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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

 Berbicara dan mengeluarkan pendapat dengan bahasa asing, khususnya 

bahasa Jerman, bagi kebanyakan siswa merupakan hal yang cukup sulit. Pada 

umumnya dalam pembelajaran bahasa asing di Sekolah Menengah Atas (SMA) 

banyak diberikan pelajaran tata bahasa namun kurang memperhatikan 

keterampilan berbahasa, yaitu mendengar, membaca, menulis dan berbicara.  

 Untuk menumbuhkan rasa percaya diri dalam berbicara bahasa Jerman, 

dibutuhkan latihan yang rutin dan terarah, karena pada kenyataannya dalam 

pembelajaran bahasa Jerman di SMA banyak siswa yang merasa kesulitan untuk 

berbicara bahasa Jerman. Hal tersebut dibuktikan setelah penulis menjadi guru 

praktikan bahasa Jerman di SMAN 23 Bandung selama beberapa bulan, ternyata 

dalam pembelajaran berbicara banyak siswa yang tidak mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM), meskipun sebelumnya mereka telah terlebih dahulu 

mempelajari meteri-materi yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Selain 

itu penulis bertanya langsung mengenai nilai para siswa dalam keterampilan 

berbicara pada semester sebelumnya kepada guru bahasa Jerman SMAN 23 

Bandung. Dalam kenyataannya, sebagian besar siswa memiliki nilai keterampilan 

berbicara bahasa Jerman yang rendah dan hanya beberapa siswa saja yang 

nilainya di atas nilai rata-rata. Oleh karena itu, tidak jarang pelajaran kompetensi 
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berbicara harus diulang kembali demi tercapainya tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. 

 Terdapat beberapa alasan mengapa para siswa banyak yang merasa 

kesulitan dalam pelajaran berbicara bahasa Jerman, salah satunya yaitu kurangnya 

keberanian dan rasa percaya diri yang tinggi pada siswa. Mereka seringkali 

merasa takut salah dalam mengucapkan kata atau kalimat. Selain itu, keterbatasan 

kosa kata pada siswa juga sangat mempengaruhi mereka untuk berbicara bahasa 

Jerman. Pada saat test berbicara, banyak sekali siswa yang merasa  kebingungan 

karena mereka tidak mengetahui apa yang harus mereka katakan. Alasan lain yang 

membuat siswa kesulitan dalam berbicara bahasa Jerman yaitu rendahnya 

motivasi siswa untuk mengikuti pelajaran. Hal tersebut menjadi kendala yang 

paling menghambat proses pembelajaran. Untuk itu dibutuhkan strategi 

pembelajaran dan media yang menarik agar para siswa termotivasi untuk belajar 

dan mau berbicara bahasa Jerman. 

  Penggunaan media yang menarik akan sangat membantu proses 

pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Jerman. Melalui media yang tepat 

suasana pembelajaran akan lebih hidup dan menyenangkan. Media tersebut  dapat 

berupa media audio, visual atau audio visual. Agar lebih praktis tanpa 

menghilangkan unsur edukatif di dalamnya, media visual berupa gambar akan 

memacu siswa untuk berimajinasi, sehingga melatih siswa untuk mengemukakan 

pendapatnya. Selain itu hasil penelitian psikologi juga menunjukkan bahwa 

hampir lima puluh persen dari apa yang ditangkap lewat mata kita dapat direkam 

dalam otak kita (Heyd dalam Warningsih, 2004). Berdasarkan penelitian tersebut 
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dapat disimpulkan bahwa media gambar jelas memberikan pengaruh positif 

terhadap kegiatan pembelajaran bahasa asing khusunya bahasa Jerman. Media 

gambar yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis gambar berseri atau 

dalam istilah bahasa Jerman dikenal pula dengan Bildergeschichte. 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengenai penggunaan media Bildergeschichte untuk peningkatan 

keterampilan berbicara bahasa Jerman siswa kelas XI SMAN 23 Bandung. 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas, peneliti mendapatkan 

beberapa masalah yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan kesulitan pada siswa dalam berbicara 

bahasa Jerman? 

2. Faktor-faktor apakah yang dapat memotivasi siswa dalam berbicara bahasa 

Jerman? 

3. Apakah penggunaan media pembelajaran dapat membantu siswa untuk 

mengembangkan kemampuan berbicara bahasa Jerman? 

4. Media apa yang paling tepat untuk meningkatkan keterampilan berbicara 

siswa? 

5. Apakah penggunaan media Bildergeschichte dapat memberi motivasi pada 

siswa untuk berbicara? 

6. Apakah media Bildergeschichte dapat memberi motivasi kepada siswa untuk 

berbicara bahasa Jerman? 
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C. BATASAN MASALAH 

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak menyimpang dari permasalahan 

yang ada, serta mengingat keterbatasan dana dan kemampuan penulis maka 

permasalahan akan dibatasi pada penggunaan media pembelajaran 

Bildergeschichte untuk peningkatan kemampuan berbicara pada siswa kelas XI 

SMAN 23 Bandung. 

 

D. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka beberapa masalah dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kemampuan berbicara bahasa Jerman siswa sebelum 

menggunakan media pembelajaran Bildergeschichte? 

2. Bagaimana tingkat kemampuan berbicara bahasa Jerman siswa sesudah 

menggunakan media pembelajaran Bildergeschichte? 

3. Bagaimana efektivitas penggunaan media Bildergeschichte dalam 

meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Jerman pada siswa SMA? 

 

E. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tingkat kemampuan berbicara bahasa Jerman siswa sebelum 

menggunakan media Bildergeschichte. 

2. Untuk mengetahui tingkat kemampuan berbicara bahasa Jerman siswa sesudah 

menggunakan media Bildergeschichte. 



5 

 

Yulian Pratiwi, 2013 
Penggunaan Media Bildergeschichte Untuk Peningkatan Keterampilan Berbicara Bahasa Jerman 
Siswa Kelas XI SMAN 23 Bandung 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 
 

3. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan media Bildergeschichte dalam 

meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Jerman pada siswa SMA. 

 

F. MANFAAT PENELITIAN 

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat, 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Untuk peneliti, penelitian ini berguna untuk mengetahui seberapa besar peran 

media Bildergeschichte dalam meningkatkan kemampuan berbicara bahasa 

Jerman pada siswa. 

2. Untuk siswa, melalui media Bildergeschichte diharapkan siswa dapat 

meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Jerman. 

3. Untuk pengajar, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam memilih 

media pembelajaran khususnya pada pelajaran berbicara bahasa Jerman. 

 

 

 

 


