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KATA PENGANTAR

Puji slukur kehadirat Allah yang telah memperkenankan kita berkumpul di Cine Cfub

FBS I-II{Y untuk mengikuti seminar nasional pada tanggal 7 Agustus 2004 ini.

Kegiatan ini didasari oleh kenyataan bahrva bahasa merupakan sarana komunikasi yang

sangat penting peranannya dalam kehid.rpan manusia. Dengan bahasa manusia bersosialisasi

dengan rnasyarakat lingkungannya dan dengan masyarakat dunia. Ba.rasalah yang menciptakan

peradaba:r manusia seperti sekarang ini. 
i

Berkaitan dengan tal itu, pengajaran bahasa asing di'Indonesia dituntut untuk

menghasilkan manusia-manuia yang memiliki kompetensi unggul dalam bidang masing-masing,

agar menjadi manusia yang siap menyongsong dunia global. Kompetensi dimaksud meliputi

kompetcnsi drri, korrpetensi edukasional, komperensi vokasional, dan kompetensi sosial. Akan

telapi, keryataan menunjukkan pengajaran bahasa asing di Indonesia belum menempati posisi

yang peflting. Hal ini terlihat dari semakin sedikitnya sekolah menen-qah (SMA/SMK) maupun

pergurum tirrggi yan-e mengajarkan bahasa asing sebagai mata pelajaran inti. Pada jen-iang

pendidikan itu, bahasa asing hanya rnenjadi mata pelajaran 'non inti' yaitu mata pelajaran

tambahan, bahkzur harrya sebagai mata pelajaran ekstrrkurikuler. Pada jenjang perguruan tinggi,

bahasa asing hanya dipelajari olel"L rnahasilwa pada jurusan bahasa asing tersebut. Padahal, dalam

upaya mempercepat transt'er ipteks, semua mahasiswa baik jurusan bahasa, MIP& teknik, dan

la,innya harus menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris.

Seminai ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lcbih jelas mengenai kebijakan

pemerintah tentang pengajaran bahasa rsing baik pada tingkat sekolah menengah mauplrn tingkar

perguruan tinggi dan segala aspek i,ang berkaitan dengan pengajaran hahasa asing. pada seminar

ini al'an dibahas tiga topik utama yang terbagi dalam ti-ga sesi yaitu sesi pertama tentang kebijakan

pemerintah berkaita.n dengan pengajaran bahasa asing di Indonesia yang akan disampaikan oleh

Ambari Surarcli MA (Dikmerru-n).

Sesi kerlua tentang pengembangan pengajaran bahasa asirrg di Indonesia dan sesi ketiga

tentang irspek-aspek pengajaran bahasa asing di sekolah menenngah dan di per3rruan tinggi

disampaikan oleh para pemakalah yanrr makalahnya terdapat d,alam proc.eeding ini.

Seminar ini dapat terlaksana berkat kedasama pihak-pihak terkait. Untuk itu kami

tretrglcapkan terima kasih kepada Para pernakalah dan sernua tnitra kerja yang telah turut

berpe,:an akiif mendukung kegiatan ini.

Yogyakarta, Agustus 2004
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SAMBUTAN RIIKTOR

A.ssalamr.r' alaikr.rm,',,',r. Wb.

Yang ter-hormat Dekan, Penrbantu Dekan, peserta seminar dan pemakalah yang datang dari

penjuru tanah air.

Saya sangat bangga dengan a<,lanya scminar nasional ini karena menunjukkan tekad untuk

mengaktualisasikan pengaja:an bahasa asing. Saya sangat mengharapkal bahrva di masa yaflg

akair Catang kita dapat menghasilkan intenrutional outward grad,uated, sehingga mahasiswa kita

nanti tidal< akan terbengon-q-bengong rketika hendak bekerja. dan mengerti bahasa-bahasa yang

v,orldu,ide spoken.

Kita mengenal adanya pepatah, "bahasa menunjukkan bangsa", sementara bahasa itu sudah

identik dengan teknologi. Ja.li bisa dikatakan bangsa yang memiliki teknologi yang tinggi,

bahasanyapun akan dikenal oleh bangsal lain. Sebaliknya bangsa yang teknologinya rendah atau

melorot, maka bahasanyapun juga akan hilang, nisalnya bahasa Yunani.

Melihat kcrnbali pada tema seminar kali ini, yaitu REAKTUALISASI PENGAJARAN

B,,\HASA ASING DI INI|ONESIA, saya berharap agar kesemparan ini dipergunakan unluk

sharipg tentang pengajaran bahasa fuing di Indonesia yang menurut saya memang kurang efektif.

Kita akan melihat bagaimana pengajaran bahasa asing itu seharusnya diajarkan. baik di SML,

ntaupun di perguruan tin$gi. $emakin terlanihat seseorang mempelajari bahasa asing, maka akan

sernakin besar hambatannya, sehingga diperlukan efforl yang besar. Oleh karena itu diperlukan

motivali merupakan bekal .,ang util11a.

Yang tidak kalah penti,rgnya adalah pengalaman belajar itu harus direfleksikaq harus

bicara. Orang dapat berbi.cara dalam bahasa asing jika diilam bermirnpi dia mampu herbahasa

asing. Akhirnya, kepada panilia penyelenggara, yaitu Jurusan Pendidikan Bahasa Asing dan

kepade seluruh pemakalah lrlaupun peserta, sa1 a ucapkan selamat berseminar!!.

Vy'assalamu'alaikum, Wr. trYb. '

Rektor Universitas Negeri Yogyakarta,

.ttd.

Prof. Suyanto, Ph. D
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PENG.{JAR{N BAHASA JERMAN BERBASIS KOMPETENSI

Oleh:

Sulis Trivono

L PENDAHLJLLIAN

Pendekatan pengajaran bahasa senantiasa bertujuan untuk mendekatkan situasi
pengajaran bahasa kepada situasi nyata yang berorientasi pada kebermaknaan. pada pengajaran
keterarnpiian be.bahasa terlihat adan;a upaya rnenciptakan situasi rryata tersebut de'gan
terintegrasinya pengajarart keterampiian menyimak, berbicara, nrenibaca, dan rrremrlis menjadi
satu kesatuan keterampilan yan-g utuh. Dengan pendekatan pen-gajaran diharapkan dapat
memberikan pertumbuhan penguasaan keterampilan berbahasa asing secara lebih prak-matis. Di
san'ping itu, diharapan siswa sejak dini sudah terlibat proses komunikasi yang merupakan esensi
dari keberadaan bahasa'Komunikasi 

-vang dimaksud adalah. berupa korrrunikasi secara iisan
mauptin tulisan' Den-ean demikian Fpngajaran keterampilan bahasa harur dilaksanakan secara
terpadu yang m'engkaitkan pembela-iaran keterampi,tn irahasa tulis dan bahasa i;sqn menjadi
bahasa keterampilan bahasa yang terpadu. Seniua keterampilan berbahasa tadi, harus
clkcmbangkrn rnenjacli satu keterampilan secara lcngkap dan harus merrgandung aspek flurgsi,
nosi, situasi, konteks. dan makna.

walapun demikian, proses betajai mengajar yang telah di rencanakan dengan sebaik-
baikn-va tidak semua membuatrkan hasil sesuai dengan ;ranq diharapkan. Fial itrr dapat disebabkan
cleh adanya- oerbagai hal, antar:a lain drpat rlisebabkan oleh adanya faktor psikclugis siswa yaitu
adanya perbedaan motivasi- rainat. bakat, dan kecerdasan baik kecerdasa;r linguistik. eraosicnal.
spiriiual' inaupun kecerdasan sosial- Juga dapat oi sebabkan oleh fakto. iinguistik cian fat*cr
nonlinguistik' Dengal demikian' dalar,r prcses bela-iar men-gajar pada keempat keterampilan
bahasa asing tersebut, sebaiknya ikut diperhitungkan aspek-aspek yang dimungkinkin turut
nlenentukan keberhasilan siswa dalam keberhasilannya, agar crapat dicapai hasil belajar yang lebih
optimal.

Pengaruh hasil belajar tersebut, dalam tulisan ini akan diangi<at sebagai isu pokok pada
pengajaran bahasa Jerman berbasis kompeiensi. untuk itu,perlu dikemukakan permasalahan yaitu
apakah pengqiaran bahasa Jerman berbasis kompetinsi tersebut?

II. PEMBAHASAN

A.Model Pengajaran Bahasa Jerman Terintegrasi
Pengajaran bahasa yang terintegrasi bertujua;i untuk mencapai hasil belajar yang optimal.

Berbagai pendekatan dalam pengajaran bahasa selaku dicobakan dan diterapkan untuk mencapai
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