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DETERMINASI DOMAIN KOGNITIF TERHADAP
KETERAMPILAN MEMBACA BAHASA IERMAN*

Sulis Triyono**

Abstract

This research aimed at finding out the determination of the subcognitive,semicognitive, and communicative domiins to reading skill of German language.The research was 'carried out at the Germai Department of Uiiversitas NegeriYogyakarta from Februaryto June during the academi. y"u. of 7995/7996,. 'the populationcomprised all students of the German Departrnent. The sample was selectea by using ttrepurposive random sampling technique, on condition that the sfudents had already passecl
19aa1g Comprehension subjects, u.,d tuk".r the ZDaF examination from Goethe InstitutMiinchen. The sample consisiecl of 90 students. The test instruments used were tested fortheir appropriateness as good measuring instruments. Tmt instruments for cognitivedomain, which were standardized tests, were rnade by experts in cognitive measurementsfrom the Faculty of Psychology of Gadjah Mada university. The reliabflity coefficients of thetest instruments for reading comprehension r = 0.920. Test was develoied on the basis ofspecification of the constructed. research instruments of which all the items had contentvalidity' The analysis technique used was the partial correlation, the multiple regression atthe = 0,05 Ievel of significance.

The result showed that there was a positive conhibution of the subcognitive,semicognitive, and communicative domains toreading comprehension stated throigh theequation of regression line y = -34,947+0,226X1+O,2g6ir*0,+iOXr*d coeftjcient correlation
Rr.rzr = 0,692 and the effective contribution was 47,9%.The result sho'ared that subcognitive,semicognitive, and communicative domains gave a positive and significant contribrition toreading comprehension.

Key l^rords:determination cognitive domain (subcognitive, semicognitive, communicativebehaviour)

A. Pendahuluan
Pengajaran bahasa selalu

menginginkan pencapaian hasil belajar yangoptimal. Untuk itu muncul blrbagai
pendekatan. Pendekatan yang saat lni
banyak digunakan adalair pindekatan
komunikatif. Program Stucli pendidikan
Bahasa Jerman Universitas Negeri
Yogyakarta juga menggunakan pendek-atan
ini. Hal ihr terlihat pada buku ajar y,ang
dipakai dengan harapin dapat rnemb"rikur.

pertumbuhan penguasaan bahasa
secara Ieliih pragmatis ditinjau dari aspek
komunikasinya. Dengan pendekatan itu
diharapkan para mahasiswa sejak dini telah
terlibat pada proses komunikasi yang
merupakan esensi dari keberadaan bahasa.
Prinsip dasar penga;arannya bermula dari
adanya asumsi bahwa bahasa berfungsi
sebagai alat komunikasi, baik komunikasi
lisan maupun tulisan. Untuk berkomunikasi

' Ringkasar' Penelitian vang berjudul "Determinasi Domain Kognitif terhadap Keterampilan Membaca BahasaJerman,,. ' ,\u\rtt.tJ .ernqc,tap Leterompllan Membaca .** Magister Pendidikan, Doklorandus, Staf Pengajar Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri yogyakarta
.: 
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secara lisan dituntut adanya dtra
keterampilan yaitu keterampilan berbicara
'Sprechfertigkeit dan keterampilan
menangkap apa yang didengar Horu erctehen,
Untuk komunikasi secara tulis dituntut
adanya keterampilan menulis Schreiben dan
keterampilan membaca Leseaerstehen.
Dengan demikian, jelas bahwa pengajaran
bahasa harus dilaksanakan secara terpadtr
mengaitkan pembelajaran keterampilan
berbahasa tulis dan lisan menjadi satu
keterampilan berbahasa yang utuh dan
terintegrasi. Semua keteranrpilan berbahasa
tadi dikembangkan menjadi satu
keterampilan secara lengkap dan harus
mengandung aspek fungsional, nosional
yang terkait dengan konteks, dan bermakna.

Walaupun demikien, tidak jarang
terjadi proses belajar - mengajar yang baik
akhirnya tidak semua rnembuahkan hasil
sesuai dengan harapan. Hal tersebut salah
satunya dapat disel,,abkan oleh adanya
perbedaan domain atau ranah yang dimiliki
oleh setiap mahasiswa. Domain yang
terdapat pada masing-masing individu itu
dapat mempermudah atau menghambat
untuk mempelajari bahasa asing, karena
domain tersebut dapat membantu
rneningkatkan cara berpikir y.ang pada
akhirnya dapat mempermudah
pemahaman. Domain yang dimaksud
adalah domain kognitif. Domain kognitif ini
dalam pengajaran bahasa mengandung tiga
tataran, yaitu tataran subkognitif, tataran
semikognitif, dan tataran komunikatif.
Perbedaan prestasi belajar mahasiswa yang
mempelajari bahasa asing tersebut
diasumsikan disebabkan oleh adanya
perbedaan domain itu, Dengan demikian
dalam proses belajar mengajar sebaiknya
ikut diperhitungkan domain kognitif pada
setiap mahasiswa agar hasil belajarnya
dapat dioptimalkan. Pengaruh domain
kognitif dalam proses pembelajaran bahasa
dapat dilihat pada pengajaran pengetahuan
kebahasaan dan pengajaran keterampilan
berbahasa. Kedua hal ini memerlukan
perilaku kognitif yang penekanan aspeknya
berbeda.

Disampingitu, aspek lain diduga juga
dapat mempengaruhi tercapainya prestasi
belajar mahasiswa antara lain faktor
kebahasaan, aspek psikologis mahasiswa
yang berupa minat belajar, bakat,
moHvasi mahasiswa dalam mem
bahasa Jerman. Perkembangan fak
psikologis ini sangat bergantung
cara dosen memberikan perkuliahan
depan kelas dan cara menyajikan pengajaran
keterampilan berbahasa. Kedua hal tersebut
mungkin juga berpengaruh terhadap
pencapaian hasil bdlajar. Cara dosen
memberikan perkuliahan misalnya saia
dapat berupa cara memilih materi pelajararu
pendekatan, meto<le, dan teknik yang cocok
untuk digunakan dalam proses belajar -
mengajar. Dalam pengajaran keterampilan
berbahasa misalnya keempat keterampilan
harus disajikan, secara menyatu,
menyeluruh, atau diberikan secara terpisalF
pisah. Pada tulisan ini, penulis mencoba
urengukur seberapa banyak sumbangan
determinasi domain kognitif, b.aik pada
tataran subkognitif, semikognitif, maupun
tataran komunikatif terhadap keterampilan
membaca pemahaman bahasi Jerman. 

-

B. Domain Kognitif
Domain kognitif rnerupakan domain

atau ranah yang dimiliki seseorang yang
digunakan untuk melakukan aktivitas
berpikir, sehingga setiap individu akan
mempunyai tingkat kecepatan dan
kedalaman berpikir yang berbeda, karene
perbedaan berpikir tersebut disebabkan oleh,
adany-.a perbedaan tingkat
kecerdalannya(Wode, 7988: 48-49). Monkt
Knoers & Siti Rahayu (1.994: 2021
mengatakan bahwa aspek kognitif itu
memiliki pengerHan yang luas dalam proses
berpikir dan mengamati. ladi kognisi
tersebut merupakan tingkah laku yang
dapat mengakibatkan seseorant
memperoleh pengetahuan atau sesuatu
),ang dibutuhkan yang berhubungan
dengan pengetahuan. Piaget dalam teorinya
tentang perkembangan intelektual membagi
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pmkembangan kognitif ini menjadi empat
ulrap atau stadium yang meliputi tahap: (a)
wtsstrr6f61ik, (b) praoperasional, (c)

operasional dan (d) formal
dalam Good, 1990:57-

Mahasiswa yang akan diteliti
kirakan pada tahapan formal

Selain itu, menurut Dennis Child
114-115) kemampuan kognitif sangat

dalam proses belajar, karena
puan kognitif tersebut digunakan
i dasar utama dalam memperoleh
asi baru. Keberhasilan dalam
lajari konsep dan informasi baru itu
bergantung kepada pengalaman

ya. Dengan demikian, teori belajar
dikemukakan oleh Child ini mirip
n teori belajar kognitif yang

oleh Ausubel(dalam Good,
199). Ia mengatakan bahwa belajar

akan berlangsung jika dalam
lah informasi baru terdapat kaitan

pengetahuan atau struktur kognitif
sudahada.
Adapun taksonomi domain kognitif
diintegrasikan ke dalam pengajaran

asing dikembangkan oleh Lee (1973:
maka lebih dikenal dengan Taksonomi
Taksonomi Lee ini meliputi perilaku

tataran subkognitif, tataran
Fitit dan perilaku pada tataran

nikatif. Ke tiga tataran kognitif
t menurut Lee adalah sebagai

uTataran Subkognitif
Perilaku pada tataran subkognitif ini

pakan suatu tingkah laku tindak
yang paling sederhana, yaitu

ffierupa pemberian respons dan
ngkinkan belum memahami arti

mryons yang diberikan tersebut. Pada
ini terdapat 18 perilaku yang

maliputi: (1) mengulang ucapan, (2)
nm-rirukan, (3) membedakan dua ucapan, (4)

tgingat kembali melalui bacaan, (5)
ftrmutasi lisan, (6) mengasosiasikan kata
mtuk mencari sinonim, (7) menyebutkan
ilErna benda, (8) membaca lisan, (9\
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menjawab secara lisan, (10) menulis kembali,
(11) mengeja (12) menuliskan daftar kata
yang diingat, (13) menulis transkripsi
phonetik, (14) permutasi gramatikal (15)
mmjawab secara tertulis, (16) memilih
jawaban yang benar, (17) menjodohkan, dan
1.8) mengidentifikasi.
2. Perilaku Tataran Semikognitif

Perilaku pada tataran semikognitif
adalah suatu tingkah laku seseorang dalam
tindak berbahasa untuk mulai memahami
stimulus atau rangsang yang diterima.
Tingkatan ini sudah mulai mengarah ke
komunikasi, hanya saja masih selalu
memerlukan rangsang yang nyata. Yang
termasuk pada tahap ini terdapat 17
perilaku, meliputi: (1) menjawab pertanyaan
langsung, (2) menerjemahkan hrlisan, (3)
menerjemahkan percakapan, (4)
memperagakan, (5) menentukan padanan
struktur, (6) menentukan gramankal, (7)
menilai kerancuan, (8) melengkapi kalimat
(9) mendefinisikan kata, (10) menilai emosi
atau karakter orang lain, (11) memberikan
penjelasan sesuai dengan wakfu dan tempaf
(12) memberikan penjelasan sesuai dengan
lokasi, (13) mengkonjugasikan dan
mendeklinasikan, (14) menyusun kalimat,
(1.5) subtitusi atau menggantikan kata yang
dihilangkan, (1.5) menirukan karangan, dan
(L7) mengkonversikan.
3. Perilaku Tataran Komunikatif

Perilaku pada tataran komunikatif
adalah suatu tingkah laku seseorang dalam
tindak berbahasa yang sudah mengenal ciri-
ciri komunikasi sosiaf serta dapat bereaksi
dengan tepat untuk merespons stimulus
yang diterima baik melalui lisan maupun
tulisan, yang termasuk pada tingkatan ini
adalah 9 perilaku yang meliputi: (1)
menanggapi permohonan orang lain, (2)
meringkas suatu cerita yang didengar, (3)
mendorong suatu percakapan, (4)
mengungkapkan gagasan, (5)
menggabungkan informasi-informasi yang
didapat atau mengarang, (6) mamPu
mengekspresikan perbedaan, (7)
memberikan informasi tentang latar
lrelakang, (8) mampu menyimpulkan dan
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m€mberi saran/ dan (9) mengidentifikasi
sbreotypbudaya.

Seperti dikemukakan dl'atas bahwa
kemampuan seseorang dalam belajar dapat
dikelompokkan menjadi tiga kategori
domain. Domain kognitif sangat banyak
digunakan dalam penyusunan evaluasi
belajar. Pada umumnya evaluasi belajar
disusun berdasarkan pada taksonomi Bloom
karena taksonomi ini bersifat universal
sehingga dapat digunakan pada semua
bidang, baik bidang sosial, budaya, dan
bidang ilmu-ilmu eksakta. Taksonomi Lee
bersifat lebih spesifik dan khusus digunakan
unfuk penyusunan evaluasi betajar pada
bidang pengajaran bahasa asing atau bahasa
kedua, sehingga taksonomi ini paling cocok
digunakan sebagai dasar penyusunan
evaluasi belajar bahasa |erman untuk
pencapaian hasil belajar yang optimal. Di
samping itu, taksonomi tersebut digunakan
sgbagai dasar penyusunan kisi-kisi tes
tataran kognitif.

Pada kegiatan membaca pemahaman
terdapat 3 model yaitu model interaktif,
buttom+tp, dan model top-down. Model
interaktif terjadi interaksi antara mata
dengan wacana dan sekumpulan
pengalaman yang terdapat dalam otak.
Model buttom-up memahami suatu wacana
dari unsur terkecil hingga akhirnya pada
pemahaman keseluruhan wacana. Model
toVdmsn memahami wacana dengan jalan
mengintepretasikan judul wacana atau teks,
memahami makna, konteks, clan sifuasinya,
kemudian dikembangkan pada pemahaman
secara rinci sampai pada unsur terkecil
wacana.

Ditinjau dari proses membaca maka
terdapat hubungan antara domain kognitif
dengan keterampilan membaca, yaitu
berupa interaksi antara pembaca dengan
wacana melalui proses konsepfual dan
struktur konseptual. Proses konseptual
artinya pemahaman terhadap wacana
ditentukan oleh adanya pengalaman-
pengalaman sebelumnya yang berupa
konsep-konsep. Sedangkan struktur
konseptual merupakan proses pemahaman

melalui tingkat kesukaran shuktur wacana
$ones,7972).

C. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan

adalah metode suntei, yaitu suatu metode
penelitian yang dilakukan terhadap
mahasiswa sampel untuk meneliti peristiwa
yang telah terjadi untuk menemukan faktor-
faktor yang diperkirakan sebagai penyebab
bagi peristiwa yang diteliti. Dalam
penelitian ini dicoba untuk diteliti
determinasi domain kognitif yang meliputi
perilaku tataran subkognitif, semikognitif
dan perilaku komunikatif terhadap
penguasaan keterampilan membaca
pemahaman bahasa Jerman.

Model penelitian yang digunakan
adalah berupa hubungan kausal, sedangkan
rancangan penelitiannya menggunakan
deskriptif korelasional. Analisis data
menggunakan analisis regresi ganda.
Analisis ini digunakan untuk mengetahui
seberapa besar variasi-variasi variabel
berkaitan dengan variabel lain, antara
domain kognitif dengan keterampilan
membaca pemahaman bahasa Jerman. Di
samping itu, digunakan untuk mengetahui
persamaan garis regresinya dan digunakan
untuk mengukur determinasi dan pengaruh
antara skor perilaku tataran subkognitif,
semikognitif, dan perilaku komunikatif
dengan skor keterampilan membaca
pemahaman bahasa Jerman,

Populasi penelitian ini adalah semua
mahasiswa Program Studi Pendidikan
Bahasa Jerman FBS UNY. Sampel dipilih
dengan menggunakan teknik sampel acak
purposif @urposfue random sampling) artinya
dengan suatu pertimbangan bahwa anggota
sampel harus mahasiswa yang telah
menempuh matakuliah keterampilan
membaca Leseuerstehen dan telah mengikuti
ujian bahasa Jerman tingkat dasar ZDaF
(Zertifikat Deutsch als Fremdsprache) dari
Goethe Institut Jakarta. Anggota sampel
seluruhnya 90 orang yang terdiri atas

Litera, Tahun I, No. t, Januari 2002



mitian. Anggota sampel.yang
fr uii coba instrumen penelitian

7. Dari jumlah tersebut,
orang diambil secara acak

untuk keperluan uji coba
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simpangan baku sebesar 15,140. Data
perilaku tataran semikognitif memiliki skor
tertinggi 133,81 dan skor terendah 53,60
harga rata-rata 100,0M dengan simpangan
baku 15,050. Data perilaku tataian
komunikatif memiliki skor tertinggi 127,g4
dan skor terendah 69,83 harga rata-rata
sebesar 99,943 dengan simpangan baku
15,210.

Dari hasil pengujian linieritas
hubungan data penelitian antara perilaku
tataran subkognitif (Xr) dan keterampilan
membaca (Y) menghasilkan keluaran harga
p beda sebesar 0,803. Dari hasil keluaran
komputer tersebut didapat p beda sebesar
0,803 > O050 maka hubungan antara variabel
perilaku tataran subkognitif (X,) dan
variabel keterampilan membaca (y)
dinyatakan linier. Hasil pengujian linieritas
hubungan antara perilaku tataran
semikognitif (Xr) dan keterampilan
membaca (Y) menghasilkan harga p betta
sebesar O610. Terny ata p be da sebesar 0,5L0 >
0,050 maka hubungan antara variabel
perilaku semikognitif (Xr) dan variabel
keterampilan membaca (y) dinyatakan
linier. Pengujian linieritas hubungan antara
perilaku pada tataran komunikatif (Xr) dan
keterampilan membaca (Y) menghasilkan
keluaran harga p beda sebesx 0,791. p beda
sebesar 0,797> 0,050 maka hubungan antara
variabel perilaku pada tataran komunikatif
(Xr) dan variabel keterampilan membaca (y)
dinyatakanlinier.

Dari analisis korelasi ganda antara
perilaku tataran subkognitif (X,),
semikognitif (Xr), dan komunikatif (Xr)
dengan keterampilan membaca (y)
diketahui bahwa hubungan antara perilaku
tataran subkognitif dengan keterampilan
membaca sementara perilaku tataran
semikognitif dan tataran komunikatif
dikontrol diperoleh koefisien korelasi (rr1.z.ay

sebesar 0,379. Hubungan perilaku tataran
semikognitif dengan keterampilan
membaca sementara perilaku tataran
subkognitif dan tataran komunikatif
dikontrol diperoleh koefisien korelasi (rra*,
sebesar 0,408. Sedangkan hubungan

Leterampilan membaia bahasa
tedua jenis data yang didapat

skor.

bahasa Jerman. Data ini memiliki
ktinggi 85 dan skor terendah 40

fugdtif berbentuk tes tertulis
rymda dengan empat pilihan
Uhs ini menggunakan tes baku

an kognitif dari Fakultasii L'niversitas Gadjah Mada
Tes ini terdiri atas 3 bagian;

pada bagian pertama sebanyak
dmgan waktu 35 menit, bagian
hryak L9 butir dengan waktu gS

hgian ketiga sebanyak 100 butirrrnktu 6 menit. Sedangkan tes
membaca bahasa Jerman:" ffiulis unfuk pemahaman teks

mman Bentuk pertanyaan pitihan
dengan empat pilihan ja*aban,
mal seluruhnya 30 butir. Keseluruh
pmg dibutuhkan untuk tes ini 45

itian
ffM tentang keterampilan membaca*u,, merupakan skor yangh dari hasil tes keterampilan

il diikutsertakan dalam
datapenelitian.

lnrelitian yang dikumpulkan

10,30. Data perilaku tataran

dibagr dua: (1) data tentang
dari hasil tes kognitif, (2)

r diperoleh harga rata-ratanya
62,94 dengan simpangan baku

itif, semikognitif, dan perilaku
atif berupa skor yang diperolah

Iuacil 1ss tataran kognitif. Data
memiliki skor tertinggi 135,84

terendah 50,22 sehingga diperoleh
rata-ratanya sebesar 100,089 dengan

:
:i::::-
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perilaku tataran kffiilu\C.--h-i-*i.tXn
tataran subkognitif dan semikofinitif
dikontrol diperoleh koefuien korelasi (rr*.a
sebesarO552.

Pengujian keberartian koefisien
korelasi tersebut di atas dilakukan dengan
menggunakan teknik uji-t menghasilkan
harga ! sebesar 3,280,harga ! sebesar 3,576
dan harga t sebesar 5,289. Dari daftar
dishibusi t dengan derajat kebebasan (dk) 68
dan pada taraf signifikansi = 0,05 diperoleh
to*, sebesar 2,00. Dari pengujian tersebut
tampak bahwa harga t, t, trmemiliki harga
lebih besar daripada too", sehingga ketiga
koefisien korelasi tersebut dinyatakan
signifikan. HaI ini menunjukkan bahwa
perilaku tataran subkognitif, semikognitif
dan tataran komunikatif memiliki hubungan
yang positif dengan keterampilan membaca.

Dari hasil analisis regresi ganda yang
dilakukan Y atasX'X, dan X, diperoleh garis
persamaan regresi Y =
3 4,8 4'1. + 0, 226X 1+ 0'29 6X r+ 0, 426X 3.
Selanjutnya dilakukan uji keberartian
koefisien persamaan arah regresi secara
keseluruhan menghasilkan Fo sebesar 79,598.
Dari daftar distribusi F dengan dk
pembilang 3 dan dengan dk penyebut 67
pada taraf signifikansi = 0,05 diperoleh F,"*,
sebesar 2,76, Tampak bahwa harga Fo
memiliki nilai yang jauh lebih besar
daripada F,"r",, hal ini berarti bahwa koefisien
arah regresi yang dihasilkan sangat
signifikan, oleh karena itu persamaan garis
regresi yang dihasilkan berarti.

E. Pembahasan
Hal ini berarti bahwa perilaku tataran

subkognitif, semikognitif, dan komunikatif
mempunyai hubungan linier yang sangat
positif terhadap keterampilan membaca
bahasa Jerman. Hal ini menunjukkan bahwa
secara sendiri-sendiri perilaku tataran
subkognitif, semikognitif, dan komunikatif
memiliki kontribusi yang sangat berarti
terhadap keterampilan membaca
pemahaman bahasa Jerman. Determinasi

dau masrng-masingtatarankognitif teseb*
tKf,rr \eb\ \etu\, aprb\a ke\ga pteiildu
dihitung secara bersama-sama. Dari kadil
hubungan ini dapat dijelaskan bahwepeningkatan kemampuan pade
keterampilan membaca bahasa |erman
sejalan dengan meningkatnya tataran
kognitifnya. Dengan kata lain,
meningkatnya kemampuan pade
keterampilan membaca bahasa Jerman
senantiasa diikuti oleh meningkatnya
tataran subkognitif, semikognitif, dan
tataran komunikatif. Begitu juga sebaliknya
penurunan pada ketiga tataran kognitif itu
akan berpengaruh pada menurunnya
kemampuan keterampilan membaca bahasa
Jerman, sehingga ketiga tataran domain
kognitif tersebut memiliki fungsi yang
sangat dominan terhadap keterampilan
membaca bahasaJerman. Hal tersebut dapat
dilihat dari koefisien korelasi yang telah
dihitung, baik menggunakan analisis regresi
ganda maupun menggunakan analisis
regresi sederhana. Dari kedua jenis analisis
data tersebut menunjukkan hasil yang
sangatsignifikan.

Sumbangan efektif perilaku tataran
subkognitif terhadap keterampilan
membaca sebesar 17,689%, hal ini berarti
bahwa variesi yang terdapat dalam
kreterium keterampilan membaca yang
dapat dijelaskan oleh prediktor perilaku
tataran subkognitif sebesar'J..1.,689o/o.
Sedangkan sumbangan efektif perilaku
tataran semikognitif terhadap membaca
adalah sebesar 9,997o/o. Sumbangan efektif
perilaku tataran komunikatif terhadap
keterampilan membaca sebesar 26,194%.
Dari data tersebut tampak jelas bahwa
perilaku tataran komunikatif memiliki
sumbangan' efektif yang paling besar
terhadap keterampilan membaca, kemudian
diikuti oleh perilaku pada tataran
subkognitif di urutan kedua dan terakhir
perilaku pada tataran semikognitif memiliki
sumbangan yang paling kecil.

Hal yang cukup menarik tampak pada
paparan data seperti tersebut di atas, bahwa
sumbangan efektif perilaku pada tataran

Il
k
d
fa
let
Po
un,
der
mel
dim
Ped
dapi
terht
Jerm,
dala
dimu
karen,
adany
stmktt

sehingga
mendomini
Sedangkan
tampaknYa
beberapa k
komunikatif
sudah mel
meneraPkan
bermakna da
dankonteks u.

Detern

Liter+ Tahun I, No. 1, ]anuari 2002



Rangkuman hasil analisis terhadap variabel Y

Sumbangan Efektif
Sumbangan Efektif

70,689
9,997

26,194

rerhadap keterampilan
hnm5l"l$a berada pada urutan

fllhim""& drbandingkan dengan
etektif perilaku tataran
mrake sumbangan efektif

m&eegutrtif rtemiliki harga yang
fifrilfl ini dapat dijelaskan, bahwa

r,nsrrha66 seseorang sangat
mtuh bar$'ak faktor, antara lain

rang terkait dengan unsur
pembentukan kata,

eoemmar, penguasaan kosakata,
m$Ltur nonlinguistik yang terkait

llilrnrm,* rema, tahapan-tahapan
dm rjumlah pengalaman yang

rmlhrh spfojsk penelitian, sehingga
subkognitif dimungkinkan
andil yang cukup besar

nmampitan membaca bahasa
Wlda tahap tataran semikognitif
heterampilan membaca

berada pada urutan ketiga
ry*nrernpilan ini sangat menuntut

akan unsur gramatikaf
lhmifii'rvqet atau pola-pola kalimat,

subkognitif, semikognitif, dan tataran
komunikatif secara bersama-sama terhadap
keterampilan membaca bahasa Jerman
sebesar Rz = 0,479. Hal ini menunjukkan
bahwa variasi yang terdapat dalam
keterampilan membaca bahasa ferman yang
dapat dijelaskan oleh ketiga tataran domain
kognitif tersebut sebesar 47,90%, sedangkan
sisanya sebesar 52,10% dipengaruhi oleh
faktor-faktor lain yang tidak terjelaskan
dalam penelitian ini. Untuk lebih
memudahkan dalam memahami
pemaparan data tersebut di atas, maka
berikut ini disajikan cuplikan dari
rangkuman hasil analisisnya.
F. Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas,
dapat disimpulkan bahwa peningkatan
keterampilan membaca pemahaman
berjalan seiring dengan peningkatan tataran
kognitifnya. Bobot linieritas hubungan
antara ketiga variabel prediktor terhadap
keterampilan membaca secara sendiri-
sendiri menunjukkan koefisien korelasi
yang signifikansi pada taraf = 0,05, sedang

iegiatan struktural masih
pada keterampilan membaca.

pada tahap tataran komunikatif
tidak terpengaruh oleh adanya

iiegiatan struktural dan kuasi
karena tahapan perilakunya

m,encakup pada kemampuan
rn praktek komunikasi yang
dan dapat menciptakan situasi
untuk komunikasi yang alami.
rminasi perilaku tataran

secara bersama-sama menggunakan teknik
analisis regresi ganda menunjukkan
koefisien korelasi:yang sangat signifikan.
Adapun sumbangan efektif perilaku pada
tataran semikognitif terhadap keterampilan
membaca pemahaman memiliki nilai yang
paling kecil jika dibandingkan dengan
sumbangan efektif pada tataran subkognitif
dan tataran komunikatif. Sumbangan efektif
perilaku pada tataran komunikatif mimiliki
nilai yang sangat besar, sehingga perilaku
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pada tataran komunikatif ini merupakan
faktff yang patut diperhihrngkan dalam
proses belajar mengajar keterampilan
membaca untuk membanfu pencapaian
hasil belajar yang optimal.

Pencapaian hasil yang optimal pada
tes membaca pemahaman bahasa ]erman
tidak hanya bergantung kepada tataran
kognitif ini saja. Hal ini terlihat pada
bearnya determinasi perilaku pada tataran
subkognitif, semikognitif, dan tataran
komunikatif secara bersama-sama dan
sinultan pada keterampilan membaca
pemahaman sebesar 47,90o/o, yang berarti
masih ada faktor lain sebesar 52,10% diluar
faktor kognitif yang tidak terjelaskan pada
penelitianini.

G.Implementasi
Hasil penelitian ini dapat

berimplementasi pada proses belajar-
mengajar keterampilan bahasa Jerman pada
umumnya dan proses pengajaran
keterampilan membaca pemahaman bahasa
Jerman pada khususnya. Hal ini
ditunjukkan adanya peningkatan
penguasaan pada keterampilan membaca
pemahaman yang menuntut adanya
perimbangan perilaku tataran subkognitif,
semikognitif, dan komunikatif yang
memadai. Hal ini dapat dilihat pada
koefisien korelasi maupun persamaan garis
regresi antara perilaku pada tataran
subkognitif, semikognitif, dan komunikatif
Erhadap keterampilan berbahasa Jerman
tersebut, karena tingkat kematangan
berpikir seseorang sangat ditentukan oleh
adanya tingkatan demain kognitifnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pencapaian hasil yang optimal pada
pengajaran keterampilan membaca bahasa
Jerman tidak hanya bergantung kepada
tataran kognitif ini saja. Hal ini terlihat pada
besarnya determinasi perilaku pada tataran
subkognitif, semikognitif, dan komunikatif
secara bersama-sama dan simultan pada
keterampilan membaca sebesar 47,90Yo,
yang berarti masih ada faktor lain sebesar

5?-10* dihar fuktor kognitif yang
er|{astan pada penelitian ini.

H.Saran
Berdasarkan uraian seperti tersebut

atas, maka dapat diajukan beberapa
sebagai berikut (1) tenaga pengajar tidat
hanya bertugas mentransfer materi
perkuliahan saja, akan tetapi harus lebih
banyak memberikan perhatian pada peserte
didik yang memiliki aneka ragam tatarau
kognitif untuk mengoptimalkan hasil
pengajarannya, (2) dalam menentukan
pendekatan pengajaran harus disesuaikan
dengan kebufuhan mahasiswa karena
memiliki karakteristik yang heterogen
dilihat dari tataran domain kognitifnya, (3)
peneliti lain amat disarankan untut
mengadakan penelitian sejenis dengaa
penambahan jumlah prediktor atau
kreteriumnya agar permasalahan seputu
pengajaran keterampilan membace
berbahasa Jerman dapat dijawab secarit
funtas.
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