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PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah swt. yang senantiasa

melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penelit ian

kerjasama internasional "Analisis Interkultural Tuturan Bahasa Jerman dalam

Buku Ajar di Perguruan Tinggi" untuk tahun 20LL.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa selesainya penelitian ini telah dibantu

dan didukung oleh banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami mengucapkan banyak terima

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ditjen Dikti Depdiknas yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan

kepada kami untuk melakukan penelit ian ini;

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UNY yang telah

mengakomodasikan dan memfasil itasi pelaksanaan penelit ian ini;

Jajaran Rektorat UNY dan Fakutas Bahasa dan Seni UNY yang telah

mendukung penelit ian ini;

4. Sejumlah pihak dosen Bahasa Jerman, kantor Internasional serta

sejumlah mahasiswa yg telah meluangkan waktunya untuk pendataan;

5. Semua pihak yang turut mendukung secara langsung ataupun tidak

langsung terhadap proses penelit ian ini.

Penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan kontribusi

dalam meningkatkan proses pembelajaran bahasa Jerman yang kritis terhadap

aspek interkultural. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi Jurusan

Pendidikan Bahsa Jerman, Universitas negeri Yogyakarta, dan para pembelajar

bahasa Jerman di Indonesia sehiangga mereka tidak sekedar mahir berebahasa

Jerman tetapi menjadikan bahasa Jerman sebagai komunikasi antarbudaya.

Meski demikian, kami menyadari masih banyak kekurangan guna

menyempurnakan penelitian ini. Oleh karena itu, berbagai kritik dan masukan

akan kami terima dengan senang hati.

Yogyakafta, November 20Lt
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Laporan Penelitian

Intisari Peneli t ian

Bahasa dan budaya merupakan dua hal 1'arrg t idak dapat dipisahkan.
Bahasa adalah produk atau bagian dari budaya. [Jahasa lahir dari sebuah
komunitas budaya tertentu. Ia diciptakan olel i  orang-orang yang berada dalani
komunitas tersebut yang juga mempunyai br"rdava khLrsLrs di l ingkungan itu.
Dengan demikian. bahasa merupakan bagian integral dari suatu budaya. oleh
karena itu adalali suatu hal yang mustahil untr.rk mempelajari suatu bahasa asing
tanpa mengaitkan dengan budayanya. karena bahasa itr-r sendir i  merupakan alat
ekspresi budaya. Namun demikian. adanl,a pcrbedaan budaya antara budaya
sendiri  dengan budaya dari bahasa (asing) yang dipela.jari  t idak . jarang
menimbulkan kesulitan atau bahkan kesalahpahaman. Akibat perbedaan budaya
tersebut sering kali rnenyebabkan seorang pembela.iar tidak bisa memahami
sepenuhnya ungkapan-ungkapan dari bahasa asing yang sedang dipela.iarinya.

Berdasarkan masalah di atas. maka muncullah disipl irr i lmu yang mencoba
memberikan solusi atas berbagai masalah ),ang dit imbulkan akibat dari
komr-rnikasi budaya tersebut. Germarrist ik atau yang dalam bahasa Inggris . iuga
lazirn disebut sebagai German .ttudie^\. Dalam perkembangarr selarr.jutrrva muncul
subdisipl in baru yang dikenal dengan ist i lah .4uslunclsgerntunist ik (Germanistik
luar negeri), yang kurang lebih bisa dipahami sebagai Germanistik dari perspektif
penutur asir-rg (non native). Istilah Aus'lunds'germuni.s'tik ini didasarkan pada
pemikiran Alois Wierlacher yang men)'atakarr adanl 'a perbedaan orientasi dalanr
pengka.iian Germanistik di negara-negara varrg bcrbahasa .lcrman dan negara-
negara yang bukan berbahasa Jerman. 

' f  
i t ik berat studi ( iernranist ik lebih

diarahkan pada masalah-masalah interkultural isme . Selanir-rtnya untuk
mengukuhkan gagasan tersebut Prol. Wierlacher mendirikan .iurusan
Interkulturelle Germani.;tik di Universitas Bayreuth .lernran. Serrrentara ka.iian
Interkulturelle Gerntanislik adalah nierlbandingkan antara bahasa .lerman dan
bahasa lain, dalam l-ral ini bahasa pembela.iar bahasa .lerman.

Berdasarkan dampak dari pertemuan dua bahasa dan sekaligus pertemuan
dua budaya, maka penelitian yang terkait dengan permasalaharr pembela.iaran
balrasa lerman(interkulturelle Gerntani.s'/ik) sangatlah diperlLrkan sebagai upaya
untuk memberikan solusi bagi para pembcla.jar Indoncsia agar rnernpunyai
kon-rpelensi interkultr.rral sehingga mereka dapat rrelakukarr konrunikasi dengan
efekti f  dan dapat mereduksi kesalahpahaman senrinir lal nrungkin. Dalarn
penelit ian ini,  peneli t ian akan memfokuskan dir i  pada aspek-aspck ir i terkultural
yang terdapat dalam buku a.iar bahasa Jerman.

Tujr"ran peneli t ian ini nlengindenti l lkasi t lr turan interkultural dalarrr bukLr
a.iar bahasa.lerman di perguruan t irrggi clan mcrrgidcnti l ikasi aspek-aspek
interkultural antara Jernran dan Indonesia. I)ada dasarnya peneli t ian ini
mempergunakan desain riset dan pengenibangan ataLr R&l) (Gall- Gall dan Borg.
2003) karena peneli t ian ini direncanakan'berlangsung selama t iga tahun. Itulah
sebabnya penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian awal dan sangat
penting untuk di laniutkan pada tahun kedr.ra dan ketiga. Dengan demikan.



pendekatan yang dipergunakan untuk setiap tahunnya tentllnya berbeda. sesuai
dengan tujuan yang hendak dicapai. Tr,r juan peneli t ian ini (tahun pertama) adalah
mengindentifikasi tuturan-tLrturan interkultural bahasa .lernian ),ang terdapat
dalam buku ajar di perguruan t inggi. Berdasarkan tuiuan tersebut maka dalam
penelit ian ini digunakan pendekatan deskript i l 'kuali tat i f  dengan cara melakukan
studi ar-ralisis tuturan bahasa Jerman dalam br"rku a.jar di pergLrruan tinggi.

Ob.iek penelitian ini adalah buku ajar (text book) bahasa Jerman Studio d
41,A2. dan 82 sebagai buku ajar pokok. Lokasi peneli t iar-r di lakukan di dua
tempat pertama di IINY Yogyakarta dan dijurusan interkulturelle Germani.stik di
Bayreuth Jerman. Data yang akan diperoleh c' lari  peneli t ian ini berupa tuturan-
tuturan interkultural vang terdapat dalanl br-rku a.iar bahasa .lerrnan di perguruan
tinggi. lJntuk n-rendapatkan dat-data tersebut dipergunakan se.iuntlah metode
pengumpulan data sepert i :  simak (baca)-catat. dan observasi teks. Metode
penyediaan data ini diberi nama metode simak karena cara yang digunakan untuk
memperoleh data dilakukan dengan menyinak peltgglrnaan bahasa baik secara
tertul is maupltn l isan. Metode ini men"lpLlnyai teknik dasar yanitr-r teknik sadap
yaitu per-rel i t i  mendapatkan dat dengarr cara menvadap penggllnaan bahasa baik
secara tertul is maupun l isan lewat para inlbrnrarr. 

' l 'eknik 
selaniutnl,a adalah

teknik l ibat cakap yaitu peneli t i  terl ibat langsr-rng dalanr pfoses dialog untuk
mendapatkan data-data yang diperlukan.

lJntuk menganil is datanya dipergunakan teknik analisis analisis konten"
analisis pada ekstral ingual. dan deskript i f  kuatitat i l .  Analisis konten di lakukan
untuk nrenganalisis isi tuturan-tuturan intercultural dalant tcxt book buku a.iar
bahasa . lerman. analisis padan ekstral ingLral adalal i  untuk rr ienghLrbungbandingkan
dengan unsur yang berada di luar bahasa sepert i  makna. informasi. kolteks
tuturan. Berdasarkan rincian tu.iuan penelitian. diperoleh temLlan yaitu identifikasi
tuturan-tuturan interkultural bahasa .lerman dalam buku a.iar di perguruan tinggi.
Temuan atau hasil  peneli t ian berupa delapan aspek atau unsur tuturan tuturan
bahasa .lerman yang mengandurrg unsur interkr-rltural. Keclclapan aspek tlrtLlran
interkultural tersebut adalah perlanla r lakanan. kedua pakaian. kctiga tentpat
t inggal, keempat pernikahan. kel ima moral. keenanr tradisi.  ketLriLrh aturan. dap
kedelapan bahasa. Masing-masing aspek terebut kcr.nudian dianalisis Lursur
budayanya dan dibandingkan dengan budaya Indonesia.

I lasi l  peneli t ian adalah sebagai berikLrt: l .  Sembilan data ir-rterkultural
makanan -interkulturel les Essen-. 2. 

' l - iga 
data intcrkultural pakaiarr

intekulturelle Kleidung-. 3. Dua data interkultr-rral tcmpat tinggal -intckulturellc
Wohnung-. 4. Satr"r data interkultural alat transportasi -interkuhurelle s
Verkehr.smitte-. 5. Tiga data Interkultural 

'l 'empat 'finggal 
(lnterkuIturelle

LVohnung). 6. Dua data interkultural sistem pernikahan (inte rku l t ure l le He irat). 7 .
Delapan data kebiasaan dalam menggunakan waktu (interkultulturelle Zeir). B.
Enam data kebiasaan dalam pergaulan (interkultLu'cllee Limgung).9. linam data
interkultural sopan santun (interkulturallc Hoeflickait). 10. Satr-r data fradisi
sekolalr (interkulturelle Schule).1| . Dua 

'f 
radisi pera),aan (intarkulturelles

Fest).12. Satu data aturan membuang sanipah. 13. SatLr data aturan lalg I intas.l4.
satu aturan sistem tiket. l5. Delapan interkLrltural bahasa (interkultur"el le Spruche).

r,'i



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahasa dan budaya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Bahasa adalah produk atau bagian dari br,rdaya. Bahasa lahir dari sebuah

komunitas bLrdaya tertentu. Ia diciptakan oleh orang-orang yang berada dalam

komunitas tersebut yang juga mempunyai budaya khusr"rs di l ingkungan itu.

Secara otomatis ungkapan yang digunakan untuk mengekspr"esikan sesuatu

sangatlah terkait derrgan budaya setempal. f)cngarr denrikian bal,asa rnerupakan

bagian integral dari suatu budaya. oleh karena itr-r adalah suatu hal vang mustahil

untuk mempelajari suatu bahasa asing tanpa rrrengaitkan dengan budayanya,

karena bahasa itu sendiri merupakan alat ekspresi budaya. Namun demikian,

adanya perbedaan budaya antara br,rdaya sendiri dengan br"rdaya dari bahasa

(asing) yang dipelajari t idak jarang menimbulkan kesuli tan atau bahkan

kesalahpahaman. Akibat perbedaan budaya tersebut sering kali menyebabkan

seorang pembela.iar tidak bisa memahami sepenuhnya ungkapan-ungkapan dari

bahasa asirig yang sedang dipela.jarinya. Berikr-rt bebcrapa contoh y'ang

mengilustrasikan situasi tcrsebut.

Ein Mann, der Hercn K lange nicht gesehen hutte. begrue3tc ihn mit tlen
I4/orten. "Sie hahen.sich gar nicht veraendert" Oh..sugtc Harr K und
crbleic'hte. (Studio d B I :  I  9)
Seorang laki- laki n' lenyapa orang lain yang lanra t idak bertemu dengan
ungkapan"anda sama sekali tidak berubah"
dan orang tersebut menjadi pucat.

Ditinjau dari sisi kebahasaan. tLrturan "Sic haben s'ich gor nicht

veraendart " t idaklah suli t  untuk dipaharni secara harf 'rah. yaitu'anda sarrra sekali

tidak berubah'. Namun dari sisi penggunaannya kalimat terscbut mengacu pada

makna sosial (Sozial Bedeutung) orang .lerman. Dalani konteks budaya Jerman

tuturan tersebut dianggap tidak sopan dan n-renyinggung perasaan orang yang

diajak bicara. Senrentara dalarn korrteks hr;daya Indoncsia tuturan tcrsebut adalah

ungkapan perasaan senang seseorang yang lama t idak berterlu dan berseloroh



dengan ungkapan tersebr: t .  Kesul i tan untuk memahmi sebLrah kal i r lat  sentacant

i tLr kerap di tenrLr i .  t idak saja hanva pada hal-hal vang nrenrangkut nrasalah social

sa. ia.  namun-juga 1'ang disebabkan oleh adanl 'a perbcdaan cara pandang atau cara

berpikir  antara orang . lernran dan orang Indonesia.

Contoh-cor-r toh di  atas diperkuat densan teori  l lerryamin I . .  Whorf (dalarn

Pel'2..2002) I"er.st'hicdanc ,\prut'hgantein.st'huftcn crfu.s.st'rt dia I' l/irklichkeit

.s:1tt'ut'hlich in gurt: t 'cr',schieclenar Ltr'ai.st lSLratu realitas secara kebahasaeur akan

dipahami dengan cara yang berbeda-beda oleh berbagai masrarakat tLrtLrr) :  oleh

karena i tu.  lanjLrt  Wlior l .  seseorzurg hnnvA akan rne ngekspresikan sesLratLl  (real i tas)

scsi tai  t ie i tgai i  sairana kebi i l iasai i i i  r t i i rg tc i 'sccl ia cl i  . l i i l i inr  (s istcnr) bahasanl 'ei .

I tLr lah scbabnr 'a.  untul '  nrcngirgkapkan nrasakan hanrbal tcrciapal pcrbeclaarr autara

orang Ir-rdonesia menggunakan kata garam seurentara dan orang . lerman

rtrcnggunakan kata mrica. Demikian. iLrga. j i r rr lah r .r .arna pelangi bisa t idak sama

pada masvarakat tLrtur y 'ang satu dan vang lairrnva. karcr-rzr konscp r,rarna pada

bahasa vang satu berbec' la dengan bahasa lainnva.

Berdasarkan rnasalah di  atas. maka nruncul lal i  c l is ipl i r r  i lmu 1'ang r lencoba

rt tcrtr t rer ikan solLrsi  z i tas berbagai nrasulalr  )  anu di t imbulkan akibat cJari

ko t t t r - t t i i kas i  hL tc iava  lc rschu l .  ( i c rn ran is t i l i  a tau  r  a r rg  c la lanr  bah l i sa  lnggr is  . jL rga

lazinr c i isebLrt  sebagai ( iarntun.stt tdi t , .s urcrupakan t l tc l i t ld t t f  l t t tuturt i t ias t l tut

rc,:aut't ' lta,\. dot'urttutl.s. ttncl tl i.s.sentinula.t (iartnutt luttyLrugc trttd litct'Lrlura in hoth

i t ,s hi .sror i t '  und pt 'c. \ 'ant / i t t 'm.s (http: / lcn.r i  ik ipccl ia.orglu ik i , '  ( iernran sludies).

[)alanr pengcf l ian l 'ang lar la Cerr lanist ik . iLrga scr irr-u dikai tkan dengan studi

Fi lologi  . lerrnan (Deutst 'ha f 'h i lo logie).  Sementara i tu.  Gerr lanist ik modern

mencaktrp t iga bidang kaj ian Lrtama. ;-ai tLr l inguist ik . lerman (()ermuni.st i .yche

Linguis'tik,l. sastra Jerman (Germani.sti,Echa Literuttrrtt' i.s.yen.st'huli). dan media

(. \ , fecl icnv' i .sscnschctf i  (ht tp: / /de.u, ik ipecl ia.orgiuiki / ( icrrnanist ik).  Ka. i ian l ingLrist ik

mel iput i  sturdi  l ingr-r ist ik s inkronis dan diakronis.  ka. l ian sastra rneniangkau dari

sastra lania l i ingga sastra modern. sedangkarr kaj ian media nrenvorot i  keterkaitan

antara koniunikasi .  budava. dan nredia: r i ing salah srr tu cor-r toh ka. i iannva adalah

bidarrg sinenra ( I'- i I ntph i I o I ogi c ).



Dalam perkembangan selanjirtnva rnuncir l  subdisipl irr baru vang dikenal

derrgan ist i iah . ' luslancl.sgermunistik (( iermanistik luar negeri). 1'ang kurang lebih

bisa dipahanri sebagai Germanistik dari perspektil- penLrtur asing (non nativel.

Ist i lah . lu.slunclsgermuni.st ik irr i  didasarkan pada penrikirarr r\ lois Wierlacher vang

menvatakan i idanya perbedaan ofientasi dalanr pcnglia. j ian ( lermanistik di negara-

negara lar-rg berbahasa .leruran darr negara-negara -\ang birkan berbahasa .lerrnan.

t-ehih.iaulr Alois Wic-rlacher r lerrgcrnukakan haltna cl i  negara-neeara vang t idak

berbahasa. fcr r r rar r  hc-ndaknra t i i ik  hcrat  s tLr t i i  ( iernrarr is t ik  lcb ih c l iarahkan pada

masalah-r-nasalal i  interkr-r l tLrral isnrc ( l i t tp: i , ' r lc. r 'n i l i  ipe cl ia.ols; 'w ik i /( iernranist ik ),

Selaniutnva untuk rnengLrkuhkan gagasan tcrscbut l)rol ' .  Wierlacher nrendir ikan

-iurusarr Intarktt l t trt 'al la Gcrmunistik cl i  I  Ini i 'crsitas l ]al rcuth . lcrnran. Senrentara

ka.iian Intarktrltttt'ellc (jarmutti.;tik adalah nicrnbandinskan eir.ltara hahasa .lerr"uan

dan bahasa lain. dalarr hal ini bahasa pembela.jar bahasa . le'rr-nan. [)alanr korrteks

ini. perbandingan vang dimaksr-rd adalah perbanclingan l ir-rguist ik bahasa Jerman

dan bahasa Indonesia.

[]crdasarkeur herbas.ai nrasalah \ ans nrLrnctr l  setragai clanrpak clari

perterruan dr,ra baliasa dan sekaligLls pertcnrl lzirr cJLra bucia,ra" nraka pcueli t ian rang

terkait clengan pcrniasalaharr pcrlbcla.jalan bahasai . lenrarr( intcrkulr-rtrel lc

(ienlarrist ik ) sangatlal i  dipcrlukarr scbagai Lrpir\ 21 urrtuk nrcnrbcrikan solLrsi bagi

para peurbcla.iar lnclttucsia atgar n'rcl" l ' r l-rLrnrai kortt l ' lctcnsi intcrculturul schingga

nre reka dapat r lclakLrkan l iomunikasi de ngarr clckti l '  clan dapat nrercduksi

kesalahpahar lan semin imal  nrungkin.  Dalam pene l i t ian in i .  pe r re l i t ia  akan

memfbkuskan diri pacla aspek-aspek interkr:ltural yang terdapat dalanr br"rku a.iar

bahasa.lerman.

B.  Tujuan Khusus

Tuiuan peneli t ian ini pada dasamya terbagi r lenjadi t iga tahapan sesuai dalam

rancangan peneli t ian untuk nrult i  tahr-rrr. Berikut adalah tujuan kl iusLrs tahurr

pertama.

l. Mengindentif lkasi tuturan intercLrltural dalarl buku a.iar bahasa Jerman di

perguruan t inggi

2. Mengidentifrkasi aspek-aspek irrterkir l tr lral antara .ferr lan dan Indonesia



C. Urgensi Penelitian

Sebagaimana dikemukakan oleh Raymond Wil l iams (I988:88--93). karya

sastra" filsafat, buku ajar (pelajaran). karya seni. sekolah. dan institusi budaya

lainnya merupakan situs hegentoni- yakni tempat penarungan ideologi

berlangsung. Sebagaimana dipahami oleh pandangan Granrscian. karua sastra. .

buku filsafat. ataupun buku-burku pegangan di universitas (sebagai objek kaiian

penelitian ini) merupakan tempat refleksi pandangan dunia masyarakat pen-

dr"rkungnya- tetapi sekaligus juga sebagai medium untuk mengkonstruksi

masyarakat.


