tssN 1412-0712
Vol.12, No. 2, Okober 2012

bohoso
ywrna[Kaliawgoh*o, Sastra, b aw p evnb etal ar anny a
Deutsch zum spass: Model Pembelajaran lnovatif Bahasa Jerman
Sutis Triyono

Relasi Antarteks dalam Pengkajian Sastra
Sumiyadi

AnalisisTopik dalam Wacana Dialog Bahasa Jepang
Hanum Wulandari

lulture Gontent in Greative writing product in English Learning
Sanf Syamsu Rizat

Analisis Kontrastif Kotowari Hyougen antara pembelajar Bahasa Jepang
dan Penutur Asli
Novia Hayati

Tradisi Lisan Mate-Male: Nyanyian Kematian dalam Masyarakat ciacia:
Kajian Sosiologis dan Upaya pewarisan
Asrif

visi-visi Postmodern dalam Kesusastraan Jerman Awal Abad
Dudy Syafruddin

ke-20

Kohesi Gramatikal Pengacuan dalam cerpen pembetaan Bah Beta
Karya Moh. Wan Anwar (181-189)
Asep Muhyidin
Adverbia statif dalam Bahasa sunda: Kajian struktur dan $emantik
Yayat Sudaryat

Transformasi Folklor Lisan NiniAnt6h ke Novel Dongeng NiniAnt6h
Karya A.S. Kesuma
Yostiani Noor Asmi Harini
segondary school English Language Reading curriculum:
J$
A Teacher's Perceptions
Hazlina Abdullah, Nik Suryani Nik Abdut Rahman, Airit Haimi Mohd Adnan

babasa

&

sastra

Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya
Terbit setahun dua kali pada setiap bulan April dan Oktober, berisikan artikel hasil penelitian,
kajian (teori maupun aplikasi) seputar bahasa, sastra, dan pembelaj arannya

Ketua Penyunting
Dadang Sudana

Wakil Ketua Penyunting
Dadang S. Anshori

Sekretaris Penyunting
Yadi Mulyadi

Anggota Penyunting
Yayan Nurbayan
Pupung Purnawarman
Tedi Permadi
Budi Hermawan
Hernawan

Sekretariat
Eko
Dadang

Kosim

Alamat:
Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni
Universitas Pendidikan Indonesia
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Tlp./Fax. (022)2015411
Website : http//wwwjurnal.upi. edu
e-mail : jbahasasastra@yahoo. com

Redat<si menerimq naskah tulisan, berupa artikel penelitian maupun artikel hasil pengkaiiqn, sesuai
dengan visi dan misi yang diemban oleh jurnal ini. Sistematika penulisan artikel dapat dibaca pada

bagian akhir jurnal ini.
/ayoat dan,lcsatn sampul oleh Eko Budiyanto

bob^a&

tssN 1412-0712

saswa

Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya

Yol. 12, No. 2, Oktob er Z0lZ
Halaman 113 - 228

Deutsch zum spass: Model Pembelajaran Inovatif Bahasa Jerman (113-120)
Sulis Triyono
Relasi Antarteks dalam Pengkajian Sastra

(l2L-133)

Sumiyadi

Analisis Topik dalam Wacana Dialog Bahasa Jepang (134-144)
Hanum l{ulandari

culture content in creative writing Product in English Learning (145-154)
Sarif Syamsu Rizal
Analisis Kontrasti f Ko t ow ar i Hy

Asli
Novia Hayati
dan Penutur

(1 55-

1

ou g en antar a pembelaj ar B ahasa Jepang

64)

Tradisi Lisan Male-Male: Nyanyian Kematian dalam Masyarakat ciacia:
Kajian Sosiologis dan Upaya Pewarisan (165-173)

Asrif
visi-visi Postmodern dalam Kesusastraan

Jerman Awal Abad Ke-20 (174-ls0)

Dudy Syafruddin
Kohesi Gramatikal Pengacuan dalam cerpen pembeluan Bah Bera
Karya Moh. WanAnwar (181-189)
Asep Muhyidin
Adverbia Statif dalam Bahasa Sunda: Kajian Struktur dan Semantik(lg0-202)
Yayat Sudaryat
Transformasi Folklor Lisan Nini Ant6h ke Novel Dongeng Nini Ant6h
Karya A. S. Kesum a (203 -217)
Yostiani Noor Asmi Harini
The Secondary School English Language Reading Curriculum:
A Teacher's Perceptions (218-228)
Hazlina Abdullah, Nik Suryani Nik Abdul Rahman, Airil Haimi Mohd Adnan

Sulis Triyon o: Deutsch Zum

DEUTSCH ZUM

Spass

11

SP,4S,S:

MODEL PBMBELAJARAN INOVATIF BAHASA JERMAN
Sulis Triyono
FBS, Universitas Negeri Yogyakarta
Korespondensi: Jl. colombo No.l yogyakarta Telp.(0274) 5g616g
e-mail: sulis@uny.ac.id

Abstrak
Deutsch Zum Spass: Model Pembelajaran Inovatif Bahasa Jerman. Model pembelajaran
Deutsch zum Spass merupakan alternatif model pembelajaran inovatif bahasa Jerman yang
menyenangkan. Model pembelajaran ini meliputi pembelajaran aktif kreatif, efektif, kolaboratif,
partisipatif, danmenyenangkan. Dalampembelajarannya, model ini mengintegrasikan semua
kompetensi kebahasaan yang meliputi Hciverstehen, Sprechfertigkeit, Lesiverstehen, dan
Schreibfertigketi ke dalam satu kesatuan pembelajaran bahasa Jerman yang utuh. Model
ini juga disebut contextual teaching and learning. Tujuan pembelajarun ,rrtok mengetahui
tindakan yang telah dilakukan seorang pengajar dalam sattt team teaching sehingga pengajar
lainnya dapat melanjutkan materi pembelajaran secara urut dan berkesinambungan. Kolaborasi
antarpengajar dapat dipantau melalui buku protokol. Hal ini digunakan untuk refleksi terhadap
tindakan yang dilakukan seorang pengajar agar pengajar lainnya dapatmenjaga terciptanya
suasana pembelajaran yang menyenangkan. Refleksi juga digunakan untuk menentukan
langkah pembelajaran berikutnyayang dilakukan oleh pengaj ar, agar bermanfaat dan dapat
mengoptimalkan tercapainya keberhasilan pembelajaran. Materi ajar diunggah ke dalam
media belajar yang telah disediakan oleh UNY dengan alamat http:llbesmart.uny.ac.id/ yang
merupakan media e'learning. Deutsch zum Spass mampu menumbuhkan suasana aktif.
kreatif, dan partisipatif pada diri pembelajar, sehingga keefektifan proses belajar mengajar
dapat optimal. Dengan demikian, tujuan pembelajaran bahasa Jerman dapat tercapai dengan
maksimal. Untuk mengukur penguasaan kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik pada
keempat keterampilan bahasa Jerman tersebut, dapat dllakukan melalui tes kebahasaan secara
online.

Kata kunciz model pembelajaran Deutsch zum

Spass,

pembelajaran inovotif e-learning

Abstract
Deutsch Zum Spass: Innovative Teaching Modelfor Teaching German.It is an alternative
teaching model for teaching German which is
fun. This teaching model is also an active,
creative, effective, collaborative model. It integrates all the language skitls, Hcjverstehen,
Sprechfertigkeit, Leseverstehen, and Schreibfertigketi, into one contextual teaching and
learning process. The model aims to find out the actions done by a teacher in one teaching
team to facilitate another member of the team to continue the material in a continuous ond
well-structured order Between-teacher collaboration is recorded through a protocol book,
which records thefun class activities of one member to be continued and maintained by other
members. The book also records the teochers'refiective ideas and notes that can be used as
points to consider The teaching materials are provided and uploaded into http://besmart.uny-
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ac.id/ by UNY Deutsch zum Spass as a teaching model is able to create active, creative, and
participation encouraging atmosphere that allow students to achieve their learning goals.
Students'language mastery is tested thrluSh online language test.
Keywords: deutsch zum spass model teaching, eJearning, innovative teaching model.

PENDAHULUAII
Pembelajaran bahasa asing di Indonesia
selalu mengalami penyempurnaan. Hal ini
dapat dilihat dari kurikulum bahasa asing yang
digunakan di sekolah-sekolah yang seringkali
mengalami perubahan yang disesuaikan dengan
kebutuhannya. Kurikulum bahasa asing di
SMA/SMI?MA menyediakan pilihan dengan
berbagai ragam bahasa asing yang ditawarkan
selain bahasa Inggris, seperti bahasa Jerman,
Perancis, Jepang, Arab, dan Mandarin. Sejalan
dengan kebutuhan yang meningkat untuk
berkomunikasi menggunakan bahasa asing
tersebut, di SMA/SMK/MA telah dikembangkan
kurikulum bahasa asing selain bahasa Inggris
agar peserta didik dapat lebih leluasa memilih
bahasa asing yang menjadi kesukaannya.
Oleh karena terbatasnya jam pelajaran yang
disedikan di sekolah, solusi yang diambil dengan
menawarkan bebarapa bahasa asing tersebut
sebagai bahasa pilihan. Bahkan kadang banyak
sekolah yang menjadikan bahasa asing sebagai
kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini didasarkan
pada Kurukulum Berbasis Kompetensi (KBK)
yang sekarang sudah tidak digunakan lagi.
Sebagai gantinya, diberlakukan Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
Berdasarkan KTSP tersebut, bahasa asing
pada saat ini tidak hanya menjadi mata
pelajaran yang bersifat pilihan atau bahkan
mata pe laj aran ekskakurikuler saj a, melainkan
juga menjadi mata pelajaran wajib dan sejajar
keberadaannya dengan mata pelajaran-mata
pelajaran lainnya seperti bahasa Indonesia
atau bahasa Inggris. Hanya saja, untuk bobot
waktu yang dialokasikan untuk mata pelajaran
bahasa asing tersebut masih terbatas hanya 2
jam pelajaran untuk setiap minggunya. Seiring
dengan meningkatnya kebutuhan akan bahasa
asing pada era global sekarang ini, bahkan

tidak sedikit SMA yang membuka Jurusan
Bahasa Asing, di mana pada jurusan itu telah
mengalokasikan waktu sebanyak 4 jam sampai
dengan 5 jampelajaran setiap minggunyauntuk
mata pelajaran bahasa asing. Dengan semakin

banyaknya kesempatan si pembelajar untuk
mempelajari bahasa asing tersebut, maka sangat
perlu bagi si pendidik untuk memfasilitasi
sumber dan media pembelaj arannya, agar tercipta
suasana belajar yang nyaman. Kenyamanan ini
sangat diperlukan untuk meningkatkan motivasi
belajar peserta didik dalam mengikuti proses
belaj ar mengaj ar. Hal ini dimungkinkan karena
KTSP merupakan kurikulum operasional yang
dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang
bersifat flesibel. Satuan pendidikan dapat
merancang kurikulum tesebut sesuai dengan
kebutuhannya, dengan tetap memperhatikan
standar kompetensi dan kompetensi dasar yang
dikembangkan oleh Badan Standar Nasional
Pendidikan (BSNP).
Solusi yang dapat dilakukan guru untuk
menciptakan suasana belajar yang nyaman dan
menyenangkan adalah dengan memberikan
kesempatan kepada peserta didik untuk dapat
mdmaksimalkan belajarnya, baik di dalam
maupun di luar kelas. Adapun media belajar
yang dibutuhkan peserta didik adalah berupa
media dan sumber belajar secara online. Hal
ini membutuhkan kinerja guru yang maksimai
dalam merancang materi pembelajarnnya.

Guru dituntut melek Information and
Communicaton Techmologt (ICT). Guru harus
dapat menyediakan materi dan sumber belajar
yang dapat diakses dari tempat manapun oleh
si pembelajar di manapun mereka berada,
yaitu secara online. Dengan demikian, dapat
dipastikan akan dapat meningkatkan minat dan
motivasi belajar peserta didik untuk mengikuti
pelajaran yang disediakan oleh guru karena
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peserta didik dapat mengakses kapanpun tanpa

harus terikat oleh jam pelajaran di sekolah.
Konsekuensinya, guru harus dapat menyediakan
konten pelajaran pada situs web yang meryadi
sumber dan media pembelajaran secara online

tersebut. Hal ini bertujuan agar peserta didik
dapat mempelajari materi-materi pelajaran
dengan lebih mudah. Di samping itu, peserta
didik dapat berinteraksi sesama peserta didik
dalam waktu yang tidak terbatas. peserta didik
dapat berkomunikasi dengan guru lebih leluasa.
Yang perlu diperhatikan oleh guru adalah dapat
menyajikan konten pelajaran yang menarik
di situs webnya. Dengan demikian, peserta
didik akan selalu berusaha dengan rasa senang
mengujungi situs web yang disediakan oleh
guru. Cata ini dapat meningkatkan motivasi
belajarpeserta didik, yang pada akhirnya dapat
meningkatkan prestasi belaj arnya.
Permasalahan yang akan dicari solusinya
dalam tulisan ini adalah bagaimana seorang
pendidik dapat merancang bahan ajar atau
materi pembelajaran yang terdapat dalam
btil*t Studio D tersebut sehingga dapat menjadi
konten e-learning pada pembelajaran bahasa
Jerman yang meliputi empat keterampilan
berbahasa yang menarik dan menyenangkan
Deutsch zum Spass.

PEMBELAJARAN BAHASA DAN

BUDAYA
Mempelajari bahasa asing tidak lepas dari
konteks budaya yang melekatpada bahasa asing

itu- Dengan memahami konteks budayanya,
pembelajar akan dengan mudah memahami
bahasa asing yang dipelarinya. Demikian
pula dalam pembelajaran bahasa Jerman,

konteks budaya Jerman melekat pada setiap
materi yang dgadikan bahan ajar dalam buku
pegangan. Buku Studio D menyajikan konteks
budaya dalam pembelajaran bahasa menjadi
sajian pokok disetiap topik pembahasan.
h{empelajari bahasa Jerman, secara otomatis
ekan mengkaitkan keterampilan berbahasa
satu ke dalam keterampilan berbahasa yang
lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya
keempat keterampilan berbahasa yang memang
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harus dikuasi oleh peserta didik. Adapun
keempat keterampilan berbahasa tersebut
(Nida, 1980: I 9) yaitu keterampilan menyimak
atau Hcivers tehen, keterampilan berbicara
Sprechfertigket, keterampilan membaca
Leseverstehen, dan keterampilan menulis
Schreibferti gket. Keempat keterampilan bahasa
Jerman tersebut dikembangkan secara bersamasama sehingga pada penyajiannya menjadi satu
kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Hal
ini menunjukkan betapa pentingnya mempelaj ari
keterampilan menyim ak Hdverstehen yang
sangat berkaitan dengan keterampilan berbicara

Sprechfertigket, keterampilan membaca
Leseverstehen, dan keterampilan menulis
Schreibfertigket. Oleh karena itu, teknis
penyajiannya menyatukan kelompok pendidik
dalam satt team teaching,agar mudah pendidik
yang akan memberikan pembelajaran kepada
peserta didiknya. Di samping itu, setiap aktifitas
pembelajaran yang telah dilakukan oleh
pendidik, selalu terekam pada buku protokol.
Adapun fungsi buku protokol tersebut adalah
sebagai media untuk berkolaborasi antar
pendidik dalam teom teaching. Buku kontrol
tersebut dapat menjadi media komunikasi
antarpendidik secara berkesinambungan. Hal ini
dapat berfungsi sebagai refleksi atas tindakan
yang telah dilakukan oleh guru sebelumnya
sehiqgga guru yang akan mengajar pada sesi
berikirtnya dapat memberikan perbaikan atau
penyempurnaan dalam pembelaj ar anny a.
B'erkaitan dengan keempat keterampilan
berbahasa seperti yang dikemukakan Nida
tersebut di atas, Beile (1983: 7) memberikan

penjelasan bahwa terdapat tiga proses
yaitu: (1) penguasaan
menangkap pesan yang disampaikan oleh
lawan bicara, (2) memahami unsur leksikal,
penguasaan menyimak

sintaksis, semantik, dan suprasegmental, dan
(3) menguasai informasi yang diterima tersebut
dan meresponnya. Menurut Susan (199g)
bahwa pembelajaran berbasis teks adalah
mengajar secara eksplisit mengenai struktur
gramatikal dan tata bahasa baik berasal dari
wacana tulis maupun wacana lisan. Kemudian
guru mengarahkan kepada peserta didik untuk
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dapat memahami kedua wacana tersebut yang
dikaitkan dengan konteks budaya. Selanjutnya
guru merancang pembelajarannya agar peserta

didik dapat dengan mudah memahami semua
materi yang diberikan oleh guru tersebut.
Caroll

(

1

980:

3

1) mengemukakan bahwa dalam

berkomukasi diperlukan adanya kesamaan
persepsi agar terjadi kesepakatan mengenai
makna yang disampaikan oleh pembicara
kepada lawan bicara. Dalam konteks bahasa
kesapakatan persepsi tersebut mencakup aspek
linguistik maupun nonlinguistik. Groeben (1992:
9) menghubungkan motivasi pembaca dengan

tingkat pemahaman teks. Terjadinya interaksi
tersebut untuk memperoleh kompetensi verbal
tinggi jika ia mampu memahami teks dengan
tingkat kekompleksan yang tinggi, begitu
pula sebaliknya. Sedang Koch (1988: xi)
melengkapinya dengan keterampilan menulis
yang menurutnya menulis merupakan proses
kognitif dasar yang

PENERAPAN CONTEXTUAL TEACHING
LEARNING (CTL) SECARA ON.LINE
Contextual kaching and Learning (CTL)
adatah suatu proses pendidikan yang bertujuan

untuk membantu siswa memahami makna
yang ada pada bahan ajar yangmereka pelajari
dengan menghubungkan pelajaran dalam
kontek kehidupan sehari-harinya dengan kontek
kehidupan pribadi, sosial dan kultural. Untuk
mencapai tujuan ini, sistem ini mencakup 8
komponen: membuat hubungan yang bermakna,
melahirkan kegiatan yang signifikan, belajar
sendiri secara teratur, kolaborasi, berpikir
kritis dan kreatif, mencapai standar tinggi, dan
menggunakan penilain otentik (Johnson, 2003).
CTL adalah suatu konsep mengajar dan belajar
yang membantu guru menghubungkan kegiatan
dan bahan ajar mata pelajarannya dengan situasi
nyata yang dapat memotivasi siswa untuk dapat
menghubungkan pengetahuan dan terapannya
dengan kehidupan sehari-hari siswa sebagai
anggota keluarga dan bahkan sebagai anggota
masyarakat dimana dia hidup (PSG Rayon 15
UM. 2008). Herrington (dalam Benson, 2007:
62) mengatakan bahwa CTL merupakan model

ffi
pembelajaran yang diusulkan oleh Oliver dan
Herrington pada tahun 2001. Pada model ini,
si pembelajar memperoleh kesempatan yang
berasal dari kegiatan proses belajar mengajar
yang dilakukan secara on-line. Keberhasilan
proses belajar mengajarnya bergantung pada
peserta didik dan konteks yang dihadapi oleh
peserta didik.
Sims (2007:5) mengatakan bahwa pada

situasi tertentu konsentrasi si pembelajar
dalam mengikuti proses belajar mengajar
dapat dipengaruhi oleh ketersediaan media
p

emb el aj ar an s ecar a o nl in e .

Meskipun demiki an,

diharapkan pengajar dapat memenuhi
semua kebutuhan peserta didiknya dalam
menyediakan konten atau bahan ajar yang
sesuai dengan kebutuhan. Pertimbangan yang
harus dilakukan guru adalah dapatmenyediakan
bahan ajar yangsesuai dengan konteks budaya
yang dimiliki peserta didik. Langkah ini perlu
dilakukan mengingat tidak semua peserta didik
dapat dengan mudah mengikuti proses belajar
mengajaryang disediakan gurumelalui situs web
secara online. Notess (2005: 10) mengatakan
bahwa model pembelajaran kontekstual sangat
cocok digunakan guru bila peserta didik dapat
memahami konteks budaya yang berkembang
di lingkungannya. Hal ini dapatmempermudah
pemahamannya terhadap materi ajar yang
diberikan oleh guru. Guru dapat dengan mudah
menyesuaikan materi ajar y angmenj adi konten
pada situs web sehingga pembelajaran secara
online tidak akan menemui hambatan. Peserta
didik dapat dengan mudah mengaksesnya dari
sekaligus dapat melakukan latihan-latihan yang
disediakan oleh guru.
Weller (2005) mengemukakan terdapat
beberapa syarat penggunaan internet sebagai
p

endukun g pro

s

e

s b el aj

ar m en gaj ar antar a

lain

(1) tersedianya infrastruktur yang memadai.
dan (2) adanya pengajar dan pembelajar
yang mampu mengoperasikannya. Apabiia
tersedia infrastuktur berupa multi media yang
tersambung ke jaringan internet, maka dengan

mudah guru menyediakan konten berupa
materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan
peserta didik. Di samping itu, bila guru
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s"

&;

ssi
fi

*,

$.i

Sulis

rlen peserta didik tidak memiliki hambatan
dalam mengoperasikan intemet sebagai media
dan sumber bahan pelajaran, maka proses
belajar mengajar dapat berlangsung dengan
menyenangkan. Hal ini jelas menunjukkan
bahwa betapa pentingnya seorang guru dan
peserta didik dalam menguasai internet sebagai
media dan sumber belajar. penguasaan dalam
mengoperasikan media online tersebut menjadi
modal utama bagi guru dalam meraih cita_
citanya untuk menciptakan pebelajaran yang
menyenangkan. Adanya peran yang maksimal
dari seorang guru dalam menyiapkan semua
bahan ajar yang terkait dengan penyediaan
konten elearning dalam pembelajarannya agar
,
mampu menciptakan suasana pembelajaran
yang menyenangkan yangpada akhirnya dapat
meningkatkan motivasi belajar dan prestasi
belajar bagi peserta didik.
Langkah-langkah untuk menyediakan
media online pembelajaran menurut Microsoft
Peer Coaching Program (Anonim,2006: 2g)
meliputi: (1) assess, (Z) set goal, (3) prepare,
(4) implement activities, dan (5) refiect/
debrief. Langkah ini harus didahului dalam
perancangan w eb des igner tutorial yang meliputi
penyiapan situs web yang akan digunakan sebagai
webbase. Pada situs ini harus disediakan fasilitas
tutorialnya agarpeserta didik dapat dengan mudah

mengikuti semua prosedur yang ditawarkan.
Untuk mempernudah penjelasan ini disajikan
langkah penyusunan pembelajaran bahasa Jerman
yang menyenangkan sebagai berikut.

1.

Materi pembelajar an Hdrverstehen

Tema

di atas merupakan tema untuk

pembelajaran Hc)rverstehen tentang

Reisegedichte. Temaini merupakan tema yang
zudah tidak asing lagi bagi pembelajar bahasa
Jerman karena mengelobarasi pengetahuan
yang dimiliki oleh pembelajar sebelum mereka
melakukan aktivitas menyimak dalam bahasa
Jerman. Pengetahuan awal dibutuhkan dalam
rangka mempeflnudah pemahaman terhadap

tema yang disediakan. Dengan demikian,

pembelajar sudah tidak kesulitan lagi melakukan
kegiatan pembelajaran melalui media online.
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Sumber: Funk et.al (2008: 45)

. Tema tersebut terdiri

atas dua subtema
yaitu Schwierige Entscheiduzg .keputusan
yang sulit' dan Die Ameisen,semut-semut,.
Apabila dicermati dengan saksama, gambar di
atas dengan mudah dipahami oleh pembelajar.
Dengan demikian, diharapkan pembelajar dapat
melakukan orientasi pemahaman terhadap
gambar yang tersedua untuk mempermudah
pemahamannya terhadap wacana lisan dalam
bahasa Jerman yang dipelaj arinya.
2. Materi pemb elaj

Sp re c hfer t i g ke i t
Kegiatan pembelaj a ran Spre c hfer t i g ke it
ini mengambil tema Alltagsleben yang sering
dilaktrkan para peserta didik untuk berdiskusi.
Tema ini berisi tentang kegiatan seharihari yang sering dilakukan oleh seseorang
sehingga bagi pemb elajar sudah tidak asing
lagi. Hal ini dibutuhkan untuk mempermudah
pemahamannya terhadap isi materi diskusi
dalam bahasa Jerman. Tema ini digunakan
untuk berlatih berdiskusi dengan melakukan
bermain peran. Adapun diskusi dilakukan oleh
tiga orang. Berdasarkan pemapar an kata-kata
kunci di atas, diharapkan pembelajar dengan
ar

an

mudah melakukan diskusi sesuai dengan peran
yang dilakukannya. Teknis penerapan diskusi,
pengajar menunjuk tiga peserta didik untuk

melakukan diskusi. pengajar memberikan
penjelasan terkait dengan bermain peran
masing-masing anak. Setelah mereka siap,
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diskusi dalam bahasa Jerman dimulai. Pengajar
memperhatikan materi yang disampaikan ketiga
peran tersebut. Bila dirasa peserta didik masing
kesulitan dalam melakukan bermain peran,
pengajar dapat memutar video compact disc
(VCD). Berdasarkan film tersebut, diharapkan
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peserta didik tidak lagi kesulitan dalam
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3. Materi pembelajaran Les everstehen

Materi pembelajaran Leseverstehen ini
mengambil tema hotel. Hal ini tentu sudah
sangat familier di kalangan peserta didik' Tema
ini juga dekat dengan kehidupan sehari-hari
t urenu memuat istilah yang lazim digunakan
untuk berkomunikasi sehari-hari, seperti:
Zimmer'kamar', das Hotel 'hotel', Strand
'pantai', Tennisplatz 'lapangan tenis' dsb.
Berdasarkan tema yang sudah tidak asing lagi
bagi peserta didik, diharapkan mereka langsung
dapat terintegrasi dengan situasi yang terdapat
dalam teks tulis tersebut. Teknis penjajiannya
adalah pengajar memberikan penjelasan
mengenai kata-kata kunci. Kemudian melatih
membaca dengan lautsprechen. Setelah semua
peserta didik sudah melakakannya, kemudian
mereka harus mengerj akan latihan-latihan yang
telah disediakan.

Sumber: Funk, et.al. (2008: 47)

Materi. pembelajaran ini untuk
Schreibfertigketig. Tema yang diambil mengenai
Wo r tfe I d R e i s e n. Latrhan menul is ini di I akukan
deilgan cara mengisi dan menandai huruf yang
teidapat pada tabel di atas sehingga membentuk
sebuah kata. Adapun kata-kata yang diisikan

mengandung makna tentang Reisen' Tema
Reisen ini juga tidak asing lagi bagi peserta
didik karena setiap anak sudah melakukan
Reisen 'piknik'. Tema ini cukup menarik bagi
peserta didik karena dalam penyaj iannya seorang
pengajar memberikan orientasi mengenai tema
Reisen. Setelah mereka memahami semua isi
dan kata-kata kunci, baru kemudian mereka
diharuskan menj awab p ertany aansesuai dengan
daftar pertanyaan yang terdapat dalam situs we&"
Dengan demikian diharapkan semua peserta

didik dapat menguasai semua pertanyaanyang
tersedia. Adapun kunci jawaban dapat diakses
pada media online yang disediakan.

$u&Ttip: Dawhtunfur ll9
SIMPULAN

Pembelajarannya) yang

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas,
dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran
inovatif bahasa Jerman yang menyenangkan
ini meliputi hal-hal sebagai berikut.

kesempatan kepada penulis untuk menyajikan

l-

telah

memberikan

hasil tulisan ini, juga kepada pengurus jurnal
ilmiah bahasa & sastra atas diterbitkannya
artikel ini.

Pengajar harus mampu menyediakan
bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan
peserta didik. Dengan demikian, bahan ajar

yang harus dipelajari oleh peserta didik
tidak mudah membosankan dan bahkan
cenderung dapat meningkatkan minat dan
motivasi belajar peserta didik.
2- Pengajar harus mampu menyediakan media
online untuk media pembelajarannya.

Adapun langkah yang dilakukan harus
mendesain web sebagai media dan
sekaligus sumber belajar bagi peserta didik.
Kemudian menyediakan konten bahan ajar
yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta
didik. Pengajar harus jeli dalam memilih
tema yang sesuai dengan keinginannyaagar
anak sering mengunjungi situs web.
3- Penyajian secara online ini dapat diakses
dari manapun juga peserta didik berada. Hal
ini memudahkan proses pembelajaran yang
tanpa mengenal waktu dan tempat. Setiap
saat peserta didik dapat mengunjungi situs
web yang menjadi media belajarnya. Di
samping itu, peserta didik dapat melakukan
latihan-latihan sesuai dengan keinginan.
Demikian juga tersedia lembar jawaban
yang dapat digunakan untuk mengontrol

jawaban yang telah dikerjakan. Peserta
didik dapat mengecek sendiri dan belajar
sendiri di rumah. Hasil dari pengecekan

tersebut sekaligus dapat untuk mengetahui
berapa skor nilai yang diperolehnya.
4- Deutsch zum ,lpass benar-benar dapat
menyenangkan bagi peserta didik sehingga
dapat meningkatkan minat dan motivasi
belajarnya.
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