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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Penelitian 

Pembelajar bahasa Jerman diharapkan mampu untuk menggunakan bahasa 

Jerman yang sedang dan telah dipelajari untuk memahami, berkomunikasi dan 

berpikir seperti halnya  menggunakan bahasa pertamanya. Untuk mencapai tujuan 

tersebut  pembelajar bahasa Jerman tentu dihadapkan pada beberapa permasalahan 

pada saat mempelajari bahasa Jerman, mengingat kompleksnya unsur-unsur 

kebahasaan yang terdapat pada bahasa Jerman. 

 Proses pengajaran bahasa meliputi empat keterampilan berbahasa, yaitu 

mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Untuk menguasai keempat 

keterampilan tersebut tentu diperlukan penguasaan kosakata yang baik. 

 Kosakata merupakan inti dari bahasa, dengan menguasai banyak kosakata 

maka seseorang mampu memahami hal yang disampaikan baik dalam bentuk 

tulisan maupun lisan. Dengan demikian, kosakata merupakan unsur utama yang 

dibutuhkan untuk mengembangkan  empat keterampilan berbahasa dalam proses 

pengajaran bahasa. Oleh karena itu pembelajar dituntut untuk menguasai 

kosakata. Namun pada kenyataannya banyak pembelajar bahasa yang merasa 

kesulitan dalam menguasainya, diantaranya dalam menguasai ajektiva yang 

merupakan salah satu jenis kata yang biasanya digunakan untuk mendeskripsikan 

sesuatu. 

Berdasarkan pengalaman penulis pada saat melakukan PPL di SMA PGII 

2 Bandung, kendala yang dihadapi oleh pembelajar bahasa Jerman yaitu mereka 

cepat melupakan kosakata yang dipelajari diantaranya adalah ajektiva.Oleh karena 

itu pembelajar merasa kesulitan ketika harus mendeskripsikan suatu benda atau 

orang dengan baik. Salah satu hal yang dapat menngatasi kesulitan tersebut adalah 

penggunaan teknik pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk mengingat 

kosakata lebih lama khususnya ajektiva. 
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Teknik permainan di dalam kelas merupakan salah satu media yang dapat 

dijadikan alat bantu dalam proses pembelajaran. Penggunaan media di dalam 

kelas diharapkan dapat menimbulkan rasa ketertarikan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Terciptanya rasa ketertarikan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

dianggap akan memudahkan siswa dalam mempelajari satu topik pembelajaran. 

 Salah satu teknik permainan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran 

agar siswa dapat mengingat kosakata lebih lama adalah permainan Puzzle 

kosakata dari Buttner (2013, hlm. 173).Melalui teknik permainanini pembelajar 

diminta untuk menyusun Puzzle kosakata yang berisi ajektiva beserta antonimnya 

yang dilakukan di dalam beberapa kelompok sehingga pembelajar dapat berlatih 

untuk mampu bekerjasama, dengan demikian permainan Puzzle kosakata ini akan 

menimbulkan kompetisi antar kelompok. Terciptanya kompetisi antar kelompok 

melalui teknik permainan ini diharapkan dapat membuat siswa lebih aktif dan 

termotivasi untuk belajar bahasa Jerman, khususnya dalam pembelajaran kosakata 

berupa ajektiva.Selain itu permainan Puzzlekosakata berkaitan dengan 

kemampuan kognitif setiap pembelajar. Melalui kegiatan menyusun 

Puzzlekosakata pembelajar akan menemukan ajektiva secara mandiri yang diduga 

dapat memperkuat daya hapal mereka. 

 Penggunaan teknik permainan Puzzle kosakata dalam menguasai ajektiva 

merupakan hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti. Berdasarkan hal tersebut 

dalam penelitian ini akan dibahas teknik permainan Puzzle kosakata yang akan 

diaplikasikan dalam pembelajaran bahasa Jerman tingkat SMA dengan tujuan 

untuk membantu pembelajaran bahasa Jerman dalam mengingat  ajektiva. 

B.  Batasan Masalah Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi yang telah dipaparkan 

sebelumnya terdapat beberapa faktor yang diduga dapat menghambat siswa dalam 

mengingat ajektiva.Penelitian ini difokuskan pada teknik pembelajaran yang 

diduga dapat meningkatkan penguasaan kosakata siswa, yaitu teknik permainan 

Puzzle kosakata. Karena keterbatasan peneliti dalam segi waktu, tenaga, dan biaya 
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maka penelitian ini difokuskan pada penggunaan teknik permainan Puzzle 

kosakata dalam menguasai ajektiva. 

 

C.  Rumusan Masalah Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, maka 

masalah penelitian ini dirumuskan ke dalam rumusan masalahberikut: 

1. Bagaimanakah penguasaan ajektiva siswa sebelum menggunakan teknik 

permainan Puzzle kosakata? 

2. Bagaimanakah penguasaan ajektiva siswa setelah menggunakan teknik 

permainan Puzzle kosakata? 

3. Bagaimanakah efektivitas dari penerapan teknik permainan Puzzle kosakata 

dalam menguasai ajektiva? 

4. Bagaimanakah respon siswa terhadap teknik permainan Puzzle Kosakata? 

 

D.  Tujuan Penelitian 

 Setiap kegiatan yang dilakukan tentu memiliki tujuan tertentu agar kegiatan 

terfokus pada sasaran yang diharapkan. Sugiyono (2008, hlm. 5), mengatakan 

bahwa tujuan penelitian ada tiga macam, yaitu yang bersifat penemuan, 

pembuktian, dan pengembangan. Tujuan penelitian ini bersifat mengembangkan, 

yaitu mengembangkan teknik pembelajaran yang telah ada sehingga lebih efektif. 

Berdasarkan definisi di atas, tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

adalah untuk memeroleh data mengenai: 

1. Kemampuan penguasaan ajektiva siswa sebelum menggunakan teknik 

permainan Puzzle kosakata. 

2. Kemampuan penguasaan ajektiva siswa setelah menggunakan teknik 

permainan Puzzle kosakata. 

3. Efektivitas teknik permainan Puzzle kosakata dalam menguasai ajektiva. 

4. Respon siswa terhadap teknik permainan Puzzle Kosakata. 
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E.  Manfaat Penelitian 

 Tentunya penelitian ini harus mendatangkan manfaat untuk berbagai pihak 

agar semua pihak dapat mendedikasikan serta menerapkan pengetahuan serta 

pengalamannya, dalam hal ini, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Bagi Peneliti 

a. Peneliti dapat mengetahui hasil dari penerapan teknik permainan Puzzle 

Kosakata dalam  pembelajaran kosakata (ajektiva). 

b.  Peneliti mendapatkan pengalaman dari penelitian yang telah dilakukan. 

 

2. Bagi Guru 

a. Guru mendapatkan gambaran tentang penerapan teknik permainan Puzzle 

Kosakata dalam pembelajaran bahasa Jerman. 

b.  Guru mendapatkan alternatif dalam mengembangkan teknik pembelajaran 

sehingga dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik. 

 

3. Bagi Pembelajar 

a. Pembelajar dapat memperoleh pengalaman belajar bahasa Jerman melalui 

teknik permainan Puzzle Kosakata. 

 

F.Struktur Organisasi Skripsi 

  Pada penelitian ini, struktur organisasi skripsi disusun sebagai berikut: 

1.BAB I (Pendahuluan) 

Bab I terdiri atas 6 sub bab yang terdiri atas latar belakang penelitian,  

batasan masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. Sub bab pertama berisi tentang 

hal-hal yang melatarbelakangi penelitian. Dalam sub bab kedua dijabarkan 

tentang batasan masalah yang akan diteliti. Pada sub bab ketiga dijabarkan 3 poin 

yang menjadi rumusan masalah yang merupakanhasil pengerucutan dari latar 

belakang penelitian. Kemudian, pada sub bab keempat  dipaparkan tujuan dari 

penelitian.  Selanjutnya, pada bab kelima dipaparkan manfaat dari penelitian. Pada 

sub bab keenam dideskripsikan sistematika penelitian skripsi. 
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2. BAB II (Kajian Pustaka) 

 Dalam kajian pustaka dipaparkan beberap teori yang mendukung 

penelitian ini, yakni teori-teori yang membahas tentang pengertian ajektiva, 

pengertian penguasaan ajektiva, pengertian pembelajaran, tujuan pembelajaran, 

teknik  pembelajaran, penggunaan puzzle dalam pembelajaran ajektiva, dan 

penerapan puzzle kosakata dalam  pembelajaran ajektiva.  Kesimpulan dari teori-

teori yang telah dikemukakan kemudian dirangkum dalam kerangka berpikir. 

 

3. BAB III (Metode Penelitian) 

 Bab III berisi metode penelitian yang digunakan saat penelitian dilakukan, 

yakni metode kuantitatif dengan bentuk eksperimen semu (Quasi Experiment) 

dengan desain penelitian One-Group Pretest-Posttest Design. Pada bab ini 

terdapat enam sub bab, yakni desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, 

instrumen penelitian, prosedur penelitian dan analisis data. 

 

4. BAB IV (Temuan dan Pembahasan) 

 Dalam bab ini dipaparkan temuan dari hasil penelitian berdasarkan 

pengujian statistik data kuantitatif dan analisis data angket. Tahap selanjutnya 

adalah pembahasan temuan data secara detail yang bertujuan untuk menjawab 

rumusan masalah yang telah dikemukakan  pada bab satu. 

 

5. BAB V (Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi) 

 Pada bab ini berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi yang menyajikan 

pemaknaan terhadap hasil temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal yang 

penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.  

 


