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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya, pembelajaran bahasa adalah belajar berkomunikasi. Oleh 

karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

pembelajar dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. Dalam pendidikan 

bahasa terdapat empat keterampilan berbahasa yang perlu dikuasai dan 

dikembangkan, yaitu menyimak (Hőrfertigkeit), berbicara (Sprechfertigkeit), 

membaca (Lesefertigkeit) dan menulis (Schreibfertigkeit). Keempat keterampilan 

tersebut sangat penting dan saling berkaitan dalam pembelajaran bahasa. 

Berdasarkan aktivitas penggunaannya, keterampilan membaca dan menyimak 

tergolong keterampilan yang bersifat reseptif, sedangkan keterampilan berbicara 

dan menulis termasuk keterampilan berbahasa yang bersifat produktif. 

Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang harus mendapatkan 

perhatian karena menuntut kecerdasan dan kreativitas. Tanpa kreativitas mustahil 

bagi seseorang untuk bisa menghasilkan karya yang baik sebab menulis 

merupakan proses kreatif yang harus diasah secara terus-menerus.    

Menulis dalam bahasa asing, seperti dalam bahasa Jerman tidak 

sesederhana menulis dalam bahasa sendiri. Banyak persyaratan yang harus 

dipenuhi sesuai dengan tema tulisan yang akan dibuat. Di samping itu, tulisan 

yang baik harus bersifat komunikatif. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa 

keterampilan menulis merupakan keterampilan yang kompleks, yang menuntut 
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sejumlah pengetahuan dan kemampuan. Untuk menulis sebuah karangan yang 

sederhana pun, secara teknis dituntut untuk memenuhi persyaratan dasar. Kita 

harus memilih topik, membatasinya, mengembangkan gagasan, menyajikannya 

dalam kalimat dan paragraf yang tersusun secara logis. 

  Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman penulis ketika menjadi 

praktikan di SMA Pasundan 1 Bandung, masih terdapat siswa yang mengalami 

kesulitan dalam menulis karangan berbahasa Jerman. Hal ini dapat dilihat dari 

nilai rata-rata tes menulis yang kurang dari nilai KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal). Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya kurangnya 

penguasaan kosakata dalam bahasa Jerman, kurangnya penguasaan struktur 

bahasa yang belum terkuasai, rendahnya kemampuan berpikir siswa untuk 

menuangkan ide/gagasan yang berhubungan dengan tema karangan dalam bahasa 

Jerman, rendahnya motivasi siswa dalam menulis bahasa Jerman, sehingga 

akhirnya kemauan dan ketekunan berlatih menulis siswa kurang. Selain itu, 

penggunaan strategi dalam pembelajaran menulis yang dipergunakan guru belum 

optimal. Agar dapat menulis, terkadang siswa perlu dipacu dengan menggunakan 

strategi yang menarik dan tidak monoton sehingga kegiatan menulis terasa 

menyenangkan. Guru dapat mengupayakannya dengan menggunakan teknik dan 

media pembelajaran yang dapat membuat siswa tertarik dalam menulis bahasa 

Jerman. 

  Salah satu teknik pembelajaran yang diperkirakan dapat mengatasi 

masalah di atas yaitu melalui pembelajaran kooperatif. Siswa diberikan 

kesempatan untuk berinteraksi secara aktif dalam kelompok belajarnya, karena 
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tujuan kelompok adalah menghasilkan suatu penyelesaian tugas dan 

melaporkannya dalam diskusi kelas. Ada beberapa teknik pembelajaran kooperatif 

yang dapat diterapkan dalam meningkatkan keterampilan menulis. Salah satunya 

adalah dengan diterapkannya teknik round table. Model pembelajaraan kooperatif 

tipe round table adalah pembelajaran kooperatif struktur sederhana yang 

mencakup banyak konten, dapat membangun kerjasama dan semangat dalam 

kelompok, serta melatih siswa dalam menggabungkan tulisan. Teknik round table 

merupakan suatu teknik yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbahasa, 

sehingga pembelajaran berbahasa dapat lebih efektif dan menarik. 

  Dengan teknik ini diharapkan seorang guru dapat membantu siswa untuk 

membuka diri terhadap proses belajar yang menyenangkan dan menjauhkan dari 

kondisi pembelajaran yang tegang di kelas. Pada akhirnya diharapkan siswa akan 

lebih tertarik untuk menuangkan ide atau gagasan dalam bentuk tulisan dan 

diharapkan dapat mengurangi rasa kejenuhan siswa dalam pembelajaran menulis. 

  Penelitian tentang model pembelajaran kooperatif tipe round table juga 

pernah dilakukan oleh Intan Nurlaelah pada tahun 2011 dengan judul ”Model 

Pembelajaran Kooperatif melalui Strategi Round Table sebagai salah satu teknik 

untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman”. Namun dalam hasil 

penelitiannya diperoleh bahwa model pembelajaran kooperatif tipe round table 

dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa dalam 

pembelajaran bahasa Prancis. Penulis mengganggap perlu melakukan penelitian 

tentang efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe round table dalam 

pembelajaran menulis bahasa Jerman pada siswa.  
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  Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan suatu 

penelitian dengan judul “Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Round Table dalam Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa.” 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat diidentifikasi 

beberapa masalah, di antaranya: 

1. Seberapa tinggi tingkat kemampuan siswa dalam menguasai kosakata 

berbahasa Jerman? 

2. Seberapa besar siswa menguasai struktur bahasa Jerman? 

3. Berapa besar minat dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran 

menulis berbahasa Jerman? 

4. Sejauh mana keterampilan siswa dalam menulis dengan menggunakan bahasa 

Jerman? 

5. Bagaimana cara menanggulangi kesulitan siswa menuangkan ide/gagasan 

dalam bentuk tulisan berbahasa Jerman? 

6. Apakah model pembelajaran yang selama ini dipergunakan untuk 

meningkatkan keterampilan menulis sudah efektif? 

 

C. Batasan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah di atas banyak sekali faktor yang 

mempengaruhi pembelajaran menulis. Mengingat keterbatasan waktu dan 

kemampuan penulis, maka perlu adanya pembatasan masalah. Oleh karena itu, 
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permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe round table dalam meningkatkan keterampilan menulis siswa. 

  

D. Rumusan Masalah 

 Merujuk pada batasan masalah di atas, masalah pada penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana keterampilan menulis karangan berbahasa Jerman siswa sebelum 

menggunakan teknik round table? 

2. Bagaimana keterampilan menulis karangan berbahasa Jerman siswa setelah 

menggunakan teknik round table? 

3. Apakah penggunaan teknik round table efektif dalam peningkatan hasil 

belajar menulis karangan berbahasa Jerman? 

  

E. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini 

berdasarkan rumusan masalah di atas sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan hasil pembelajaran siswa dalam menulis karangan 

berbahasa Jerman sebelum mengunakan teknik round table. 

2. Mendeskripsikan hasil pembelajaran siswa dalam menulis karangan 

berbahasa Jerman setelah mengunakan teknik round table. 

3. Mengetahui efektivitas teknik round table dalam peningkatan hasil belajar 

menulis karangan berbahasa Jerman. 
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F. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis terhadap 

pembelajaran keterampilan menulis dengan menggunakan bahasa Jerman 

Berikut manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini: 

1. Bagi pembelajar, hasil penelitian ini diharapkan dapat membangkitkan 

motivasi, minat, dan gairah belajar siswa dalam mempelajari bahasa Jerman, 

serta dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa. 

Penelitian ini diharapkan juga dapat melatih rasa tanggung jawab terhadap 

tugas yang diberikan, serta melatih siswa untuk menjadi tutor teman sebaya. 

2. Bagi pendidik, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

profesional seorang pendidik serta memotivasi pendidik untuk menerapkan 

berbagai teknik, strategi, model, atau media yang inovatif dan kreatif agar 

dapat menunjang proses pembelajaran khususnya keterampilan menulis 

dalam bahasa Jerman. 

3. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan suatu bentuk tindakan kolaboratif  

yang diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam inovasi pembelajaran 

untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

 

 

 


