini diharapkan pembelajar 

lebih termotivasi dalam proses pembelajaran bahasa Jerman.  

3. Hasil penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan 

meneliti mengenai media pembelajaran. 

 


