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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Bahasa adalah salah satu alat komunikasi yang memegang peranan yang 

penting dalam kehidupan manusia. Di zaman milenial ini, manusia dituntut bisa 

menguasai bahasa asing terutama bagi para pelajar untuk mempersiapkan diri 

dalam menghadapi era globalisasi dan teknologi yang semakin maju serta ketatnya 

persaingan dalam dunia kerja. Oleh karena itu, ada beberapa bahasa asing yang 

diajarkan di sekolah. Selain bahasa Inggris, bahasa Jerman juga menjadi salah satu 

bahasa asing yang cukup diminati oleh siswa dan telah banyak diajarkan di Sekolah 

Menengah Atas baik negeri maupun swasta. Pembelajaran bahasa Jerman sebagai 

bahasa asing mengalami perkembangan sejak hubungan bilateral antara pemerintah 

Indonesia dan Jerman mengalami peningkatan. Banyaknya beasiswa untuk belajar 

di negara Jerman, secara tidak langsung menjadi daya tarik tersendiri bagi siswa 

sehingga memotivasi mereka dalam belajar bahasa Jerman. Namun untuk dapat 

merealiasasikannya terdapat 4 keterampilan berbahasa yang harus dikuasai, yaitu 

menyimak (Hören), berbicara (Sprechen), membaca (Lesen), dan menulis 

(Schreiben). Selain itu tata bahasa (Grammatik) dan kosakata (Wortschatz) 

berperan sebagai kaidah dasar dalam menguasai keempat keterampilan berbahasa 

tersebut. 

 Kosakata merupakan salah satu aspek bahasa yang sangat penting 

keberadaannya dalam pembelajaran bahasa asing, kurangnya perbendaharaan kata 

dapat menimbulkan kesulitan dalam pembuatan kalimat. Permasalahan yang sering 

muncul adalah minimnya perbendaharaan kata yang dimilki siswa karena adanya 

perbedaan antara nomina bahasa Jerman dan bahasa ibu pembelajar atau dan  

bahasa asing lainnya yang dikenal pembelajar. 

 Nomina dalam bahasa Jerman memiliki ciri khas tersendiri. Dalam bahasa 

Jerman, nomina sebenarnya dapat dengan mudah dikenali, karena huruf awal semua 

nomina ditulis menggunakan huruf kapital, selain itu nomina dalam bahasa Jerman 

disertai Artikel yang menandakan gender atau Genus nomina tersebut, seperti der 

Tisch ‘meja’ (maskulin), das Kind ‘anak’ (netral), dan die Lampe ‘lampu’ 

(feminim). Nomina dalam bahasa Jerman juga memiliki bentuk jamak dengan 
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Artikel die. Hal ini merupakan salah satu penyebab kesulitan pembelajar dalam 

menguasai nomina.  

 Salah satu cara yang diduga dapat membantu pembelajar menghapal dan 

menguasai nomina dalam bahasa Jerman adalah dengan menerapkan media 

permainan dalam pembelajaran. Media permainan yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah Schlangen und Leitern atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan 

istilah permainan ular tangga. Permainan ini adalah permaina papan yang biasa 

dimainkan oleh anak-anak, memiliki sejumlah gambar tangga atau ular yang 

menghubungkan petak satu dan lainnya. Pada permainan ini digunakan dadu untuk 

menentukan bidak yang dapat melangkah maju, selain itu terdapat beberapa petak 

yang memiliki ular dan tangga. Panjang ular dan tangga bermacam-macam, ular 

dapat memindahkan bidak pemain mundur beberapa petak, sedangkan tangga dapat 

memindahkan bidak pemain maju beberapa petak. Permainan ini diduga tepat 

digunakan untuk mengulang pelajaran yang telah diberikan, memperkuat daya ingat 

siswa, serta membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Permainan ini 

juga memiliki nilai kompetitif untuk memacu pembelajar menjadi yang terbaik di 

kelasnya. 

 Penelitian serupa dilakukan oleh Kamsenna (2012) dengan skripsinya yang 

berjudul Penggunaan Permainan Schlangen Und Leitern dalam Meningkatkan 

Kemampuan Siswa Membentuk Kalimat Perfekt. Berdasarkan hasil penelitian, 

tampak adanya perbedaan perolehan nilai rata-rata siswa pada saat pretest dan 

posttes. “Nilai rata-rata yang diperoleh siswa pada pretest adalah 67,5 sedangkan 

pada posttest diperoleh nilai rata-rata 83,21”. Menurut hasil data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa terdapat peningkatan nilai setelah penerapan media permainan 

Schlangen und Leitern. Penelitian lain terkait penggunaan media pembelajaran 

dalam pembelajaran kosakata dilakukan oleh  Fauziqurahman (2017) dengan judul 

skripsi Keefektifan Penggunaan Media Permainan Teka-Teki Silang Dalam 

Pembelajaran Penguasaan Kosakata Bahasa Jerman Peserta Didik Kelas XI SMA 

Negeri 1 Pengasih Kulon Progo. “Berdasarkan hasil penelitian terdapat perbedaan 

prestasi belajar penguasaan kosakata bahasa Jerman peserta didik kelas XI SMA 

Negeri 1 Pengasih Kulon Progo antara yang diajar dengan menggunakan media 
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permainan teka-teki silang dan yang diajar dengan menggunakan media 

konvensional”.  

 Berdasarkan hasil kedua penelitian tersebut menujukkan nomina dalam 

bahasa Jerman dapat dilatihkan melalui media permainan. Perbedaan yang terdapat 

dalam penelitian ini ialah lebih difokuskan terhadap keefektivan media permaianan 

dalam pembelajaran kosakata atau nomina, maka dari itu penelitian ini mengusung 

judul “Efektivitas Penerapan Media Schlangen und Leitern dalam 

Pembelajaran Nomina Bahasa Jerman” 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, berikut adalah 

rumusan masalah dalam penelitian ini: 

1. Bagaimana penguasaan nomina siswa sebelum penerapan media Schlangen 

und Leitern? 

2. Bagaimana penguasaan nomina siswa setelah penerapan media Schlangen und 

Leitern? 

3. Apakah terdapat perbedaan dalam penguasaan nomina siswa sebelum dan 

sesudah penerapan media Schlangen und Leitern? 

4. Apakah penerapan media Schlangen und Leitern efektif dalam pembelajaran 

nomina bahasa Jerman? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui: 

1. Penguasaan nomina siswa sebelum penerapan media Schlangen und Leitern. 

2. Penguasaan nomina siswa sesudah penerapan media Schlangen und Leitern. 

3. Perbedaan penguasaan nomina siswa sebelum dan sesudah penerapan media 

Schlangen und Leitern. 

4. Efektivitas media Schlangen und Leitern dalam pembelajaran nomina bahasa 

Jerman. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dalam segi teoretis maupun 

praktis. Manfaat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk memperkaya teori 

atau konsep pembelajaran mengenai pembelajaran nomina melalui penerapan 

media permainan, khususnya media Schlangen und Leitern. 

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini memberikan pengalaman kepada penulis dalam meneliti, 

selain itu hasil penelitian juga diharapkan dapat dipergunakan baik oleh 

pengajar maupun pembelajar bahasa Jerman, khususnya sekait penguasaan 

nomina bahasa Jerman dan penerapan media permainan Schlangen und 

Leitern. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi untuk 

mendukung, memperkuat dan mengembangkan penelitan terkait bidang yang 

sama. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

  Bagian ini memuat struktur penulisan penelitian yang dibagi menjadi 5 bab. 

Pada bab 1 (Pendahuluan) dijelaskan latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi 

penelitian yang berkaitan antara satu dan lainnya.  

  Bab 2 (Kajian Pustaka) berisi deskripsi mengenai teori-teori yang relevan 

serta memiliki keterkaitan dengan permasahalan yang akan diteliti. Teori-teori 

yang dimaksud adalah teori yang berkaitan dengan nomina bahasa Jerman dan 

permainan Schlangen und Leitern yang meliputi manfaat, tahapan pelaksanaan, 

serta kelebihan dan kekurangannya. Pada kerangka berpikir dijelaskan 

kedudukan teori dalam penelitian. Adapun bagian hipotesis memuat dugaan 

sementara sekait hasil penelitian yang akan dilaksanakan.  

  Bab 3 (Metodologi Penelitian) berisi pembahasan tentang alur penelitian, 

dari mulai pendekatan penelitian yang diterapkan, instrumen yang digunakan, 

tahapan pengumpulan data yang dilakukan, hingga langkah-langkah analisis 

data yang dijalankan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif 

berupa survei dan eksperimen. Untuk penelitian ini diperlukan kelas kontrol 
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dan kelas eksperimen. Kelas kontrol dan kelas eksperimen akan diberi pretest 

dan posttest dengan soal yang sama untuk mengetahui penguasaan nomina 

siswa. Adapun kelas esperimen diberi perlakuan berupa penerapan media 

Schlangen und Leitern dalam pembelajaran. Setelah data terkumpul akan 

dilakukan serangkaian uji statistik seperti uji validitas, uji normalitas dan uji 

homogenitas. 

  Pada Bab 4 (Temuan dan Pembahasan) dipaparkan hasil pengolahan dan 

analisis data yang telah diperoleh dari hasil temuan penelitian di lapangan serta 

hasil hitungan statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah 

dirumuskan sebelumnya.  

  Bab 5 (Simpulan dan Saran) berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi, 

yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis 

temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat 

dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. 

 

 


