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A. Pendahuluan

Pendekatan pengajaran bahasa senantiasa bertujuan untuk mendekatkan situasi pengajaran

bahasa kepada situasi nyata yang berorientasi pada kebermaknaan. Pada pengajaran keterampilan

berbahasa terlihat adanya upaya menciptakan situasi nyata tersebut dengan terintegrasinya

pengajaran keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis menjadi satu kesatuan

keterampilan yang utuh. Dengan pendekatan pengajaran diharapkan dapat memberikan

pertumbuhan penguasaan keterampilan berbahasa asing secara lebih pragmatis. Di samping itu,

diharapkan siswa sejak dini sudah terlibat pada proses komunikasi yang merupakan esensi dari

keberadaan bahasa. Komunikasi yang dimaksud adalah berupa komunikasi secara lisan maupun

tulisan. Dengan demikian, pengajaran keterampilan bahasa harus dilaksanakan secara terpadu

yang mengkaitkan pembelajaran keterampilan bahasa tulis dan bahasa lisan menjadi satu

keterampilan berbahasa yang terpadu. Semua keterampilan berbahasa tadi, harus dikembangkan

menjadi satu keterampilan secara lengkap dan harus mengandung aspek fungsi, nosi, situasi,

konteks dan makna.

Walaupun demikian, proses belajar mengajar yang telah direncanakan dengan sebaik-

baiknya tersebut tidak semua membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Hal itu dapat

disebabkan oleh adanya berbagai hal, antara lain dapat disebabkan oleh adanya faktor psikologis

siswa yaitu adanya perbedaan motivasi, minat, bakat, dan kecerdasan baik kecerdasan

intelektual, emosional, spiritual maupun kecerdasan sosial. Juga dapat disebabkan oleh faktor

linguistik dan faktor nonlinguistik. Dengan demikian, dalam proses belajar mengajar pada

keempat keterampilan bahasa asing tersebut, sebaiknya ikut diperhitungkan aspek-aspek yang

dimungkinkan turut menentukan keberhasilan siswa dalam belajarnya, agar dapat dicapai hasil

belajar yang lebih optimal.

Pengaruh hasil belajar tersebut, dalam tulisan ini akan diangkat sebagai isu pokok pada

pengajaran bahasa Jerman berbasis kompetensi. Untuk itu, perlu dikemukakan permasalahan

yaitu apakah pengajaran bahasa Jerman berbasis kompetensi tersebut?
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B. Model Pengajaran Bahasa Jerman Terintegrasi

Pengajaran bahasa yang terintegrasi bertujuan untuk mencapai hasil belajar yang optimal.

Berbagai pendekatan dalam pengajaran bahasa selaku dicobakan dan diterapkan untuk mencapai

tujuan dimaksud. Pendekatan yang digunakan biasanya pendekatan komunikatif, dengan harapan

dapat menumbuhkan penguasaan bahasa secara lebih pragmatis ditinjau dari aspek

komunikasinya. Keterampilan berbahasa meliputi keterampilan menyimak, berbicara, membaca

dan menulis (Nida, 1980: 19). Keempat keterampilan ini harus bersama-sama dikembangkan

sebagai satu kesatuan secara menyeluruh. Jika salah satu keterampilan tidak dikuasainya, maka

akan mengganggu keterampilan yang lain. Untuk itu diperlukan latihan-latihan yang intensif dan

dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan (Hardjono, 1988: 65-74).

Berdasarkan pendekatan komunikatif, pengajaran keterampilan berbahasa Jerman

dilakukan dengan sistem terintegrasi dalam penyajiannya dan yang tidak lagi memisahkan

keterampilan yang satu dengan yang lainnya, serta pengajar berusaha menciptakan situasi nyata

yang bertujuan untuk dimengerti siswa secara konteks dan maknanya, misalnya pada pengajaran

keterampilan menyimak yang merupakan keterampilan untuk memahami konteks

ekstralinguistik atau informasi melalui sarana linguistik. Sedangkan pada keterampilan berbicara

menurut Savignon (1972: 8) berbicara merupakan proses komunikasi lisan. Komunikasi akan

terjadi jika terdapat kesepakatan mengenai arti dalam konteks bahasa antara sipembicara dengan

pendengar. Kesesuaian arti dalam konteks bahasa itulah yang pada akhirnya menentukan efektif

atau tidaknya suatu informasi yang disampaikan lewat komunikasi tersebut. Pembicaraan yang

efektif tersebut dapat terjadi, apabila pesan yang disampaikan identik dengan pesan yang

diterima (Hybel & Weaver, 1974: 3). Dengan demikian, walaupun pesan yang disampaikan itu

baik dalam kaitannya dengan konteks bahasa, tetapi jika tidak dimengerti oleh penerima pesan,

maka komunikasi tersebut menjadi tidak efektif. Oleh karena itu diperlukan adanya persamaan

persepsi dalam berkomunikasi agar kesepakatan mengenai arti itu dapat terjadi. Menurut Lado

(1978: 102)keberhasilan berbicara seseorang ditentukan oleh adanya beberapa hal, antara lain

keberhasilannya dalam mengemukakan ide melalui faktor linguistik seperti unit-unit bunyi dan

urutan unit kata-kata yang merupakan dasar penguasaan bahasa. Menurut David (1979: 81-93)

keberhasilan berbicara haruslah meliputi ketepatan dalam mengucapkan kata, menggunakan

tatabahasa, kosakata, kelancaran mengeluarkan gagasannya yang mudah dipahami oleh lawan

bicaranya. Sedangkan Austin (1962) mengatakan keberhasilan seseorang dalam melakukan
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tindak tutur suatu kalimat dapat dilihat dari tiga hal, (1) lokusi, yaitu tindakan menuturkan suatu

pesan dengan makna tersurat, (2) ilokusi, yaitu tindakan menuturkan suatu pesan dengan makna

tersirat artinya memiliki maksud tertentu, (3) perlokusi, yaitu tindakan menuturkan suatu pesan

untuk memperoleh efek tertentu dari mitra wicara.

Pada kegiatan membaca diperlukan pengetahuan tentang sistem kebahasaan tulis, dalam

menyimak diperlukan pengetahuan mengenai sistem bunyi bahasa. Eskey (1988: 11–12)

mengemukakan bahwa membaca merupakan interaksi antara pembaca dengan wacana atau teks

melalui otak. Dalam otak terdapat konsep-konsep tertentu yang sudah terbentuk, sehingga dapat

mempermudah dalam memahami bacaan. Dengan kata lain, membaca adalah menghubungan apa

yang sudah diketahui dengan apa yang belum diketahui melalui bahan bacaan. Makin banyak

pengalaman seseorang, makin banyak ia mendapat bantuan untuk mengerti bacaan. Lebih lanjut

Eskey mengatakan bahwa terdapat tiga model dalam pengajaran membaca yang meliputi: (1)

model interaktif yaitu terjadinya interaksi antara mata dengan teks, penguasaan aspek linguistik,

sekumpulan pengalaman yang terdapat dalam otak, dan penguasaan terhadap tema bacaan (2)

buttom up yaitu cara memahami suatu wacana dengan jalan menguasai kata demi kata dulu,

kemudian kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf, dan akhirnya baru keseluruhan wacana

(3) top down yaitu cara memahami wacana dengan jalan mengintepretasikan judul, memahami

konteks dan situasi yang terdapat dalam wacana agar pemahaman makna secara keseluruhan

dimengerti, baru kemudian dikembangkan pada pemahaman terhadap unsur kebahasaan. Model

ini sangat cocok dengan perkembangan aspek intelektual dalam domein kognitif karena Eskey

menghubungkan struktur kognitif dengan pemahaman dalam proses membaca. Sedangkan

Groeben menghubungkan motivasi pembaca dengan tingkat pemahaman teks. Selanjutnya dia

mengkaitkan interaksi antara pembaca dengan teks bahwa pembaca akan memperoleh

kompetensi verbal tinggi jika ia mampu memahami teks yang tingkat kekompleksan kalimatnya

tinggi, dan sebaliknya pembaca akan memperoleh kompetensi verbal rendah jika ia tidak mampu

memahami teks tersebut.

Pada keterampilan menulis menurut Flower (1984: 16) adalah merupakan penyampaian

ide-ide yang terdapat dalam pikiran seseorang, sehingga keberhasilan tugas menulis tersebut

lebih banyak ditentukan oleh faktor kognitif yang dimiliki oleh seseorang untuk memecahkan

masalah. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang melibatkan proses berpikir untuk

menuangkan buah pikirannya kedalam bentuk tulisan, sehingga proses menulis mempunyai

tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan oleh sipenulis. Sedangkan Eisterhold (1990: 99)
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mengemukakan bahwa terdapat kesamaan proses antara membaca dan menulis. Artinya sejumlah

pengalaman yang dimiliki seseorang sebelumnya akan dapat membantu mempermudah

membaca pemahaman maupun mempermudah menulis. Seperti yang dikemukakannya pada

model transfer keterampilan models of literacy skills transfer, terdapat tiga komponen yaitu (1)

proses kognitif, (2) struktur bahasa, dan (3) mekanisasi transfer. Pada proses kognitif terdapat

dasar-dasar kemampuan, sedangkan pada struktur bahasa terdapat komponen-komponen

struktural dan sistem bahasa, pada mekanisasi transfer terdapat sintesis. Dari ketiga komponen

tersebut jika seseorang melakukan aktivitas menulis, maka akan secara otomatis komponen

kognitif berproses, pada akhirnya timbul gagasan atau ide. Gagasan yang terdapat dalam memori

otaknya kemudian dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Tulisan inilah yang memiliki sistem atau

struktur bahasa. Pada komponen makanisasi muncullah sintesis, sehingga gagasan tersebut dapat

tersusun melalui tatanan kata, frasa, kalimat, dan paragraf.

C. Pengajaran Bahasa Jerman Berbasis Kompetensi

Berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi, pengajaran dilakukan dengan cara

mengintegrasikan pengelolaan kurikulum berbasis sekolah, kurikulum dan hasil belajar,

penilaian berbasis kelas, dan kegiatan belajar mengajar. Pada kegiatan belajar mengajar bahasa

Jerman berbasis kompetensi harus melibatkan siswa secara langsung sejak dini pada konteks,

makna, dan situasi materi yang dipelajarinya, sehingga memunculkan kemampuan kebahasaan

secara pragmatis untuk mencapai penguasaan bahasa Jerman secara optimal. Berikut

digambarkan hubungan kurikulum berbasis kompetensi dengan komponen-komponen lain yang

terkait.
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Sumber: Puskur Balitbang Depdiknas 2003

Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dapat berinteraksi dengan komponen yang

melingkupinya, yaitu komponen pengelolaan kurikulum berbasis sekolah mendukung kurikulum

dan hasil belajar (KHB). Demikian juga komponen KHB mendukung adanya penilaian berbasis

kelas (PBK), dan PBK mendukung adanya kegiatan belajar mengajar yang kondusif, sehingga

diharapkan mencapai hasil yang optimal.

Berdasarkan model kompetensi yang dikembangkan oleh Pusat Kurikulum (Puskur

Depdiknas, 2003: 1), yang berhubungan dengan bidang bahasa yang melihat kompetensi

berbahasa dari berbagai perspektif. Dalam kurikulum ini model kompetensi berbahasa yang

digunakan adalah model yang dimotivasi oleh pertimbangan-pertimbangan pedagogi bahasa

yang telah berkembang atau berevolusi sejak model Canale dan Swain kurang lebih sejak tiga

puluh tahun yang lalu. Salah satu model terkini yang ada di dalam literatur pendidikan bahasa

adalah yang dikemukakan oleh Celce-Murcia, Dornyei dan Thurrell (1995) yang kompatibel

dengan pandangan teoritis bahwa bahasa adalah komunikasi, bukan sekedar seperangkat aturan.

Implikasinya adalah bahwa model kompetensi berbahasa yang dirumuskan adalah model yang

menyiapkan siswa untuk berkomunikasi dengan bahasa untuk berpartisipasi dalam masyarakat

pengguna bahasa. Model ini dirumuskan sebagai Communicative Competence atau Kompetensi

Komunikatif (KK) yang direpresentasikan dalam Celce-Murcia et al (1995:10) sebagai berikut:
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Model Kompetensi Komunikatif dari Celce-Murcia et al (Sumber: Puskur Depdiknas, 2003: 2).

Pada alur diagram di atas menunjukkan bahwa kompetensi utama yang dituju oleh

pendidikan bahasa adalah discourse competence (kompetensi wacana) artinya jika seseorang

berkomunikasi terlibat dan masuk ke dalam suatu wacana. Kompetensi wacana itu dapat

diperoleh apabila seseorang memperoleh pendukungnya seperti linguistic competence

(kompetensi linguistik), kompetensi tindak tutur atau kompetensi retorika untuk bahasa tulis

yang keduanya tercakup dalam actional competence, sociocultural competence (kompetensi

sosiokultural), dan strategic competence atau kompetensi strategis (Depdiknas, 2003: 2). Pada

pengajaran bahasa Jerman diarahkan untuk tercapainya satu kompetensi utama yaitu berupa

kompetensi wacana. Oleh karena itu, dalam penyusunan kurikulum tersebut dirumuskan dan

didasarkan pada kelima kompenen dalam model kompetensi ini.

Perlu diketahui bahwa seperangkat komponen yang berupa daftar tersebut bukan

representasi kompetensi wacana karena kompetensi wacana lebih mengacu kepada strategi atau

prosedur untuk ‘memobilisasi’ seluruh declarative knowledge dalam konteks komunikasi nyata

untuk menciptakan makna yang sesuai konteks komunikasinya. Kemampuan ini lazim disebut
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procedural knowledge. Ini berarti bahwa pengajaran bahasa tidak dapat dipecah-pecah per

kelompok kompetensi (linguistic, actional, sociocuktural, strategic, discourse) melainkan

diarahkan kepada pemerolehan kompetensi wacana dengan melihat kepada kelompok

kompetensi sebagai alat monitor yang membantu penyadaran akan adanya komponen tersebut

yang dapat dijabarkan dalam seperangkat indikator (Depdiknas, 2003: 3).

Prinsip pengajaran bahasa Jerman bermula dari adanya asumsi bahwa bahasa merupakan

alat komunikasi, baik komunikasi lisan maupun komunikasi tulisan. Untuk dapat berkomunikasi

secara lisan diperlukan adanya kemampuan berbicara dan menyimak (menangkap apa yang

didengar), sedang untuk dapat berkomunikasi secara tulis diperlukan adanya kemampuan

membaca dan kemampuan menulis. Berdasarkan pada teori itu, jelas bahwa pengajaran bahasa

asing harus secara terpadu dikaitkan antara pembelajaran keterampilan bahasa tulis dengan

keterampilan bahasa lisan, menjadi satu keterampilan bahasa yang utuh, sehingga akan dicapai

kompetensi penguasaan bahasa asing yang lengkap. Begitu pentingnya prinsip kebermaknaan

dalam berkomunikasi maka oleh Littlewood (1985: 86) dikemukakan tiga makna dalam

berkomunikasi, yaitu makna linguistik, makna fungsional, dan makna sosial.

Dengan demikian, makna linguistik pada Littelwood sama dengan kompetensi bahasa yang

dikembangkan oleh Celce-Murcia pada kompetensi linguistik, makna fungsional sama dengan

komptensi tindak tutur atau kompetensi retorika, dan makna sosial sama dengan kompetensi

sosiokultural. Kompetensi yang hendak dicapai dalam pengajaran bahasa Jerman meliputi

penguasaan komunikasi bahasa Jerman secara tulis yang berdasarkan konteks dan

kebermaknaan.

D. Penutup

Adanya kesamaan dalam pencapaian tujuan pengajaran bahasa Jerman yang optimal antara

pendekatan komunikatif dan pengajaran bahasa Jerman berbasis kompetensi. Pendekatan

komunikasi menekankan perlunya integrasi segenap komponen keterampilan menjadi satu

kesatuan dalam pengajaran bahasa Jemran, sehingga sejak dini siswa sudah terlibat dalam fungsi,

nosi, situasi, konteks, dan makna dalam pembelajaran komunikasi yang merupakan esensi dari

keberadaan bahasa. Keterlibatan siswa sejak dini dalam proses komunikasi itulah yang menjadi

ciri pendekatan komunikatif ini.
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Sedangkan pada pengajaran bahasa Jerman berbasis kompetensi menekankan perlunya

mencapai hasil optimal dengan jalan setiap kompetensi pengajaran haruslah ditanamkan kepada

siswa untuk menguasai komunikasi yang merupakan esensi dari bahasa. Komunikasi yang

dimaksud dalam pengajaran bahasa Jerman berbasis kompetensi di SMU adalah komunikasi

tulis. Dengan demikian, untuk mencapai kompetensi wanaca pada pengajaran bahasa Jerman

secara komprehensi diperlukan adanya lima komponen pendukung, yaitu kompetensi linguistik,

kompetensi tindak tutur atau kompetensi retorika, kompetensi sosiokultural, dan kompetensi

strategis.
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