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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Empat keterampilan berbahasa yang harus dipelajari oleh setiap 

pembelajar bahasa yaitu, menyimak (hőrfertigkeit), membaca (lesefertigkeit), 

berbicara (sprachfertigkeit) dan menulis (schreibfertigkeit). Begitu pula 

dengan mempelajari bahasa asing, keempat keterampilan berbahasa tersebut 

penting dipelajari pembelajar karena menunjang terjadinya komunikasi 

berbahasa yang baik. Seorang pembelajar mampu menguasai suatu bahasa 

dengan baik apabila dapat mengaplikasikan keempat keterampilan berbahasa 

tersebut. Dari empat aspek keterampilan tersebut, yang menjadi perhatian 

khusus penulis dalam kajian ini adalah kemampuan membaca (lesefähigkeit), 

dengan membaca membuat seseorang lebih paham akan suatu hal.    

Kemampuan membaca merupakan modal utama dalam kehidupan 

setiap pribadi, baik di sekolah maupun di dalam lingkungan masyarakat. 

Dalam kehidupan sekolah siswa sering mengalami kesulitan belajar karena 

siswa tersebut kurang memiliki minat membaca yang memadai.  

Membaca sebuah teks bahasa Jerman selama ini sering dianggap sulit 

oleh pembelajar, rendahnya kemampuan membaca teks ini diduga disebabkan 

karena rendahnya minat membaca pembelajar. Hasil penelitian Muhammad 

Sarwono (tt:1) dalam website pakguruonline menyimpulkan bahwa 

rendahnya minat akan mempengaruhi rendahnya kemampuan siswa dalam 
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menemukan isi bacaan yang dibaca sehingga pada akhirnya gairah belajar dan 

prestasi akademik siswa menurun. 

Pembelajaran membaca merupakan hal penting yang mendasari 

terjadinya suatu proses pembelajaran. Dengan membaca siswa dapat 

mengenal, memahami simbol-simbol dari suatu pembelajaran. Hal ini yang 

mendasari siswa mampu memahami proses belajar selanjutnya. Berdasarkan 

pengalaman, informasi yang diterima melalui kegiatan membaca tidak secara 

langsung dapat dipahami isi dan maknanya, bahkan banyak terdapat 

kesalahpahaman dalam pemberian makna. Hal tersebut disebabkan antara lain 

karena pembelajar kurang memahami pembentukan kata dalam bahasa 

Jerman. Salah satu kesalahpahaman yang sering dialami pembelajar dalam 

memahami sebuah teks bahasa Jerman adalah kesalahan dalam menangkap 

makna yang tepat dari sebuah kata gabungan (zusammengesetzten Wörter). 

Seringkali pembelajar menyamaratakan suatu ketentuan dalam pembentukan 

kata gabungan, sehingga terjadi kesalahpahaman dalam pemberian makna. 

Padahal dalam teks bahasa Jerman banyak dijumpai kata gabungan yang tidak 

semua terdapat dalam kamus karena jumlah kata gabungan dalam bahasa 

Jerman secara teoritis tidak terbatas.  

Penggunaan strategi yang baru dan menarik bagi siswa diharapkan 

dapat membantu dalam proses pembelajaran agar menjadi lebih baik. Tidak 

sedikit dari siswa khususnya kelas XI mengalami kesulitan dalam membaca 

teks bahasa Jerman. Keadaan siswa tersebut jarang ditangani secara maksimal 

oleh pihak sekolah, sehingga terkadang tidak diketahui dan dampak yang 
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paling terlihat dari kondisi tersebut adalah prestasi siswa cenderung kurang 

memahami pembelajaran yang telah diberikan oleh guru. Guru dalam hal ini 

mempunyai kesempatan yang relatif banyak untuk berinteraksi dengan siswa 

di kelas, guru dituntut untuk memiliki persiapan proses pembelajaran 

menyangkut strategi kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan. 

Strategi yang bervariatif dan menyenangkan akan memicu siswa untuk belajar 

lebih giat, penggunaan strategi pembelajaran pun harus disesuaikan dengan 

kebutuhan siswa pada umumnya dan siswa yang mengalami kesulitan belajar 

pada khususnya. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah strategi 

Mind Mapping. Strategi Mind Mapping memungkinkan siswa mengeksplorasi 

seluruh kemampuan otak untuk berfikir dan belajar.  

Berdasarkan paparan di atas penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian. Penelitian yang akan dilaksanakan berjudul ”Penerapan Strategi 

Mind Mapping untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Teks 

Bahasa Jerman”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka 

dapat diidentifikasikan beberapa masalah, di antaranya; 

1. Selama ini banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami 

teks bahasa Jerman, disebabkan karena kurangnya kosakata dan 

ketertarikan terhadap bahasa Jerman.  
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2. Proses pembelajaran bahasa Jerman berlangsung satu arah dari guru ke 

siswa. 

3. Strategi yang dipergunakan guru dalam pembelajaran bahasa Jerman 

bersifat konvensional, cenderung kurang variatif dan kurang 

menyenangkan, sehingga menyebabkan siswa mengalami kesulitan. 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk lebih mengarahkan penelitian ini, penulis membatasi pokok 

permasalahan pada penerapan strategi Mind Mapping untuk meningkatkan 

kemampuan membaca siswa khususnya membaca pemahaman.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang dan identifikasi masalah 

di atas, penulis merumuskan masalah-masalah di antaranya: 

1. Bagaimana kemampuan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kota Tasikmalaya 

dalam memahami teks bahasa Jerman sebelum menggunakan strategi 

Mind Mapping ?  

2. Bagaimana kemampuan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kota Tasikmalaya 

dalam memahami teks bahasa Jerman setelah menggunakan strategi 

Mind Mapping ? 

3. Sejauhmana strategi Mind Mapping dapat meningkatkan kemampuan 

siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kota Tasikmalaya dalam memahami teks 

bahasa Jerman ?   
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui kemampuan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kota 

Tasikmalaya dalam memahami teks bahasa Jerman sebelum menggunakan 

strategi Mind Mapping. 

2. Untuk mengetahui kemampuan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kota 

Tasikmalaya dalam memahami teks bahasa Jerman  setelah menggunakan 

strategi Mind Mapping. 

3. Untuk mengetahui efektivitas strategi Mind Mapping dalam meningkatkan 

kemampuan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kota Tasikmalaya dalam 

memahami teks bahasa Jerman.   

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:  

1. Aspek Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, 

pemahaman mengenai kesulitan membaca pemahaman serta cara 

pengembangan untuk mengoptimalkan kemampuan belajar.  

 

2. Aspek Praktis  

a. Bagi pembelajar, penelitian ini membantu agar pembelajar memahami 

teks bahasa Jerman dengan strategi Mind Mapping. 
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b. Bagi pendidik, penelitian ini berguna sebagai bahan masukan dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya. 

c. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk mengetahui strategi yang 

efektif diaplikasikan pada saat membahas teks bahasa Jerman dan 

merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi S.1 

 Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman Fakultas Pendidikan Bahasa dan 

Seni Universitas Pendidikan Indonesia.  


