
Witry Riyanti, 2019 
EFEKTIVITAS PENERAPAN PERMAINAN DIE MONTAGSMALER UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWA 
DALAM PENGUASAAN KOSAKATA BAHASA JERMAN  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Bahasa Jerman merupakan salah satu bahasa yang digunakan di dunia 

internasional dan banyak orang yang mempelajari bahasa tersebut. Di Indonesia, 

bahasa Jerman merupakan salah satu bahasa asing yang dipelajari di Sekolah 

Menengah Atas.  

Dalam pembelajaran bahasa Jerman ada empat keterampilan yang harus 

dikuasai, yaitu keterampilan menyimak (Hörverstehen), keterampilan berbicara 

(Sprechfertigkeit), keterampilan membaca (Leseverstehen), dan keterampilan 

menulis (Schreibfertigkeit). Keempat keterampilan ini saling menunjang dalam 

berbahasa. 

Untuk menguasai keterampilan tersebut diperlukan penguasaan yang cukup 

mengenai kosakata. Kosakata merupakan suatu elemen penting dalam mempelajari 

bahasa Jerman yang sangat berpengaruh dalam keterampilan berbahasa. Kuantitas 

dan kualitas kosakata seseorang dapat dilihat dari kualitas keterampilan 

berbahasanya. Semakin banyak penguasaan dan pembendaharaan kosakata yang 

dimiliki, akan semakin baik pula keterampilan berbahasanya.  

Berdasarkan pengalaman peneliti, kendala yang sering dijumpai pembelajar 

dalam mempelajari bahasa Jerman yaitu sulitnya mengungkapkan atau 

mengutarakan ujaran dalam lisan ataupun tulisan kalimat sederhana yang 

disebabkan oleh sedikitnya penguasaan kosakata. Permasalahan tersebut dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal maupun eksternal. Faktor 

internal meliputi kurangnya motivasi, minat dan kemampuan siswa dalam 

mengingat dan mempelajari kosakata bahasa Jerman, terlebih lagi setiap kata benda 

bahasa Jerman mempunyai artikel atau kata sandang, sehingga pembelajar juga 

harus mengingat kata benda beserta artikelnya.  

Selain itu terdapat pula beberapa faktor eksternal, yaitu lingkungan siswa 

yang tidak sepenuhnya mendukung untuk berbahasa asing terutama bahasa Jerman 

yang hanya mata pelajaran muatan lokal atau lintas minat sehingga siswa tidak 

dapat mempraktikkan atau berbicara bahasa Jerman di kehidupan sehari-hari. 
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Selain itu juga penggunaan metode pembelajaran dalam proses pembelajaran yang 

sering tidak efektif dan kurang bervariatif sehingga minat dan motivasi belajar 

siswa berkurang dan membuat siswa cepat bosan dalam proses pembelajaran.  

Pembelajaran bahasa dapat dilakukan dengan berbagai variasi seperti 

menggunakan buku, musik, film, dan media lainnya. Dalam proses belajar terdapat 

perubahan afektif, kognitif dan psikomotor dalam diri seseorang. Pendukung proses 

pembelajaran itu guru harus menyediakan media pembelajaran yang lebih 

menyenangkan dan membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Model 

pembelajaran menggunakan pendekatan belajar sambil bermain dapat 

menumbuhkan motivasi, percaya diri dan tanggung jawab siswa untuk melakukan 

tugas yang diberikan. Untuk itu, diperlukan inovasi dalam proses pembelajaran 

yang berpusat pada siswa yaitu dibutuhkan alat bantu media pembelajaran untuk 

menerapkan dan meningkatkan penguasaan kosakata yang telah dipelajari. Dari 

permasalahan tersebut dibutuhkan suatu media yang dapat meningkatkan motivasi 

dan minat siswa dalam pembelajaran bahasa Jerman. Salah satu media 

pembelajaran yang dapat digunakan yaitu media berupa permainan yang bertujuan 

agar siswa lebih lama mengingat kosakata yang telah dipelajari dan menumbuhkan 

rasa semangat belajar siswa sehingga pembelajaran pun lebih menyenangkan. 

Permainan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam penguasaan kosakata ialah permainan Die Montagsmaler. 

Media ini berupa permainan yang dapat melatih kreativitas siswa karena dalam 

permainan ini tiap siswa   menggambarkan kosakata dan mentransfer sebuah klu 

gambar tersebut kepada teman satu timnya. Alat yang dibutuhkan dalam permainan 

ini hanya spidol dan papan tulis. Siswa secara bergiliran dituntut menerjemahkan 

kosakata bahasa Jerman ke dalam gambar yang benar agar dapat ditebak teman satu 

timnya. Selain itu, pembelajaran ini dapat memfasilitasi berbagai gaya belajar siswa 

seperti visual, auditori dan kinestetik. Sebelum menggunakan media permainan 

tersebut, siswa akan diberi pemahaman terlebih dahulu mengenai kosakata 

berdasarkan tema. Dengan permainan tersebut diharapkan agar siswa lebih tertarik 

untuk mengikuti pelajaran dan akan lebih mudah mengingat kosakata yang telah 

diberikan. 
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Berdasarkan uraian di atas, perlu dikaji lebih lanjut lagi tentang penggunaan 

permainan Die Montagsmaler dapat meningkatkan kosakata bahasa Jerman siswa 

SMA. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penerapan 

Permainan Die Montagsmaler untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam 

Penguasaan Kosakata Bahasa Jerman”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan utama 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penguasaan kosakata bahasa Jerman siswa sebelum digunakan  

media permainan Die Montagsmaler? 

2. Bagaimana penguasaan kosakata bahasa Jerman siswa setelah digunakan 

media permainan Die Montagsmaler? 

3. Apakah penggunaan  permainan Die Montagsmaler efektif dalam 

meningkatkan kemampuan kosakata bahasa Jerman? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana penguasaan kosakata bahasa Jerman siswa 

sebelum digunakan media permainan Die Montagsmaler. 

2. Untuk mengetahui bagaimana penguasaan kosakata bahasa Jerman siswa 

setelah digunakan media permainan Die Montagsmaler. 

3. Untuk mengetahui efektivitas  media permainan Die Montagsmaler efektif 

dalam meningkatkan kemampuan kosakata bahasa Jerman. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi peneliti, 

pembelajar bahasa Jerman maupun peneliti lain. Adapun manfaat yang akan dicapai 

yaitu: 
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1. Bagi peneliti 

Peneliti dapat mengetahui efektivitas metode pembelajaran permainan Die 

Montagsmaler dalam meningkatkan kemampuan penguasaan kosakata bahasa 

Jerman. Peneliti pun dapat menggunakan media tersebut kelak ketika 

berprofesi sebagai seorang pendidik. 

2. Bagi siswa  

Penelitian ini diharapkan membantu siswa dalam mempelajari dan 

memahami kosakata bahasa Jerman serta membangun motivasi siswa dalam 

belajar bahasa Jerman. Dengan menggunakan media permainan juga dapat 

membuat siswa lebih mudah mengingat kosakata baru.  

3. Bagi Guru 

Media permainan Die Montagsmaler dapat menjadi salah satu cara alternatif 

media yang dapat digunakan oleh guru untuk mengajarkan dan menumbuhkan 

semangat siswa untuk belajar bahasa Jerman terutama belajar kosakata. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab I merupakan awal dari penelitian. Di dalamnya berisi latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur 

organisasi skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORETIS 

Bab II berisi tentang kajian pustaka atau landasan teoretis yang melandasi 

penulisan skripsi ini. Teori yang dibahas yaitu teori-teori yang berkenaan dengan 

pengertian media pembelajaran, fungsi media pembelajaran, jenis media 

pembelajaran, permainan Die Montagsmaler, pengertian kosakata, penguasaan 

kosakata, faktor yang mempengaruhi penguasaan kosakata dan model pembelajaran 

kosakata menggunakan permainan Die Montagsmaler. Kesimpulan dari teoriteori 

yang telah dikemukakan kemudian dirangkum dalam kerangka berpikir. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III berisi penjelasan tentang metode dan prosedur penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga dijelaskan instrumen yang 

diperlukan dalam penelitian disertai dengan teknik pengumpulan dan analisis data 

yang digunakan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab IV berisi penjelasan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang 

dilakukan. Pembahasan yang dijelaskan berkaitan dengan teori-teori yang dibahas 

pada bab II. 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab V berisi tentang kesimpulan yang didapatkan dari penelitian serta 

rekomendasi yang ditujukan untuk pengguna hasil penelitian, di mana dapat 

menjadi bahan perbaikan untuk penelitian selanjutnya. 

 


