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ABSTRAK 

 

Sejarah metode pengajaran bahasa asing yang dimulai dari abad 19 telah menunjukkan bahwa 

sedianya pengajaran bahasa asing dipandang sebagai proses yang mengasah kemampuan kognitif. 

Pada saat itu, bahasa asing diajarkan dengan menggunakan grammar translation methods. Sesuai 

dengan namanya, metode ini memfokuskan pada pengajaran tata bahasa, dan latihan-latihannya 

didominasi oleh latihan penerjemahan. Di masa itu, siswa Jerman yang duduk di Gymnasium 

(setingkat SMU) harus mempelajari matematika dan bahasa asing. Keduanya dipandang sebagai 

sarana untuk melatih kemampuan logika.  

Pada tahun 1970an muncul pendekatan baru dalam pengajaran bahasa asing, yaitu ancangan 

komunikatif. Metode ini bersandar pada perspektif pragmatik, bahwa tujuan utama mempelajari 

bahasa asing adalah agar dapat berkomunikasi dalam percakapan sehari-hari. Di tahun 1980an, 

ancangan ini kemudian diperluas lagi dengan menambahkan kompetensi interkultural sebagai 

tolak ukur penguasaan bahasa asing yang mumpuni.  

Kompetensi interkultural ini sangat relevan untuk diajarkan kepada siswa, karena mempelajari 

bahasa asing tentunya juga berarti mempelajari kebudayaan masyarakat pendukung bahasa itu.  

Oleh karena itu, dibutuhkan media atau latihan-latihan yang tidak saja mewakili kebudayaan 

bahasa asing itu, tetapi juga dapat menyentuh aspek afektif siswa agar mereka semakin tertarik 

untuk mempelajari bahasa asing tersebut.  

Makalah ini membahas dua latihan yang digunakan dalam pengajaran bahasa Jerman sebagai 

bahasa asing, yaitu puisi dan kontes “kata terindah dalam bahasa Jerman” (das schönste deutsche 

Lieblingswort)”. Tidak dapat dipungkiri bahwa aspek afektif juga sangat penting untuk  turut 

diasah dalam proses pengajaran bahasa asing. Dengan latihan-latihan seperti ini, siswa 

diharapkan dapat menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa yang sedang dipelajari sehingga 

hasil pengajaran bahasa asing yang lebih baik dapat lebih mudah tercapai.  

 

 

Kata kunci: Afektif, Sikap (Attitude/Einstellung), Buku Ajar, Puisi, das schönste deutsche 

Wort. 
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1. PENDAHULUAN 

Dalam pengajaran bahasa asing, dikenal berbagai macam metode. Metode pengajaran 

bahasa asing pertama yang dikenal adalah grammar translation methods. Fokus dari metode ini 

adalah penguasaan tata bahasa dari bahasa yang dipelajari. Di abad 19, belajar bahasa asing 

bukanlah kesempatan yang dapat dimiliki oleh semua orang. Hanya para siswa yang duduk di 

bangku Gymnasium
1
 yang pada masa itu dapat mempelajari bahasa asing. Bahasa asing yang 

diajarkan ini menggunakan metode pengajaran bahasa yang sudah mati, yaitu bahasa Latin. Hal 

ini disebabkan karena bidang pengajaran bahasa asing belum berkembang seperti sekarang, 

sehingga para guru atau penggiat pengajaran bahasa asing belum terpikirkan untuk menciptakan 

suatu metode yang bersifat umum, atau dapat digunakan untuk mengajarkan semua bahasa. 

Dengan demikian, pihak sekolah tidak memiliki pilihan lain kecuali mengajarkan bahasa yang 

masih “hidup” (lebende Sprachen) dengan menggunakan metode “bahasa mati” (ausgestorbene 

Sprachen).  

Alasan penggunaan metode “bahasa mati” untuk mengajarkan bahasa-bahasa baru yang 

dianggap masih hidup dan lebih moderen (misalnya bahasa Inggris dan bahasa Prancis di tingkat 

Gymnasium), yang sekaligus menjadi alasan mengapa grammar translation methods mengalami 

kesuksesan di abad ke-19, terbagi atas tiga hal, yaitu (Neuner/Hunfeld 2000: 19): 

1. Tujuan utama pendidikan tingkat Gymnasium adalah “allgemeine Geistesbildung” ‘pendidikan 

intelektualitas secara umum’ dari para siswanya. Pendapat yang umum dimiliki masyarakat saat 

itu adalah bahwa yang mendukung tercapainya kemampuan berpikir adalah  melalui pengajaran 

matematika dan bahasa asing. Melalui proses pengajaran kedua bidang tersebut, siswa 

diharapkan dapat melatih logika dan sistematika berbahasa, yang pada saat itu dilatih melalui 

sistematika bahasa Latin.  

2. pengajaran bahasa asing pada zaman itu bukan sesuatu yang dapat didapatkan oleh semua 

orang dari semua golongan. Hanya siswa yang duduk di Gymnasium saja yang mendapatkan 

pelajaran bahasa asing. Oleh karena itu, pendidikan di Gymnasium dianggap sebagai pendidikan 

yang bersifat elitis.  

                                                
1 Gymnasium: tingkatan pendidikan di Jerman, yang setara dengan SMU. Siswa yang duduk di Gymnasium biasanya 
siswa yang memiliki kemampuan akademik yang di atas rata-rata. Di abad 19, para siswa ini biasanya berasal dari 

golongan menengah ke atas, sehingga baik tingkat kecerdasan, minat dan tujuan pengajaran, serta lingkungan 

keluarga mereka cenderung lebih homogen dibanding sekolah-sekolah lainnya. Lulusan dari Gymnasium dapat 

melanjutkan studi mereka di tingkat universitas atau sekolah tinggi kejuruan (Fachhochschule).  

 



3. Apabila pengajaran bahasa-bahasa baru, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Prancis, ingin dapat 

diterima sebagai mata pelajaran di Gymnasium dan dianggap dapat mendukung tercapainya 

“allgemeine Geistesbildung” tersebut, maka bahasa-bahasa baru tersebut harus mampu bersaing 

dengan bahasa Latin dan bahasa Yunani. Hal ini menimbulkan implikasi selanjutnya, yaitu 

bahasa-bahasa baru tersebut tidak memiliki pilihan lain, kecuali memformulasikan tujuan 

pengajaran utama yang sama dengan bahasa Latin dan bahasa Yunani, serta menggunakan 

metode pengajaran yang sama dengan pengajaran bahasa Yunani dan bahasa Latin.   

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengajaran bahasa asing pada masa itu 

sangat menitikberatkan pada aspek kognitif semata. Bahasa dianggap sebagai indikator bahwa 

seseorang memiliki kemampuan berpikir yang baik. Seseorang dianggap telah “lulus” dari 

pelajaran bahasa asing apabila ia dapat membuktikan bahwa ia telah menguasai sistematika 

bahasa asing itu secara mumpuni dan mampu menerjemahkan teks-teks, baik dari bahasa asing 

ke bahasa ibu maupun sebaliknya. Penguasaan dan pengetahuan tentang teks-teks sastra klasik 

juga dianggap sebagai keharusan dalam menentukan kelulusan siswa dari mata pelajaran bahasa 

asing.  

Jika kita berkaca pada keadaan di atas, tentu kita dapat bayangkan bahwa pengajaran 

bahasa asing dengan metode demikian tentu tidak membawa rasa senang atau rasa bahagia bagi 

para pembelajarnya. Siswa dituntut untuk belajar dengan keras, untuk menghafal aturan-aturan 

gramatika, dan untuk melakukan latihan-latihan yang sifatnya drill. Grammar translation 

methods juga mensyaratkan pengetahuan bahasa yang sangat mumpuni dari pengajarnya, karena 

pengajar atau guru merupakan satu-satunya media hadirnya bahasa asing di dalam kelas bagi 

para siswanya. Dari pengalaman sebagai seorang pengajar bahasa asing, tentunya kita sadar 

bahwa tuntutan semacam itu tidak mudah untuk dipenuhi.  

Dari abad ke 19, saya ingin membuat lompatan agak jauh yaitu ke abad 20. Di abad ini, 

pengajaran bahasa asing mendapatkan banyak pengaruh dari ilmu-ilmu sosial lainnya, misalnya 

psikologi, sosiologi, pedagogi, antropologi dan lain sebagainya. Di abad 20 pula lah berkembang 

beragam metode pengajaran bahasa asing, yaitu metode langsung, yang menurunkan metode 

audiovisual dan audiolingual, metode komunikatif dan metode interkultural. Makalah ini tidak 

membahas satu metode tertentu seperti yang disebutkan di atas, tetapi secara khusus ingin 

menggarisbawahi satu bidang yang memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap bidang 

pengajaran bahasa asing, yaitu bidang psikologi. Menurut hemat saya, nosi penting dari bidang 



ilmu psikologi ini sepatutnya diperhatikan oleh para pengajar bahasa asing, terlepas dari metode 

apa pun yang mereka gunakan di dalam kelas ketika mengajar.  

Alasan yang sangat mendasar mengapa bidang ilmu psikologi memegang peranan kunci 

dalam pengembangan pengajaran bahasa asing adalah adanya nosi bahwa baik guru maupun 

murid merupakan seorang individu. Baik guru maupun siswa memiliki faktor-faktor yang sangat 

personal “personenbezogene Faktoren” (Edmondson/House 2000: 25). Yang termasuk ke faktor-

faktor personal seorang individu adalah pendidikan terdahulu, intelejensia, bakat, motivasi, 

kemampuan bahasa asing yang sudah dimiliki, karakteristik personal dan sikap (Einstellung). 

Semua aspek dalam faktor personal tersebut menegaskan kompleksitas manusia sebagai seorang 

individu, yang juga menentukan keberhasilannya dalam mempelajari bahasa asing.  

 

2. SIGNIFIKANSI ASPEK SIKAP DALAM PENGAJARAN BAHASA ASING 

Aspek-aspek dalam faktor personal seorang individu dalam pengajaran bahasa asing di 

atas tidak akan dijabarkan secara terperinci, tetapi makalah ini akan menyinggung aspek sikap 

atau Einstellung dalam pengajaran bahasa asing.     

Aspek sikap memiliki kaitan yang sangat erat dengan aspek motivasi. Dari literatur-

literatur tentang pengajaran bahasa asing diketahui bahwa ada dua jenis motivasi yang 

beroperasi, yaitu motivasi instrumental dan motivasi integratif (Huneke/Steinig 2002: 14). 

Seorang siswa yang termotivasi secara instrumental menganggap penguasaan bahasa asing 

sebagai instrumen untuk mencapai tujuan yang diimpikan, misalnya seseorang belajar bahasa 

Jerman minimal sampai tahap A1 karena itu merupakan syarat yang diberlakukan untuk dapat 

menikah dengan orang Jerman dan tinggal di Jerman atau seseorang belajar bahasa Inggris agar 

dapat memiliki kesempatan untuk dipromosikan dalam pekerjaannya. Bahkan seseorang yang 

giat belajar bahasa asing untuk mendapatkan pujian dari orang tua, dari teman atau dari gurunya 

pun dikatakan termotivasi secara instrumental.  

Sementara itu, seseorang yang memiliki motivasi integratif mempelajari bahasa asing 

karena ia ingin menjadi bagian dari komunitas bahasa yang dipelajarinya. Baginya, perasaan 

“diterima” di komunitas bahasa barunya itu sangat penting. Ia juga merasakan simpati terhadap 

budaya komunitas bahasa tersebut, bahkan sampai pada tahapan di mana ia mengidentifikasikan 

diri dengan budaya itu. Hal ini dapat kita lihat misalnya pada euforia budaya K-Pop di Indonesia. 

Sebagian murid yang belajar bahasa Korea mempelajari bahasa itu tidak hanya semata-mata 



karena ingin menambah penguasaan bahasa asing saja, tetapi juga mulai mengadopsi kebiasaan-

kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat Korea, misalnya gaya berdandan, gaya berpakaian dan 

sebagainya. Dengan mengidentifikasikan diri sebagai bagian dari kebudayaan Korea, dan 

ditambah dengan penguasaan bahasa Korea, ia berharap agar ia dapat diterima sebagai bagian 

dari komunitas bahasa dan budaya Korea. Motivasi juga dipengaruhi oleh banyak faktor dan 

dapat berubah-ubah sepanjang proses belajar.   

Selain motivasi, faktor yang memengaruhi proses pengajaran bahasa asing adalah sikap 

(attitude/Einstellung). Sikap berkembang dari masa kanak-kanak dan merupakan dari hasil 

didikan orang tua dan pergaulan dengan teman sebaya, serta didapatkan dari kontak dengan 

orang lain yang “berbeda” dengan dirinya. Sikap merupakan faktor afektif yang sangat 

berhubungan dengan persepsi diri sendiri, persepsi tentang orang lain, dan tentang budaya yang 

ia diami. Sikap bahasa biasanya dipengaruhi oleh bunyi bahasa, pengalaman dengan penutur jati, 

pengalaman dengan guru di kelas, dan stereotip (Brown 2000:180).  

Sikap ini terbagi atas dua, yaitu sikap yang positif dan sikap yang negatif. Contoh dari 

sikap negatif yaitu jika seorang siswa menganggap bahwa bunyi suatu bahasa tidak 

menyenangkan atau tidak indah, kemungkinan besar ia akan mengalami penolakan dalam dirinya 

untuk mempelajari bahasa tersebut. Contoh-contoh yang lain dari sikap negatif misalnya 

perlakukan yang kurang menyenangkan dari guru bahasanya, atau seorang siswa pernah 

mengalami perlakukan yang tidak mengenakkan dari pengguna bahasa tersebut.   

Lebih jauh, jenis-jenis sikap terbagi atas (Johnson 2001: 134): 

1. Sikap terhadap kesuksesan (achievement) 

Jenis sikap ini merupakan batas yang ditempuh seorang siswa untuk mencapai tujuan dalam 

hidupnya. Berdasarkan sikap jenis ini, seorang individu terbagi atas high achievers dan low 

achievers. High achievers akan melakukan apa pun untuk memberikan yang terbaik dalam 

segala hal, termasuk dalam belajar bahasa asing.  

2. Sikap terhadap guru 

Guru juga memegang peranan penting dalam pembentukan sikap. Seorang guru yang mampu 

melakukan tugasnya di dalam kelas dengan baik akan meningkatkan motivasi dan 

mempertahankan sikap positif siswanya, sehingga akhirnya akan berkorelasi secara positif 

terhadap keberhasilan belajar siswa. Sampai saat ini, masih terdapat pendapat umum “siswa akan 

sulit belajar jika tidak menyukai gurunya”.  



3. Sikap terhadap negara asal 

Tidak hanya sikap tentang bahasa sasaran, tetapi apa yang siswa pikirkan tentang negara asalnya 

juga memengaruhi seberapa sukses siswa dalam belajar bahasa asing. Ethnocentrism adalah 

sikap bahwa negara asalnya adalah yang paling superior. Hal ini dapat berdampak negatif 

terhadap pemelajaran bahasa asing, karena siswa akan berpikir bahwa negaranya sangatlah 

penting, sehingga semua orang harus mempelajari bahasanya, bukan dia mempelajari bahasa 

orang lain. Sikap ini biasa dimiliki oleh orang-orang dengan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu. 

Dalam pembahasan mengenai aspek sikap, terdapat istilah “anomie”, yaitu perasaan 

bahwa seseorang tidak memiliki keterkaitan dengan kebudayaannya sendiri (Johnson 2001: 135). 

Mereka menginginkan kebudayaan lain, dan memiliki keinginan kuat untuk tinggal di negara 

lain. Anomie bisa berefek positif maupun negatif terhadap pengajaran bahasa asing. Seseorang 

yang sangat ingin tinggal di Amerika Serikat tentu akan lebih bersemangat untuk belajar bahasa 

Inggris. Sementara seseorang yang tinggal di area perbatasan dapat memiliki rasa tidak suka 

terhadap negara tetangga dan bahasanya, mungkin karena mereka menganggap bahwa negara 

tersebut merupakan “ancaman” bagi negaranya sendiri.   

Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa aspek sikap, yang merupakan bagian afektif 

dari pengajaran bahasa asing bukanlah sesuatu yang dapat disepelekan. Kajian-kajian yang 

menunjukkan adanya korelasi antara sikap positif dengan keberhasilan bahasa asing sepatutnya 

cukup menjadi alasan bagi guru bahasa asing untuk memperhatikan hal tersebut dan senantiasa 

melakukan hal-hal yang dapat mendorong terbentuknya sikap positif, karena sikap yang positif 

dapat membawa hasil yang positif pula. 

Sebaliknya, sikap yang negatif dapat membawa hasil yang negatif, misalnya demotivasi. 

Apabila kita lihat kembali ke aspek sejarah di abad 19 pada pemaparan di awal makalah ini, 

ketika bahasa asing diajarkan melalui grammar translation methods, dapat kita bayangkan 

adanya bahaya demotivasi di kalangan siswanya. Tugas-tugas yang begitu menguras waktu dan 

tenaga, latihan yang sangat membosankan, tidak adanya ruang untuk kreativitas, dapat membuat 

siswa tidak lagi bersemangat dalam mempelajari bahasa asing karena hilang aspek “fun” dalam 

belajar (Freude am Lernen). “Ancaman” terjadinya demotivasi ini tidak terbatas hanya pada 

pengajaran bahasa asing yang menggunakan grammar translation methods, tetapi dapat juga 

terjadi pada metode-metode lain setelah grammar translation methods, apabila dalam praktiknya 

pengajaran bahasa asing tersebut menafikan pentingnya aspek afektif dari para siswanya.   



Pengajar bahasa asing dan siswa di masa kini sudah dapat lebih lega karena metode 

pengajaran yang digunakan  sudah lebih moderen dan lebih humanis. Artinya, pengajaran tidak 

hanya dianggap sebagai aktivitas yang membutuhkan kerja kognitif, tetapi di dalamnya ada 

kesempatan untuk bersenang-senang dan merupakan proses yang bersifat personal. Hal ini yang 

perlu diingatkan lagi kepada pengajar bahasa asing, bahwasanya seharusnya pengajaran bahasa 

asing bukan merupakan proses yang mengasah kerja kognitif semata. Belajar bahasa asing 

seharusnya bukan semata-mata proses “belajar” saja, yaitu “proses menambah perbendaharaan 

ilmu pengetahuan di dalam benak kita”, tetapi juga merupakan proses mengenali diri sendiri “apa 

yang saya suka/tidak suka?”, “apa yang saya sudah dapat/belum dapat dicapai?”, “mampukah 

saya mencapai tujuan tersebut?”, “apa yang harus saya lakukan untuk mencapai tujuan 

tersebut?”, “apa yang masih harus saya lakukan untuk melakukan kekurangan saya?”, dan lain 

sebagainya.   

Sikap negatif yang dimililiki siswa umumnya memiliki korelasi dengan hasil belajar yang 

masih kurang memuaskan. Akan tetapi, sikap negatif ini masih dapat diubah. Biasanya sikap 

negatif timbul karena kurangnya “kontak” dengan budaya bahasa sasaran. Dengan 

memperkenalkan budaya bahasa sasaran, sikap negatif pembelajar akan semakin berkurang. 

Melalui media, buku, video dan lain-lain, siswa akan semakin terpapar oleh bahasa dan budaya 

asing, sehingga diharapkan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang budaya sasaran akan 

semakin memperbesar kemungkinan keberhasilan pemelajaran bahasa sasaran.   

 

3. LATIHAN-LATIHAN UNTUK MENGASAH SIKAP POSITIF SISWA  

3.1. Buku Ajar Studio d 21 

Di bagian 2 telah dipaparkan pentingnya aspek afektif dalam pengajaran bahasa asing. 

Sebuah buku ajar berjudul studio d 21 (Funk/Kuhn 2013) merupakan buku ajar yang sudah 

secara sadar memperhatikan aspek afektif dari siswanya. Hal ini dapat terlihat di bagian Kata 

Pengantar, yaitu: 

 



 

Gambar 3.1.1 Kata Pengantar buku ajar studio d 21 

 

Bagian yang secara spesifik menyatakan pentingnya aspek afektif adalah: 

“Jede Einheit beginnt mit einer emotional ansprechenden großzüzig bebilderten 

Doppelseite, die vielfältige Einblicke in den Alltag in D-A-CH vermittelt und zum 

themenbezogenen Sprechen anregt.” 

 

“Setiap bab dimulai dengan dua halaman yang dipenuhi dengan banyak gambar yang 

dapat menyentuh perasaan, yang menyampaikan pandangan yang beragam tentang kehidupan 

sehari-hari di Jerman, Austria dan Swiss, serta mendorong timbulnya percakapan yang 

berdasarkan tema”.  

 

Dari pernyataan ini, terbukti bahwa perasaan merupakan aspek yang dapat mendorong 

pengajaran bahasa asing ke arah yang lebih positif. Dengan melihat-lihat gambar di dua halaman 

pertama setiap bab, siswa dibangkitkan rasa simpati dan empati terhadap apa yang dilihatnya. 

Apabila rasa senang dan rasa ketertarikan itu sudah ada, seharusnya tidak terlalu sulit untuk 

mengajak mereka mempelajari hal yang merupakan tujuan utama mereka belajar, yaitu bahasa 

asing itu sendiri. Gambar, baik dalam buku ajar maupun dalam situasi di dalam kelas, memiliki 

fungsi yang sangat penting, karena gambar memiliki fungsi didaktis. Ilmu pengajaran bahasa 

asing telah menghasilkan kajian-kajian yang beragam tentang fungsi dan psikologi gambar 

dalam pengajaran bahasa asing, yang tidak dibicarakan secara lanjut dalam makalah ini.   

Gambar-gambar yang ada di dua halaman setiap dalam buku ajar ini seharusnya tidak 

disepelekan begitu saja. Banyak yang dapat dilakukan dengan gambar-gambar tersebut. Fungsi 



utama gambar itu tentu saja fungsi didaktisnya, yaitu mengantarkan siswa ke tema yang akan 

dibicarakan di dalam bab tersebut. Gambar menciptakan konteks, yang di dalamnya digunakan 

wujud-wujud bahasa secara spesifik.  

Akan tetapi, diskusi mengenai gambar-gambar tersebut dapat dilakukan dengan lebih 

intensif, agar aspek afektif siswa dapat tersentuh. Dengan demikian, siswa menyadari bahwa 

gambar-gambar tersebut diletakkan di sana bukan hanya sebagai “hiasan” atau “pemanis” saja. 

Pertanyaan sederhana seperti “was denkt Ihr über das Bild?” ‘apa yang kalian pikirkan tentang 

gambar ini?’, “gefällt euch das Bild?” ‘apakah kalian menyukai gambar ini?’, “warum/warum 

nicht?” ‘mengapa kalian menyukai/tidak menyukai gambar ini?’. Dengan pertanyaan-pertanyaan 

seperti ini, akan tercipta dialog antara guru dan siswa, siswa dan siswa lain, yang menyebabkan 

keseluruhan proses belajar mengajar menjadi lebih personal. 

Berikut adalah contoh dua hal pertama dari bab pertama buku ajar studio d 21:  

 

  

Gambar 3.1.2 Halaman pembuka bab 1 (Funk/Kuhn 2013:8-9) 

 

 



3.2. Pemilihan Kata Bahasa Jerman Terindah 

Pada tahun 2004, diadakan lomba pemilihan “das schönste deutsche Wort” ‘kata terindah 

dalam bahasa Jerman’. Lomba ini diprakarsai oleh Goethe Institut dan Deutsche Sprachrat 

(Badan Bahasa Jerman), dan diikuti oleh 111 negara. Kata yang ikut dalam perlombaan ini 

berjumlah 22.838 yang disertai dengan alasannya. Jutta Limbach, kepala Badan Bahasa Jerman 

di tahun 2004 menyatakan bahwa tujuan terpenting dari perlombaan ini adalah “menyadarkan 

masyarakat akan kekayaan bahasa Jerman
2

”. Hasil yang terkumpul dari perlombaan ini 

kemudian diterbitkan dalam bentuk buku.   

Tujuan utama perlombaan ini ditegaskan kembali dalam Kata Pengantar dari buku 

tersebut, yaitu:  

“Dem Deutschen Sprachrat ging es nicht darum, das schönste deutsche Wort 

auszuwählen. Jedermann und jede Frau sollten ihr liebstes, schönstes, kostbarstes Wort 

benennen  und die Wahl begründen. Die dadurch gelöste Suche hat manches Gespräch in der 

Familie und unter Freunden belebt. Ob nun der Wohlklang oder der Rhythmus, die inhaltliche 

Botschaft oder der Vokalreichtum des Wortes dessen Wahl begünstigte, auf deren Begründung 

solllte es ankommen”.  

 

 “Yang penting bagi Badan Bahasa Jerman adalah bukan tentang keberhasilan memilih 

satu kata dalam bahasa Jerman yang paling indah. Setiap orang, baik lelaki maupun perempuan 

bebas memilih kata terindah, terfavorit dan yang paling berarti menurutnya dan menyebutkan 

alasannya. Pencarian kata yang disebabkan oleh hal ini menimbulkan terjadinya dialog di antara 

keluarga dan teman. Pemilihan ini harus didasari oleh alasan. Apakah pemilihan itu didasari oleh 

bunyi atau ketukannya, pesan maknanya atau kekayaan vokalnya, tidak menjadi masalah”  

 

Perlombaan memilih kata terindah dalam bahasa Jerman ini dapat dijadikan inspirasi bagi 

pengajar. Guru dapat melakukan hal yang sama, yaitu para siswa dapat memilih atau 

menentukan kata dalam bahasa Jerman yang paling mereka sukai. Kegiatan ini tentu saja tidak 

harus dilakukan dalam bentuk perlombaan, di mana kemudian guru harus menentukan seorang 

pemenang. Tujuan atau inti dari kegiatan ini lebih kepada mengaktifkan proses kreatif dalam 

benak siswa. Kegiatan ini dapat menjadi ajang berkreasi, karena tidak ada yang benar atau salah 

dalam pemilihan ini. Yang terpenting adalah mereka memiliki alasan, dan mereka dapat 

menyampaikan alasannya dengan baik.  

Alasan berikutnya mengapa kegiatan ini baik untuk dilakukan adalah karena kegiatan ini 

dapat menjadi kesempatan bagi siswa untuk berefleksi. Mereka kembali diingatkan kepada 

                                                
2
 http://www.deutscher-sprachrat.de/index.php?id=299. Diakses pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2017 puku 21:17. 

http://www.deutscher-sprachrat.de/index.php?id=299.


tujuan mereka belajar bahasa Jerman. Mungkin mereka dapat menyadari bahwa mempelajari 

bahasa asing itu tidak saja semata karena nilai, karena keinginan orang tua, karena tuntutan dari 

masyarakat saja. Mereka dapat diingatkan kembali akan tujuan “mengapa saya mempelajari 

bahasa Jerman?”.  

Hal ini dapat mengubah motivasi siswa, yang awalnya mempelajari bahasa asing karena 

faktor luar, sekarang menjadi lebih personal, karena motivasi itu datang dari dalam diri mereka 

sendiri. Perubahan motivasi ini berkaitan juga dengan perubahan sikap, yang awalnya dapat saja 

negatif, sekarang menjadi lebih positif, Perubahan sikap yang menjadi lebih positif diasumsikan 

dapat membawa keberhasilan belajar (Lernerfolg) yang lebih baik.  

Berikut adalah beberapa contoh “kata terindah bahasa Jerman” dalam buku “Das 

schönste deutsche Wort” (Limmbach2005):  

 

 
Gambar 3.2.1 Himmelszelt (Limmbach 2005: 27) 

 

 
Gambar 3.2.2 lieben (Limmbach 2005: 36) 



 

 
Gambar 3.2.3 Streichholzschaechtelchen (Limmbach 2005: 51) 

 

 
Gambar 3.2.4 wenn (Limmbach 2005: 119) 

 

Dari beberapa contoh di atas terlihat bahwa masing-masing kandidat memiliki alasan 

yang beragam. Pia Kottwitz dari Afrika Selatan misalnya, menyukai kata “Himmelszelt” yang 

merupakan sinonim dari kata “Himmel”, yang berarti ‘langit‘. “Zelt” sendiri bermakna leksikal 

‘tenda’. Kottwitz mendapatkan perasaan atau nuansa yang berbeda dari kata Himmelszelt 

dibanding Himmel. Himmel lebih umum digunakan orang untuk menyatakan “langit”, sedangkan 

Himmelszelt merupakan ragam bahasa sastra. Bagi Kottwitz, Himmelszelt menyiratkan adanya 

“Geborgenheit” ‘kenyamanan’. Kata “Zelt” menimbulkan imajinasi bagi Kottwitz bahwa langit 

seolah-seolah seperti “sebuah atap yang besar, yang digayuti oleh bintang-bintang dan 

melingkari manusia-manusia yang berada di bawahnya serta melindunginya”. Dua kata yang 

berarti sama memiliki makna yang berbeda, tergantung pada penggunanya.    

Menurut penggagas ide dan penerbit buku ini, “Das schönste deutsche Wort” ini memang 

dimaksudkan sebagai “pernyataan cinta kepada bahasa Jerman”, sehingga tidak mengherankan 

imajinasi atau pernyataan-pernyataan yang bersifat puitis ini cukup banyak ditemukan. Meski 

demikian, hal yang bersifat imajinasi atau puitis ini bukan satu-satunya alasan yang muncul dari 

para kandidat. Bagi Gloria Bosch dari Spanyol misalnya, menyukai kata “lieben” ‘mencintai’, 

karena kata itu hanya mengandung satu vokal, yaitu “i”, yang membedakannya dari kata “leben” 



‘hidup’. Amelia Hartney dari Australia menyukai kata “Streichholzschaechtelchen” ‘kotak korek 

api’. Secara humoris dikatakannya, apabila seorang pemelajar bahasa Jerman sudah dapat 

mengucapkan kata itu, dia dapat mengucapkan kata apa pun dalam bahasa Jerman. Luong Thi 

Trang dari Vietnam justru menyukai sebuah konjungsi “wenn” ‘apabila’, yang digunakannya 

dalam kalimat yang bermodus ireal. Dalam pemakaian itu, dia merasakan adanya suatu harapan 

atau mimpi, yang menurutnya merupakan sesuatu yang dimiliki oleh semua orang di dunia. 

Mimpi tersebut dianggapnya merupakan awal dari sebuah etos kerja.  

Contoh-contoh tersebut di atas memperlihatkan kita bahwa bahasa merupakan sesuatu 

yang personal. Begitu pula dengan pemelajaran bahasa. Dari pengalaman kita belajar dan 

mempelajari bahasa asing, kita mengetahui betul bahwa itu adalah suatu proses yang panjang, 

yang kadang melelahkan karena membutuhkan komitmen yang serius. Apabila kita tidak 

memiliki alasan personal yang cukup kuat untuk belajar bahasa, akhirnya kita akan memandang 

belajar bahasa asing justru sebagai beban. Dengan latihan semacam ini, siswa dapat memberikan 

“sentuhan personalnya” sendiri terhadap bahasa asing yang sedang dipelajarinya.   

 

3.3. Puisi 

Latihan berikutnya yang dapat menyentuh aspek afektif siswa adalah melalui puisi. Puisi 

merupakan satu genre karya sastra, yang dapat digunakan dalam kelas pengajaran bahasa asing. 

Selain untuk tujuan memperkenalkan bahasa asing, puisi juga dapat digunakan untuk 

memperkenalkan budaya dari bahasa yang sedang dipelajari. Dengan menggunakan puisi yang 

tepat, siswa diajak untuk semakin mengenal budaya bahasa asing, sehingga akhirnya semakin 

tertarik untuk mempelajari bahasa asing tersebut.  

Beberapa buku ajar bahasa Jerman sudah memasukkan materi puisi ke dalam bahan-

bahan latihannya. Akan tetapi, selain buku ajar, ada juga buku latihan yang memang khusus 

memberikan latihan bahasa asing dengan menggunakan media puisi, misalnya buku 

“Zwischendurch ...mal Gedichte” (Wicke 2012). Gedicht bermakna ‘puisi’. Di dalam buku ini, 

puisi-puisi yang digunakan sebagai materi latihan sudah dikategorikan sesuai level kemahiran 

bahasa A1 sampai dengan C1, dan sudah dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan latihannya. 

Masing-masing puisi diberikan keterangan tentang tingkat kesulitannya, yaitu “einfach” 

‘mudah’, “mittel” ‘sedang’, dan “schwierig” ‘sulit’.   

Berikut adalah contoh dari buku  “Zwischendurch ...mal Gedichte”: 



 

 

Gambar 3.3.1 Puisi Erich Kästner “Kleine Führung durch die Jugend” (Wicke 2012: 18) 



 

Gambar 3.3.2 Latihan untuk puisi kleine Führung durch die Jugend (Wicke 2012: 19) 

 

Puisi di atas adalah puisi karya Erich Kästner berjudul kleine Führung durch die Jugend. 

Di dalam buku ini, setiap puisi disertai cerita singkat tentang penulisnya. Dengan demikian, 

siswa mendapat pengetahuan tentang sejarah dan budaya bahasa Jerman. Puisi Erich Kästner ini 

dikategorikan sebagai puisi dengan tingkat kesulitan sedang.   

Puisi berjudul “kleine Führung durch die Jugend” ‘panduan kecil melewati masa remaja’. 

Puisi bercerita tentang seseorang yang mengunjungi kota masa remajanya. Dia melewati tempat-

tempat yang dahulu dia kenal. Kejadian-kejadian yang dia alami di masa lalu tampaknya bukan 

memori yang indah bagi dia, sehingga alih-alih berlama-lama di kota itu, dia ingin segera 

meninggalkan kota itu dan pergi ke Berlin.  

Pertanyaan latihan untuk puisi ini berjumlah enam. Ke enam pertanyaan ini melatih 

kemahiran yang berbeda-beda, yaitu kemahiran membaca, menulis dan berbicara. Pertanyaan 

yang bersinggungan dengan makna afektif adalah pertanyaan nomor enam, yaitu: “Meine 

Schulzeit: Segen oder Fluch? Was hat Ihnen an der Schule (nicht) gefallen? Schreiben Sie Ihre 

Gedanken auf!” ‘Masa sekolahku: Berkah atau kutukan? Apa yang menyenangkan/tidak 

menyenangkan di sekolahmu? Tulislah pikiran-pikiranmu!’.     



Pertanyaan nomor enam ini merupakan strategi yang dapat digunakan untuk menjadikan 

bahan pelajaran yang sedang dipelajari menjadi lebih personal. Puisi ini menggambarkan suatu 

kondisi di masa sekolah. Setiap orang diasumsikan memiliki pengalamannya masing-masing di 

sekolah, sehingga tidak sulit baginya untuk berbagi pengalamannya di kelas ketika bersekolah 

dahulu. Puisi ini dapat menjadi tema diskusi atau percakapan yang luas, yang dapat melatih 

kemahiran bahasa, kemahiran dapat menyelesaikan tugas latihan, serta dapat membantu siswa 

untuk mengenali dirinya sendiri. Mungkin saja di dalam memorinya itu, dia teringat akan 

pengalaman belajar yang tidak menyenangkan, sehingga di saat ini dan di masa mendatang dia 

secara sadar dapat mengantisipasi terjadinya proses belajar yang tidak menyenangkan itu. Pada 

kesempatan itu pula, dapat dibicarakan bersama-sama guru dan teman-temannya strategi belajar 

yang lebih baik, sehingga tujuan yang diinginkan dapat lebih mudah tercapai (kelulusan/nilai 

baik/kepercayaan diri dan sebagainya).  

 

4. SIMPULAN 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek afektif siswa memang 

merupakan aspek yang sangat penting dan sepatutnya tidak disepelekan begitu saja. Berbagai 

usaha yang ditunjukkan oleh para pihak pembuat buku ajar dan buku-buku latihan penunjang 

pun sudah menunjukkan hal ini. Mereka mendukung bahwa nosi dari bidang ilmu psikologi itu 

dapat memberikan hasil belajar yang lebih baik.  

Di dalam kelas, tugas utama seorang guru adalah menyampaikan ilmu pengetahuan 

kepada para siswanya. Akan tetapi, yang juga tidak boleh terlupakan oleh seorang guru adalah 

bahwasanya seorang siswa juga merupakan individu yang berkembang. Mereka datang ke kelas 

sudah dengan membawa segudang pengalaman, yang dengan sedikit kreativitas dapat 

berkembang menjadi sebuah tema diskusi yang menarik. Hasil dari diskusi ini diharapkan dapat 

membantu proses refleksi siswa, sehingga mereka dapat lebih mengenali dirinya lebih baik, 

untuk kemudian dapat mencapai hasil yang mereka inginkan. Contoh-contoh latihan dalam 

makalah ini diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada para guru, agar dapat berkreasi dan 

mengembangkan latihan-latihan yang lebih menyentuh aspek afektif para siswa.  
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