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A. PENDAHULUAN 

Buku ajar merupakan salah satu sumber penting dalam proses pembelajaran 

bahasa, termasuk dalam pembelajaran bahasa Jerman. Dalam pembelajaran bahasa 

Jerman terdapat empat keterampilan berbahasa yang harus dikuasai yaitu mendengar 

(Hören), berbicara (Sprechen), membaca (Lesen), dan menulis (Schreiben). Dalam 

pembelajaran bahasa Jerman pembelajar harus menguasai beberapa aspek seperti 

kosakata dan tata bahasa. Salah satu aspek yang sangat penting yang harus dipelajari 

dan dipahami dalam mempelajari bahasa Jerman yaitu tata bahasa atau dalam bahasa 

Jerman disebut Grammatik. 

Pembelajar bahasa Jerman sering kali mengalami kesulitan saat mempelajari 

Grammatik, karena terdapat banyak macam aturan dan kosakata yang harus dikuasai. 

Selain empat keterampilan berbahasa, penguasaan tata bahasa atau Grammatik akan 

mempengaruhi keterampilan yang tadi telah disebutkan. Hal tersebut dikarenakan 

pemahaman tata bahasa atau Grammatik merupakan suatu materi dasar yang tidak 

dapat dihilangkan dari pembelajaran  bahasa Jerman. Berdasarkan hasil pengamatan 

penulis selama proses pembelajaran di sekolah, tanpa adanya pemahaman Grammatik 

yang kuat pembelajar akan kesulitan dalam menguasai empat keterampilan berbahasa 

Jerman. Oleh karena itu alternatif lain yang digunakan untuk lebih mudah memahami 

materi Grammatik dalam suatu buku ajar yaitu dengan memanfaatkan latihan-latihan 

yang terdapat pada buku ajar (Lehrwerk). 

Buku ajar memiliki peranan yang sangat penting, karena buku ajar dapat 

menjadi perantara bagi guru dan pembelajar untuk mencapai tujuan belajar. Selain itu, 

buku ajar juga sebaiknya memenuhi kebutuhan pembelajar dan sesuai dengan kriteria 

yang berlaku. Buku ajar dapat menjadi sarana bagi pembelajar untuk dapat belajar 

mandiri, sehingga pembelajar dapat lebih efektif dan efisien untuk mengakses materi 

pembelajaran di kelas. 
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Saat ini terdapat banyak buku ajar yang dapat digunakan untuk mendukung 

pembelajaran bahasa Jerman. Berbagai macam buku ajar memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing. Oleh karena itu tidak semua jenis buku ajar tersebut 

tepat untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Salah satu buku ajar bahasa 

Jerman yang baru digunakan di tingkat perguruan tinggi, tepatnya di Departemen 

Pendidikan Bahasa Jerman Universitas Pendidikan Indonesia adalah buku ajar 

Netzwerk yang ditulis oleh Stefanie Dengler, Paul Rusch, Helen Schmitz dan Tanja 

sieber. Buku ajar ini diterbitkan pada tahun 2017 oleh Ernst Klett Sprachen GmbH 

dan terdiri dari Lehrbuch dan Arbeitsbuch, 2 Audio CD dan DVD. Buku ajar ini 

ditujukan untuk pembelajar pemula dan terdiri dari tiga tingkatan kemampuan 

berbahasa Jerman yaitu A1, A2, dan B1. 

Dalam buku ajar Netzwerk terdapat konsep yang ditawarkan yang menjadikan 

pembelajaran beragam dan mengaktifkan pembelajar (vielfältig und 

lerneraktivierend), penyajian tata bahasa atau Grammatik yang relevan dengan 

konteks dan kebutuhan komunikasi (kontextgebunden und kommunikationsrelevant), 

perhatian lebih terhadap keberagaman bahasa (Mehrsprachigkeit) dan bahasa ibu 

(Muttersprache), penggunaan bahasa lisan sejak awal (Gesprochene Sprache von 

Anfang an) dan juga pencantuman materi-materi ujian dari Goethe-Institut, telc dan 

ÖSD (Einbeziehung der Prüfungen von Goethe-Institut, telc, und ÖSD). 

Buku ajar Netzwerk juga tergabung dengan jaringan media-media digital, 

sehingga pembelajar dapat dengan mudah mengakses materi bahasa Jerman dan juga 

dapat mengenal secara langsung aktivitas di negara Jerman melalui situs online, 

persiapan pembelajaran yang modern, gambar-gambar interaktif serta media DVD 

yang disajikan. 

Latihan-latihan yang ada pada buku ajar harus dapat mengukur sejauh mana 

pemahaman pembelajar dalam mempelajari bahasa Jerman. Latihan-latihan juga 

membantu pembelajar untuk lebih memahami materi yang dipelajari termasuk 
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Grammatik. Berdasarkan hasil pengamatan penulis pada buku ajar Netzwerk  A1 

secara umum terdapat evaluasi berupa latihan-latihan soal yang menekankan 

kemampuan mendengar, berbicara, membaca dan menulis. Selain buku ajar, terdapat 

juga buku latihan yang berisi soal-soal sekait materi Grammatik yang telah dipelajari. 


