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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dalam pembelajaran bahasa dikenal empat keterampilan, yaitu keterampilan 

mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Untuk menguasai keempat 

keterampilan tersebut pembelajar harus memahami susunan kalimat, karena ujaran 

yang digunakan misalnya dalam berbicara maupun menulis, biasanya dalam bentuk 

kalimat. 

Dalam membuat kalimat, pembelajar harus mengenal verba atau kata kerja, 

karena verba merupakan unsur yang sangat penting dalam kalimat. Verba dalam 

bahasa Jerman dalam bentuk Infinitiv ditandai dengan akhiran –en, seperti pada 

lernen (belajar), sprechen (berbicara), hören (mendengar), lesen (membaca), 

schreiben (menulis), essen (makan) dan akhiran –n, seperti pada sammeln 

(mengumpulkan), sich errinern (teringat), verbessern (memperbaiki). 

Dalam bahasa Jerman, setiap verba dalam suatu kalimat mengalami 

perubahan sesuai persona, jumlah, jenis dan modus, (Helbig: 2000) yang disebut 

konjugasi. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, verba tidak mengalami 

pengkonjugasian. Hal tersebut merupakan salah satu perbedaan antara bahasa Jerman 

dan bahasa Indonesia yang menyebabkan pembelajar mengalami kesulitan dalam 

belajar bahasa Jerman, terutama dalam membuat kalimat. 
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Umumnya pembelajar bahasa Jerman pemula berdasarkan pengalaman 

penulis hanya mengetahui bahwa verba dalam suatu kalimat pernyataan dalam bahasa 

Jerman diletakkan pada posisi kedua, seperti contoh; 

1. Ich lernen Deutsch in der Schule. 

2. Thomas essen in der Kantine. 

Kedua contoh kalimat di atas tidak tepat, karena verba lernen dan verba essen dalam 

kalimat tersebut belum dikonjugasikan, yakni belum mengalami perubahan bentuk 

sesuai subjek. Kalimat bahasa Jerman yang benar seharusnya berbunyi; 

1. Ich lerne Deutsch in der Schule. 

2. Thomas isst in der Kantine. 

Dengan demikian untuk menyusun kalimat bahasa Jerman yang benar, pembelajar 

harus memahami dan hafal pengkonjugasian verba. 

 Berdasarkan pengalaman penulis dalam pembelajaran konjugasi verba di 

kelas, pengajar biasanya hanya menyampaikan materi dan rumus singkat tentang 

konjugasi verba tanpa menggunakan teknik dan media yang menarik, sehingga 

pembelajar merasa jenuh dan kurang termotivasi dalam mempelajarinya yang pada 

akhirnya akan berakibat pada turunnya prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, 

dibutuhkan teknik dan media yang menarik dalam pembelajaran konjugasi verba. 

 Penggunaan media dan teknik dalam proses pembelajaran dapat memudahkan 

pengajar menyampaikan materi yang diajarkan. Melalui penggunaan media dan 

teknik yang menarik, pembelajar akan berperan aktif di dalam proses pembelajaran, 

sehingga pembelajar dapat dengan mudah memahami dan mengingat materi yang 
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telah dipelajari. Salah satu teknik yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa 

Jerman yang berupa permainan yaitu permainan kuartet. Permainan kuartet berupa 

permainan kartu yang sudah populer dikalangan masyarakat dan dapat dimainkan 

dalam kelompok serta bersifat kompetitif. 

Melalui permainan kuartet proses pembelajaran dapat berjalan lebih 

menyenangkan. Dengan demikian diharapkan pembelajar akan mudah memahami 

materi yang disampaikan oleh pengajar. 

Berdasarkan paparan di atas penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian 

yang menggunakan teknik permainan kuartet dalam pembelajaran konjugasi verba, 

dengan judul Efektivitas Teknik Permainan Kuartet terhadap Pembelajaran 

Konjugasi Verba. 

 

B.  IDENTIFIKASI MASALAH 

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat 

diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Apakah  pembelajar pemula kesulitan dalam mempelajari konjugasi verba? 

2. Apa penyebab kesulitan pembelajar dalam mengkonjugasikan verba? 

3. Apakah kesulitan pembelajar dalam mengkonjugasikan verba disebabkan oleh 

cara pengajaran yang kurang sesuai? 

4. Apakah kesulitan pembelajar dalam mengkonjugasikan verba terkait dengan 

motivasi belajar siswa? 
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5. Apakah teknik permainan kuartet dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

mengkonjugasikan verba? 

6. Seberapa besar tingkat pemahaman konjugasi verba pembelajar setelah penerapan 

teknik permainan kuartet? 

7. Bagaimana motivasi pembelajar setelah penerapan teknik permainan kuartet 

dalam pembelajaran konjugasi verba? 

8. Apakah pembelajar pemula dapat mengkonjugasikan verba dalam bentuk Präsens 

setelah penerapan teknik permainan kuartet? 

 

C.  BATASAN MASALAH 

Karena keterbatasan penulis dalam segi kemampuan, dana, waktu dan segi 

lainnya, maka penelitian ini dibatasai pada penggunaan teknik permainan kuartet 

dalam mengkonjugasikan verba dalam bentuk Präsens di kelas XI SMA PGII 2 

Bandung. 

 

D.  RUMUSAN MASALAH 

Untuk memperjelas penelitian yang akan dilakukan, rumusan masalah disusun 

melalui pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 

1. Bagaimana kemampuan siswa dalam mengkonjugasikan verba dalam bentuk 

Präsens sebelum menggunakan teknik permainan kuartet? 

2. Bagaimana kemampuan siswa dalam mengkonjugasikan verba dalam bentuk 

Präsens setelah penerapan teknik permainan kuartet? 
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3. Apakah teknik permainan kuartet efektif dalam pembelajaran konjugasi verba? 

 

E.  TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui kemampuan siswa dalam mengkonjugasikan verba dalam bentuk 

Präsens sebelum menggunakan teknik permainan kuartet. 

2. Mengetahui kemampuan siswa dalam mengkonjugasikan verba dalam bentuk 

Präsens setelah penerapan teknik permainan kuartet. 

3. Mengetahui keefektifan teknik permainan kuartet dalam mengkonjugasikan 

verba. 

 

F.  MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi penulis 

a. Memperoleh gambaran tentang efektivitas penggunaan teknik permainan kuartet 

dalam pembelajaran konjugasi verba. 

2. Bagi pengajar 

a. Memberikan suatu alternatif bagi pengajar tentang teknik pembelajaran 

khususnya dalam pembelajaran konjugasi verba. 

3. Bagi pembelajar bahasa Jerman / siswa 

a. Mendapatkan pengalaman baru saat pembelajaran konjugasi verba di kelas 

dengan menggunakan teknik permainan kuartet. 
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G.  DEFINISI OPERASIONAL 

Untuk menghindari kesalahpahaman pada judul skripsi ini, maka peneliti 

memaparkan definisi sebagai berikut: 

1. Teknik Permainan Kuartet 

Permainan kuartet merupakan salah satu teknik pembelajaran yang menggunakan 

media kartu kuartet untuk pembelajaran konjugasi verba. Permainan kartu kuartet 

dalam penelitian ini menggunakan bahasa Jerman dan kartu  yang dimaksud 

memuat beberapa verba yang harus dikonjugasikan sesuai dengan 

Personalpronomen yang telah disediakan. Bagian atas kartu berisi 

Personalpronomen dan pada bagian bawah terdapat empat verba yang berbeda 

dalam bentuk infinitiv yang harus dikonjugasikan sesuai dengan subjek dalam 

setiap kartunya. 

2. Konjugasi Verba 

Konjugasi verba dalam penelitian ini dibatasi hanya pada verba yang sesuai bahan 

ajar tingkat A1 dalam bentuk Präsens, seperti contoh; 

a. Ich komme aus Bandung. (kommen) 

b. Du lernst in der Schule.(lernen) 

3. Efektivitas 

Yang dimaksud dengan efektivitas dalam penelitian ini adalah peningkatan hasil 

belajar siswa yang dapat dilihat dari pada hasil posttest setelah diberikan 

perlakuan berupa permainan kuartet. 


