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BAB I

PENDAI'IULUAN

A, Latar Belakang

Alat komunikasi untuk mengungkapkan sebuah gagasan seseonng kepada

orang lain yang sangat berperan penting adalah bahasa. Bahasa memiliki ragam

jenis, bentuk, variasi dan penggLnaaiya. Ragam bahasapun sangat beflariasi baik

itu verbal dan non-verbal, bal'rasa daerah, nasional maupun bahasa intemasional.

Berdasarkan penggunaannya, bahasa daerah dan bahasa nasional bagi sebagiarr

masyarakat lndonesia sudah tidak asing lagi dan sudah sering dipakai dalam

kehidupan mereka sehari-hari. itulah sebabnya banyak masyarakat di negara kita

yang berlombalomba untuk mempelajari bahasa asing agar wawasan mereka

kiususnya dalam hal bahasa asing lebih luas lagi, sehingga dapat memudahkan

nereka untuk berinteraksi dengan orang-orang yang ada di negara lain.

I'lal ini juga dibuktikai dengan adanya pembelajaran bahasa-bahasa asing

leinnya di kurikulum pendidikan. salah satu diantaranya adalah bahasa Jerman.

Sahasa Jerman merupakan salah satu bahasa asing yang tnenarik untuk dipelajari

i:rr merupakan bahasa dad negara yang memiliki tawaran beasisrva unluk kuliah

:: negara tersebut. Selain itu, bahasa Jemran merupakan satana komunlkasi dalam

:enghubung dunia padwisata dan bisnis di Eropa. Bahasa Jennan pun kini

:::iarkan di sekolah menengah atas bahlan pada tingkal perdosenan tinggi karena

::-:lelui pembelajaran bahasa Jennan, pembelajar dapat mengembangkan

.-::eran1pilan mereka sefia dalarn hal peningkatan karir. Dengan demikian mata



pelajaran bahasa Jeman diperlukan untuk pengembangan dili pembelajar agar

mereka tumbuh dan berkembang menjadi sumber daya nlanusia yang berkualitas'

Bahasa Jerman sendiri terdiri atas empat aspek keterampilan bahasa yang

perlu diketahui yakni keterampilan reseptif yang terdiri atas nembaca

(lesere5tehen) dan mendengarkan (Lloerverslehen) yang mentpakan keterampilan

menerima dan menafsir bahasa dan keterampilan produktif terdi atas berbicara

(Sprechfertigkeit) dan menulis (Schreihfertigkeit) yang merupakan keterampilan

yang mencipta dan menyajikan bahasa l(eempat aspek tersebut berhLlbungan satu

sama lain- Bukan hanya sekedar berbicam, membaca ataupun dengan

mendengarkan sebuah dialog/teks yang ada tapi seorang pembelajar bahasa juga

harus bisa rnenuliskannya dcngan baik dan terarah.

Aktivitas menulis merupakan suatu bentuk kompetensi berbahasa yang

paling akhil dikuasai oleh pembelajar bahasa setelah konpetensi mendengarkan'

berbicara dan membaca. Dibandingkan tiga kompetensi berbahasa yang lain'

kompetensi menulis secara umun boleh dikatakan lebih sulit dikuasai bahkan

oleh penutur asli bahasa yang bersaigkutan sekalipun. Hal itu disebabkan karena

kompetensi memrlis menghendaki penguasaan berbagai unsur kebahasaan dan

rnsur di luar bahasa itu sendiri yang nantinya akan menjadi isi sebuah hasll

:ulisan. Jika mahasiswa menggunakan bahasa asing secara lisan maka seor'ang

aenutu asli akan clapat mengelti dan menerima lafal yang kurang sempuma atau

:r,ngkapar, -ungkapan yang kunng glamatikal. Namun' berbeda dengan nrenulis

i3rena penutur akan membacanya lebih keras dalanr menilai tulisan yang banyak

iesalahan ejaan, tanda baca dan tata bahasanya. Ada banyak faktor yang dapat



cryebabkan terjadiiya berbagai macam kesalahan dalam menulis bahasa asing'

ddfaranya adalah kurangnya kosakata yang dimiliki, kurangnya pengetahuan

cngenai tata bahasa dan kurangnya pemahaman mengenai gaya penulisan yang

digunakan oleh penutu asli Menulis bukan kegiatan yang spontan dan alamjah

Eelainl€n keterampilan yang rumit dan sangat bervariasi sehingga harus

diringkatkan melalui latihan- latihan secara berkesinambungan

Sehubungan dengan hal tersebut, Alwasilah dan Senny (2008: 197)

ffiguaikan lima kelemahan dalam pembelajaran menulis, yaitu (1) proses

pembelajaran yang lebih bersifat teod dadpada praktik, (2) tidak adanya

tesadaran tentang pentingnya menulis, (3) tidak adanya Lrmpan balik dad pengajar

hertairan dengan tulisan pembelajar, (4) pengajar bukanlah seorang penulis' dan

li) pengajar tidak memiliki kompetensi dalan-r mengajarkan keterampilan

Griulis. Proses pembelajaran keterampilan menulis yang seharusnya adalah

cngombinasikan kedua aspek teo maupun praktik di dalamnya sehingga dapat

cngatasi Problematika tersebut

Terkait dengan keterampilan rnenulis' hasil les Zertifkat fnr Indonesische

I>asch Slrudierende (ZIDS) diperoleh data bahwa rata-rata mahasiswa yang

nelulusi tes keterampilan fien\r|is (Schtiftticher Ausdruck) dalam tes teNebul

banl-a mencapai 27,38% dengan skor raTa-rata 24 7 dari totai skor 45 (sumber:

Iro ZIDS FBS UllM 2015) Rendahnya tingkat kemampuan menulis mahasiswa

Etsebut diakibatkalr kurangnya latihan dan masih minimnya tingkat peDguasaan

Las.rtata mahasiswa. Terkait masalah keterampilan menulis n-rahasiswa yang

oasih rendah tersebut, dibutuhkan solusi dan cara yang dapat menyelesaikannya'



Dibutuhkan upaya dan usaha untuk menlinbuhlon semangat rasa ketertarikall

belajar mahasiswa sehingga hasil belajar khususnya pada ketemnpilan nenulis

bahasa Jerman dapal tercapai. Usaha dan upaya dosen untuk mengoptimalkan hal

iersebut salah satunya ierletak pada prcses pengaiaran yang digunakan oleh dosen

sehingga pembelajaran dapat menadk perhatian, minat' keaktifan mahasiswa pada

rrated yang diajarkan. Pembelaiaran yang baik. dan sistematis dengan

nlengoptirnalkan seluruh aspek-aspek positil daiam pembelajaran bahasa akan

:renuntun penlbclaiar bahasa Jerman untuk menguasai materi pen-rbelajaran

aahkan tertanam dengan sangat baik di sanubali mereka dan tenturya juga

'.erdampak pada penguasaan keteranlpilan lainnya

Agar harapan ini tercapai, ditawarkan salah satu soLusi pelrecahannya

S..Lusi yang dimaksud adalah pemanfaatan model pembelajaran yang aktif,

'.:eatif. 
invoatil. efektif, dan kleatif. Model pembelajaran tersebut dikenal delgan

:.:rlah nodel SAIJD. Model SALID merupakan modei pembelajann bahasa

-'3::nan yang dihasilkan dari gabungan teori kon'urnikasi lnstrlksional'

::rbelajaran dengan pendekatan a\amiah (nahtral approach) dan pendekatan

:: :jar aktif (actl'e 1e arning .lppradch) yang digagas dalan teoli konslrukiivisme'

>.:l (201:l: 206) mcngungkapkan bahwa proses pembelajaran dapat diarljkan

..::gai sebuah perjalanan yang dimtrlai dari tahapan perrnulaan yaitu pengajar ittL

:::triri menuju sebuah tujuan yaitu peserta didik model ini menguraikan empat

:.-:rrfhalad). dan Deslionatian (tujuan). Pada tahap permulaan model ini

-r::::.kuskan pada pengajar sebagai sumber ilmu pengetahuan dcngan betdasat'



pada kriteria UUD No. 1,1 tahun 2005 tentang dosen dan dosen pasal 10, dimana

seorang pengajar dalam hal ini dosen harus memiliki enpat kompetensi utama

yakni konpetensi pedagogik, prolesional, kepribadian, dan sosial.

Selanjutnya tahapan pelaksanaan (1./ior) meliptlti materi pembelaja1.an,

iencana penbelajaran dan proses pembelajaran yang menitikberatkan pada

seluruh aspek pancaindera dengan menggunakan media dan metode yang

bervaiasi sehingga n'iahasiswa bisa lebih aktil kreatif, inovatif dan dalam

pembclajarannya dapat bersifat efcktif dan nlcnyenangkan bagi nereka Seluruh

aspek pancaindera yang dimiliki oleh mahasiswa dioptimalkan dan selanjutnya

dituangkan dalam sebuah ide lulisan deskripsi Melalui pancaindera ini,

nahasiswa dapat nenerima isi pesanhateli peiajaran. Selaill itu, proses

pembelajalamya dilaksanakan tidak hanya terbatas di dalam kelas, tetapijuga di

luar kelas sesuai dengan tema-tema yang dibelikan Pancaindera yang dimaksud

:Jalah penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecapaltperasaan

Tahap memanfaatan (utilizalion) )ang melipr.lti pemerian mated secara

::orilis dan praktis. Mahasiswa diberikan gambaran mengenai tahapan men lis

::ngan baik dan bagaimana cara mengembangkan ide-ide mereka dalan'i seb ah

::.isan sefia ejaan atau ta|a bahasa yang lazim dalam ballasa.lerman dan berlatih

:--:nlbual tulisan deskripsi berdasarkan ide dan pengalaman mereka. IJal tenebut

'.:nudian menuju pada tahapan akhir yaitu tujuan pembelajaran (destination)'

l: uan pembelajaran yang dinraksud adalah mahasiswa' dimana mereka setelah

::.:ses pembelajamn akan lebih Inampu nengembangkan ide-ide kreatif yang

-::3ka peroleh betdasarkan pengalanan n]ereka dengan mengombinasil(an



seluruh aspek pancaindera nereka secara nyata dan konlset Berdasarkan

perpaduan yang dimiliki oleh model ini, diharapkan agar daiam pembelajamn

bahasa dapat menggunakan model ini karena melalui pancaindera, penguasaan

bahasa mahasiswa dapat ditingkatkan dan menjadi salah satu solusi dalan't

pembelajaran bahasa kiususnya keterampilan menulis deskripsi.

Penggunaan model SAUD dalam proses belajar mengajar diharapkan agar

aktivitas pembelajaran lebih mudah untuk diniknati oleh para pembelaiar karena

pembelajaran bersifat menyenangkan dan membuat suasana menjadi tidak

menegangkan. Ini menjadi nilai tambah untuk lebilt meningkatkan gairah belajal

mahasiswa.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tindakan

untuk melihat perkembangan pembelajaran frenulis deskipsi mahasiswa sel,ingga

diperoleh temuan-temuan yang lebih konklet berkaitan dengan peningkatan

keterampilan menulis deskipsi mahasiswa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut permasalahan yang perlu

dipecahkan rnelalui penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

L Bagaimana proses pembelajaran menulis deskripsi bahasa Jerman mahasiswa

melalui model SAUD?

2. Bagaimana hasil pembelajaran pembelajaran menulis deskripsi bahasa Jetman

melalui model SAUD?

3. Apakah peneiapan model SAUD dapat meningkatkan keterampilan menulis

deskripsi Jerman mahasiswa?

I
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

Keterampilan Menulis

Hakikat Keterampilan Menulis

Steets dan Ehlich (200311) mengungkapkan: "Schreiben ist ein zentrales

Mediunt wissenschaftlichel Kot unikation" maksudnya adalah menulis

merupakan media utama dalam suatu komunikasi yang ilmiah Sedangkan

Akhadiah (1996:11) menguraikan keterampilan menulis yang ringkasa iya

sebagai berikut: "(a) merupakan suatu bentuk komr.nikasi; (b) merupakan suatu

proses pemikiran yang dimulai dengan pemikira:r tentang gagasan yang akan

disampaikan; (c) bentr-rk komunikasi yang berbeda dengan bercakap-cakap' dalam

tulisan tidak terdapat intonasi, ekspresi wajah, gerakan fisik, sefia situasi yang

menyertai percakapan; (d) merupakan suatu mgam komunikasi yang perlu

dilengkapi dengan alat-alat penjelas serta aturan ejaan dan tanda baca; dan (e)

merupakan bentrk komunikasi untuk menyampaikan gagasan penulis kepada

khalayak pembaca yang dibatasi olehjarak tempat dan waktu "

Tadgan (2008:19) men.unbahkan bahwa menulis merupakan suatu

keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak

langsung, tidak secam tatap muka dengan orang lain Menulis merupakan suatu

kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis ini, penulis

haruslah terampil memanfaatkan grafologi' struktur bahasa, dan kosa kata'



iii:t rampilan menulis ini tidak akan datang secara otomatis, tetapi harus melalut

;rihan dan praktik yang banyak dan teratur.

Dalam kehidupan modem ini, jelas bahwa keterampilan menulis sangat

.elutuikan. Tidaklah terlalu berlebihan bila dikatakan bahwa keterampilan

renulis merupakan suatu ciri dari orang terpelajar atau bangsa yang terpelajar'

Laerampilan menulis memang tidak hanya dirasa sulit oleh seseorang yang

Eempelajari suatu bahasa asing karena tidak hanya melibatka unsur-unsur

:ahasa seperti leksikal, sintaksis, dan semantik yang berbeda dari bahasa

lrenamanya selama ini, tetapi juga aspek menulis lainnya. Pembelajar bahasa

penama pun mengalami hal dernikian, hal ini disebabkan oleh selain penguasaan

lmsur gramatika dalam balasa petama yang kumng memadai' pembelajar juga

ddak terbiasa berlatih nenulis. Sepefii diketahui bahwa keterampilan menulis

melibatkan berbagai unsur-unsur bahasa yang lebih kompleks da keterampilan

bahasa lainnya.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterampilan

menulis adalah suatu keterampilan berbahasa yang dilakukan seseorang unhrk

berkomunikasi dengan orang lain secara tidak langsung melainkan melalui tulisan

dengan mengerahkan ide-ide, pikiran-pikiran. atau gagasan-gagasan. senimaupult

keativitas seseorang mengguDakan cacatan tulis, huruf dan angka menjadi karya

rulis.

2. PembelajaranMenulis

Hamsa (2008:29) mendefinisikan pembelajaran menulis sebagai suatu

sistem memiliki komponen-komponen. Sebagai suatu sistem' kedudukan



komponen-komponen tersebut saling terkait dan saling mendukung satu sana

lain. Setiap konponen berinteraksi dan beke{a sama dalam rangka mencapci

tujuan pembelajaran menulis. yaitu memiliki kompetensi menuangkan gagasan.

ide, pikiran, dan informasi tulis dengan nenggunakan bahasa yang baik dan

benar.

Pembela.jaran menulis dapat dikaji dari dua sudut pandang, yaitu menulis

dapat merupakan keterampilan pendukung dan konunikasi l$eatif .Keterampilan

menulis dikatakan sebagai keterampilan pendukung berarti keterampilan ini tidak

dipelaja atau diajarkan secara mandiri alau tedsolasi tetapi melibatkan

keterarnpilan bahasa lainnya, dengan kata lain bersifat interdependen (saling

iergantung). Dapat dikatakan bah$a ketemmpilan menulis dapat menyokong

!enguasaan keterampilan belbahasa lainnya. Sebagai contoh, aktivitas transkripsi

siperti dikte atau mencatat dan n'iengisi sebuah lormat akan melibatkan

,.ilerampilan menyimak dan membaca dalam pelaksar]aannya.

Hal ini .juga dapat bennakna bahrva sebagai keterampilan pendukung,

-:liritas menulis banyak melibatkan latihan penggunaan atau aplikasi aturan

:::matika (kompetensi) untuk nenguatkan perkembangan pengetahuan sistern

r::*ia nlahasis\\Ja. Dalam hal ini. aklivitas menulis tidak berfokus pada fungsi.

-'jrn. dan seni menlrlis tetapi lebih kepada pengetal'luall tentang bahasa target

Selanjutnya, aktivitas-aktivitas nenulis sebagai keterampilan pendukung

:.:: tahapan te(entu dapat merupakan jembatan untuk menguasai keterampilan

-:--:iis sebagai komunikasi kreatif dengan rremberikan tugas penulisan dalam

r,.::uk keraDgka \\,acana yaog agak panjang yang hampir sama sepefti tulisan



r0

untuk berbagai tujuan konunikatil Hal ini juga dapat menjadi gambaran

perkembangan kemampuan menuiis mahasiswa.

Pembelajaran menulis dalam bahasa Jerman pasca tahun 80-an

menitikberatkan pada pengajaran bahasa komunikatif, dosen tidak hanya

mengajarkan keakuratan tr isan tetapi juga kelancaran, menggunakan teks dan

konteks otentik, fokus pada berbagai tujuan komunikasi, dan menggali motivasi

intrinsik mahasiswa. Seperti hal yang diungkapkan Islam dalam Tomlinson

13003:88) bahwa dalam pengajaran bahasa materi-materi komunikatif tidak

memberikan waktu yang cukup untuk beradaptasi antar personal baik antara dosen

dan mahasiswa maupun antara mal'iasiswa dengan mahasiswa.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran

oenulis adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa kon'rponen yang saling

Erliait antara satu dengan yang lain untuk melahirkan suatu gagasan atau ide

.i.ngan memperhatjkan berbagai aspek menulis baik berupa bentuk maupun

oatra melalui penguatan berupa belajar, pengalaman, dan instruksi.

3- Tujuan Pembelajaran Menulis

Memrrut Hamsa (2008:31), pembelajaran menulis bertujuan

mgembangkan potensi mahasiswa agar berpikir aktif dan konstruktif.

\labasisrva diberi kesempatan untuk bedllteraksi dengan lingkungarmya dengan

!!*al peDgetahuan yang mahasiswa miliki sebelumnya. Setiap mahasiswa pada

,:rsanla telah dibekali berbagai pengetahuan. Setiap mahasiswa memiiiki latar

bdtltng pengetahuan yang bersifat individual. Oleh karena itu, dosen hendaknya



BAB III

TI'JI]AN DAN MANFAAT

A, Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pembelajaran menulis deskipsi bahasa Jerman

mahasiswa melalui model SAUD?

l. Untuk mengetahui hasil pembelajaran pembelajaran menulis deskipsi bahasa

Jennan melalui model SAUD?

i- Untuk mengetahui penerapan model SAUD dapat meningkatkan keterampilan

menulis deskipsi Jerman mahasiswa.

B- Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini, maka hasil penelitian ini dapat

:Etguna secara:

l" Teoretis:

r Penelitian ini memerikan sumbangan yang sangat berarti dalam khasanah

ieilmuan yang ada karena pada penelitian ini menemukan suatu model

Fmbelajaran yang cocok dalam mengajar menulis deskipsi dalam bahasa

:sing/Jerman.

- \lodel pembelajamn menLrlis deskripsi bahasa Jerman dalam penelitian ini

-rmanfaat bagi pengajar dalam proses belajar mengajar'
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a.

Praktis

Mahasiswa

Model pembelajaran menulis deskripsi bahasa Jemlan dapat digunakan

oleh dosen secara efektif, dan pada gilira.rutya mampu meningkatkan kemztmpuan

menulis deskipsi mahasiswa karena mereka dipandu sejelas mungkin dalam

kegiatan menulis deskripsi bahasa Jeman, mulai dari pengenalan konteks

penggunaan model SAUD sampai pada tingkatan mahasiswa dapat menulis

deskripsi secara mandiri.

b. Dosen mata kuliah bahasa Jerman

Pembelajaran bahasa Jemtan khususnya keterampilan rnenulis deskipsi

]ang sesuai dengan i(ebutuhan stakeholder sangat membantu pengajar dalam

:oengajarkan keterampilan menulis deskripsi bahasa Jerman sehingga kemampuan

:renulis mahasiswa dapat meningkat dengan baik.

: Universitas

Keberhasilan pengajar menggunakan model pembelajaran menulis

.skripsi mahasiswa meningkatkan prestasi yang dicapai oleh universitas

-r--Iama rnenghasilkan lulusan yang berkualitas baik dan telpakai oleh

::;;ieholder.



BAB IV

METODE PENELITIAN

A, RancanganPenelitian

Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Kelas yaitu suatu kegiatan

ilrniah yang dilakukan oleh dosen di kelasnya sendiri dengan jalan memncaog'

melaksanakan, menganati dan mere{leksikan tindakan melalui beberapa siklus

)-ang be{ujuan memperbaiki atau meningkatkan mutu proses pembelajaran di

kelas. Penelitian ini bertujuan mengetahui ada tidaknya peningkatan kualitas

pembelajaran keterampilan menulis deskipsi serta keterampilan menulis deskripsi

Eahasiswa dengan penerapan model SAUD Disamping itu' penelitian ini juga

bertujuan mendeskripsikan penerapan model SAUD dalam pembelajaran menulis

deskipsi bahasa Jetman.

B. Lokasi dar Waktu Penelitian

l- Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Program Studi Pend Balasa Jerman FBS

LNM. Alasan memilih lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa

uhasiswa Program Studi Pendidika:r Bahasa Jerman adalah out put utama dan

rmber daya ma:rusia dalam hal pengajaran bahasa Jerman di SMA serta masih

hangnya keterampilan mereka dalam hal keterampilan menulis deskripsi bahasa

lcrman.
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2. Waktu Penelitian

Secara keseluruhan penelitian ini berlangsrulg enam bulan, yaitu Maret

sampai dengan Agustus 2016. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka

penelitian ini meliputi: pengenalan lapangan, penyusunan usulan penelitian'

pelaksanaan penelitian, dan penyusunan lapomn kegiatan

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Sugiyono (2008:80) menyatakan bahwa "populasi adalah wilayah

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari da:r kemudian

ditarik kesimpulannya".

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester 2 Program Studi

Pend. Bahasa Jerman yang be{umlah 80 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi

tersebut. Pemilihan sampei dalam penelitian ini dilakukan dengan caa purPosivc

sampling yaifi penentuan sampel dengan pedimbangan tertentu Pertimbangan

pemilihan sampel dengan purposive sampling karerra peneliti ingin melihat

gambann prestasi mahasiswa yang mengikuti pembelajaran Dalam penelitian ini

dipilih mahasiswa kelas A sebagai sampel yang terdiri dari 40'
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D. Sumber Data

1. Kegiatan atau proses pembelajaran keterampilan menulis deskripsi bahasa

Jerman.

Data yang dikumpulkan yaitu data tentang pelaksaraan pembelajaran

rnenulis deskipsi bahasa Jeman mahasiswa Program Studi Pend. Bahasa Jerman

FBS UNM sebelun tindakar, saat dilaksanakan tindakan dan setelah tindakan.

2.Informan

a. Dosen pengampuh mata kulia}r keterampilan menulis

Data ini berisi tentang pelaksanaan pembelajaran keterampilan memrlis

yang dilakukan oleh dosen Program Studi Pend Bahasa Jeman sefta kendala-

kendala yang dihadapi oleh dosen pada saat proses belajar mengajar berlangsung.

b. Mahasiswa kelas A Prodi Pend. Bahasa Jerman

Data yang dikumpulkan yaitu, data sebelum tindakan, saat proses

pembelajaran keterampilan menulis deskripsi serta kesulitan yang dialami

mahasiswa ketika menulis deskipsi bahasa Jerman.

3. Dokumen

Dokumen yang dimaksud adalah silabus, Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP), foto kegiatan pembelajaran, catatan lapangan (field notes)

dan hasil tes mahasiswa belupa hasil keterampilan menulis deskipsi bahasa

Jeman, sefia hasil angket yang diisi oleh mahasiswa



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang deskripsi hasii penelitian dan

pembahasannya. Hasil penelitian yang akan diuraikan adalah informasi

kemarnpuan awal mahasiswa dalam menulis deskripsi dengan pelaksanaan

tindakan kelas persiklus dan peningkatan kemampuan mahasiswa dalam memrlis

deskripsi bahasa Jerman melalui penerapan model SAUD Pembahasan

merupakan uraian hasil analisis informasi kemampuan awal mahasiswa dalam

menulis deskripsi, peningkatan tindakan kelas persiklus dan peningkatan

kemampLlan mahasiswa dalam menulis deskripsi bahasa Jetman melalti

penerapan model SAUD.

A. Hasil Analisis dala

1. Penerapan Pembelajaran menulis deskripsi dengan Penerapan Model

SAUD.

a. Hasil Penelitian Tindakan Kelas

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan dengan menerapkan model

SAUD dalam pembelajaran menulis deskipsi bahasa Jetman dilakukan secara

bertahap. Kegiatan dimulai dengan perencanaan tindakan, dilanjutkan dengan

pelaksanaan tindakan, obseNasi, dan refleksi.

1) Informasi Awal Mahasiswa dalam Menulis Deskripsi Bahasa Jerman

Strategi pembelajaran merupakan salah satu hal yang penting dalam

menentukan keberhasilan suatu pembelajaran Maka sebagai tenaga pengajar

47



48

harus memainkan peranan yang penting dalam melaksanakan proses belajar

mengajar agar proses tersebut lebih efektii

Sebelum pelaksanaan tindakan dimulai, dilakukan obsewasi mengenai

minat mahasiswa terhadap mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, khususnya

pengalaman mahasiswa dalam menulis deskripsi bahasa Jerman. Data yang

diperoleh melalui aagket merupakan informasi awal pengetahuan dan pengalaman

mahasiswa dalam menulis. Rangkuman informasi awal kemampuan mahasiswa

dalam mengikuti mata kuliah Schri.ftlichet Ausdruck d8'p8'l dilihat pada tabel

berikut ini.

Tabel 5.1 Rangkuman Informasi Awal Kemampuan Mahasiswa

NO KADANC
KADANG

TIDAK

Apakah Anda menyukai pembelajaran

menulis deskipsi di kelas?

t0

(4',7,62%)

ll

(s2.38%)

0

(4't,s0%)

2 Apakah pembelajaran menulis deskipsi
sangat menarik perhatian Anda?

5

(23,81v0

5

(23,81o/.)

l1

(52,38%)

3 Jika diberi tugas menulis deskripsi yang

sulit, apakah Anda berusaha

mengedakannnya dengan baik?

4

(r9,05%)

9

(42,8s%)

8

(38,1%)

4 Apakah Anda menge{akan setiap tugas

yang diberikan dosen?

6

Q8,s7%\

6

(28,57%)

9

(42,86%)

5 Apakah Anda berusaha ultuk
menanyakan tugas-tugas yang kuang

ielas yang diberikan dosen?

5

(23,81%

l0

(4'7,620/.)

6

(28,s1o/o)
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Melalui argket informasi awal tabel di atas, diketahui bahwa mahasiswa

yang kadang-kadang beminat dalam pembelajaran menulis deskripsi bahasa

Jerman lebih dominan daripada mahasiswa yang beminat menulis deskipsi

bahasa Jerman (no. 1). Hal itu dibuktikan dengan 52,389/0 mahasiswa menjawab

kadaag-kadang menyukai kegiatan menulis deskipsi bahasa Jerman, 47,62Yo

mahasiswa menyukai kegiatan menulis deskripsi bahasa Jerman dan 0% tidak

menyukai kegiatan menulis deskipsi bahasa Jermar. Selain itu faktor ketertadkan

mahasiswa terhadap menulis deskipsi bahasa Jeman masih sangat rendah (no. 2).

Sebanyak 52,387o mahasiswa menyataka[ tidak tefiarik dergan pembelajaran

menulis deskipsi bahasa Jerman, 23,817o menjawab tertarik dan kadang-kadang

mempelajari menulis deskripsi bahasa Jerman.

Sebagian besar mahasiswa terkadang mengerjakan tugas menulis deskipsi

bahasa Jerman dengan baik (no. 3) yakni sebanyak 42,85o/o. Sebanyak 38,1%

mahasiswa tidak mengerjakan tugas menulis deskripsi bahasa Jerman denga.n

baik. 19,05% mahasiswa mengerjakan tugas menulis deskipsi bahasa Jerrnan

dengan baik.

Sebanyak 28,57% untuk mahasiswa yang mengerjakan tugas menulis

deskipsi bahasa Jerman jika didiberikan oleh dosen (rc.4). 42,86Y. untuk tidak

mengerjakan tugas menulis deskripsi bahasa Jerman yang diberikan oleh dosen

sedangkan 28,577o mahasiswa yang kadang-kadang mengerjakan tugas menulis

deskipsi bahasa Jerman yang diberikan oleh dosen. Dalam (no.5) sebanyak

23,817o mahasiswa yang selalu menanyakan tugas-tugas yang kurang jelas yang

diberikan dosen.47,62910 mahasiswa yang tidak bertanya sedangkan 28,577o
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mahasiswa lebih dominan tidak bertanya jika tugas-tugas yang diberikan oleh

dosen kurangjelas.

Setelal mendapatkan inlormasi awai kemampuan nrahasiswa dalam

menuiis deskipsi balasa Jerman, selanjutnya peneliti mengadakan tes

(pratindakan) sebelum mahasislva dikenai tindakan kegiatan menulis deskripsi

bahasa Jerman. Pratindakan ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan awal

mahasiswa Program Studi pend. Bahasa Jemlan dalam menulis deskripsi bahasa

Tabel 5.2: Hasil Pratindakan Mahasiswa dalam pembel.jaran Menulis

Desl{ripsi

No Responden Skor No Res Skor
R1 46 ll R 11 29

2 R2 20 12 R t2 45
3 R] 53 13 R t:l 57
4 R4 39 l4 R t4 20
5 R5 52 t5 R t5 51
6 R6 56 16 R 16 47
1 R7 53 17 R 17 28
8 R8 58 t8 R 18 5t
9 R9 35 i9 R19 57

10 R l0 79 20 R20 44

Iotal
21 R 2t 61

981

Hasil pratindakan di atas memperlihatkan kenampuan mahasiswa program

studi pendidikan bahasa Jeman dalam menulis deskripsi masih tergolong rendah.

rata-rata perolehan skor mahasiswa belum mencapai setengah dari skor ideal yallg

dipakai dalam penelitian ini. Deskripsi lespon mahasis*a aras pertaDyaan pada

46,'.11429
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BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Simpulan hasil dan pembahasan adalah sebagai bedkut:

1. Proses penerapan Pembelajaran:

a) Pada siklus I, peran mahasiswa dalam pembelajaran mulai meningkat

walaupun masih kurang memahami konsep pembelajaran SAUD yang

sebenamya. mahasiswa mulai berani mengemukakan pendapat dan

befianya kepada guru meskipun ada beberapa siswa yang kurang serius

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran'

b) Pada siklus II, mahasiswa semakin aldif bertanya dan mengemukakan

pendapat, mahasiswajuga lebih mandiri dan tidak selalu bergantung pada

dosen. siswa juga semakin mahir membuat karangan deskriptif bahasa

Jerman. Refleksi siswa di akhir siklus II menunjukkan bahwa

pembelajaran berlangsung dengal menarik dan menyenangkan'

2. Keberhasilan penerapan Model SAUD

a) Jumlah skor nia-rata keselumhan pratindakan adaiah 46'71' sedangkan

pada siklus ll adalah 70,67. Oleh karena itu, kemampuan menulis

karangan deskriptif mahasiswa mengalami peningkatan skor' Peningkatan

skor mta-rata terbesar ditemui pada pratindakan menuju setiap siklus Hal

tersebut didukung oleh adanya perencanaan yang matang pada siklus I
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Selain itu, siswa masih memiliki ketetadkan yang tinggi melalui model

SAUD pada siklus dan peltemuall beik\\tnya.

b) Penerapan model SAUD dalam pembelajaran menulis deskripsi bahasa

Jerman mahasiswa dapat membantu mereka untuk menemukan ide-ide

baru dalam menulis. Penerapan model ini dapat meningkatkan minat

belajar mahasiswa dan hasil pembelajarannya diharapkan lebih bermakna

sehingga mahasiswa dapat menerapkan apa yang telah mereka pelajari

dalam kehidupan sehari-hari. Model SAUD dapat digunakan untuk

meningkatkan keativitas mahasiswa dalam pembelajarat Schrifrlichel

Ausdruck.

B, Saran

l. Dosen hendaknya menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dalam

pembelajaran menulis bahasa Jerman Dosen hendaknya membe kan

bimbingan, motivasi, dan semangat kepada mahasisvr'a agar mereka lebih

kreatif menumbuhkan imajinasi mereka salah satunya dengan menulis

2. Dosen dan peneliti hendaknya memposisikan dirinya sebagai pendamping

dalan proses pembelajaran, sehingga kreativitas, imajinasi dan keaktifan

mahasiswa dalam prakiik menulis di dalam maupun di luar kelas meningkat
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Lampiran l. lnstrumen penelitian

JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA JERMAN
FAKULTAS BAHASA DAI{ SASTRA
UNIVERSI'AS NEGERI iIAKASSAR

4!:ma! .!l, DS. Tata Raya parangrambung, Makassar

ANFANG DES TESTES

SCHREIBFERTIGKEIT

Sie sich das Video und die Bilder an und schreiban Sie eine Geschichte mil
nem Titel. Die folgende punkte werden lhnen helten.

wann

wo

was

warum
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JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA JERi'AN
FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

Alamat Jl. Dg. Tata Raya Parangtambung, Makassar

ENDE DES TESTES

wehlen sie einen Test von zwei Teste und schreiben Sie eine Geschichte.

SCHREIBFERTIGKEIT A

Sehen Sie sich die Bitder an und schr€iben Si€ eine Geschichte mit einem Titel. Die

iolgende Punkte werden lhnen helfen.

1. wer

2. wann

3. wo

.1. was

5 warum

1
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JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA JERMAN
FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI UAKASSAR

Alamat Jl. Dg. Tatia Raya Parangitambung, Makassar

ENDE DES TESTES

SCHREIBFERTIGKEIT B

Sehen Sie €ich das Video und die Bilder an und schreiben Sie eine Geschichte mit

;inem Titel. Die folgende Punkte werden lhnen helfen.

*

t

1. wer

2 wann

lwo
1. was

warum


