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yang neriputi H1vernehei, sprej*nig*eit,

!:

dit:-

:!,

kemtuan pembetajaran

o"nui,

t",i,i-liig

ini!::,::h:?::!::,1!:y
iuga disebut conbrtlal teaching and leaming. UiaA iri ;"rCk;i;;;;;i;",
w -r?ge1ar keempat keterampilan bahasa Jerman. Tujuannya untuk mengetahui
tindakan
arla*u*an teorans pengajar datam satu t"am'reitrniig-iiirii,
,"irry,
materi pemberaiaran tecara urut aan berkesin'ambunlzn.'xifiiir"ri
,rt",
dapat dipantau melalui buku protokol. Hat i.ni digunakan
uituk refleksi terhaaap
pensaiar ya:
Y11!::!i:_seorans
?llcetar tr,'=nny" dapat neniisa-;"rab;;r"y,
yang menyenangkan. aun"iriiigu
digunaian uituk
yrlq ditakukan obn'f,enga;ar agar bermanfaat dan dapat
Y,,-?::!:!y1_
M*ralkan
tercapainya kefurhasiran pembetajannl tulutniipr aiuptoad
ke daram media

Wl

ff
'9:!":

i"r-iii)

pteuTry

-"i.ituk* E;;;;

y^::!:r^,!:!:!"r^
rnedia e-learning.
etif padl ciri

*=su7

ofh,

UNy

atamat

hitp:/,bisman.*y.,iiiii y*s

-dengan
Deutsdt zum Spass
mampu menumbuhkan ,uururi akttt kieati't
si penbetajan -,ehingga *eire*tiran proses berajar mengajar
dapat

demiklan, tujuan pembelajatan bahasa

l"r-"r- ;;;;

;;;;;;- r"r";;

kTnuelen;i t:a.ns dimitik; oieh peseta' ii,ti
;!!:::r:!y:'lTcuasean
iwenpitan
bahasa Jerman tersebut, dapat diliukan
i

-"tutui-t

iuau

[itui"iul, i.rr*

pnfulalbran inovatif

hJ.Tun bahasa asing di lndonesia selalu mengalami penyempurnaan.
dilihat dari kurikulum bahasa asing yang diguriakan di sekorah-sekorah
glali mengalami perubahan yang disesuaikJn dengan tceUuirjtannya.
hohasa asing di SMA/SMVMA rienyediakan pitihai
a"ngun L"rbuiui
asing yang ditawarkan selain bahasa lnggris, seperti
bahasa JermJn,
g, Arab, dan Madarin.
aengan
kebutu'han
yang
,"ningk.i
_Sejalan
i menggunakan bahasa
asing tersebut, maka ai SMefSfurV'irae
kuriku.lum
asing selain bahasa lnggris agar peserta didik
.bahasa
;kLrasa memilih bahasa
asing yang menjadi kesukaannla. btuh U.*u
,[nrn pelajaran yang disedikan di setolatr, maka solusi yang
dil;il

rkan bebarapa

bahasa asing tersebut sebagai batrasa

piiitrai.

1. lgkolah yang menjadikan bahasa asing sebagai
Hal

Bahkan
kegiatan

ini didasarkan pada Kurukulum Berbasis Ko'mpetenii (KBKiyang

r
1

l
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sekarang sudah tidak digunakan lagi. Sebagai gantinya, diberlakukan Kurikulurn
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
Berdasarkan KTSP tersebut, bahasa asing pada saat ini tidak hanya meniad
mata pelajaran yang bersifat pilihan atau bahkan mata pelajaran ekstrakurikuler saie,
melainkan juga menjadi mata pelajaran wajib dan sejajar keberadaannya dengu
mata pelajaran-mata pelajaran lainnya seperti bahasa lndonesia atau bahasa lnggrirHanya saja, untuk bobot waktu yang dialokasikan untuk mata pelajaran bahasa adqg
iersebut masih terbatas hanya 2 jam pelajaran untuk setiap minggunya. Seirirg
dengan meningkatnya kebutuhan akan bahasa asing pada era globai sekarang iri,
bahkan tidak sedikit SMA yang membuka Jurusan Bahasa Asing, di mana padl
juiusan itu telah mengalokasikan waktu sebanyak 4 jam sampai clengan -5 lac
pelajaran setiap minggunya untuk mata pelajaran bahasa asing. Dengan
banyaknya kesempatan si pernbelajar untuk mempelajari bahasa asing tersebut,

Sernbahasan

Mempelajari bahasa asing tidak l€p6af
asing itu. Dengan memahami kcle

memahami bahasa asing )rang

fa

bahasa

an oleh adanya keempat

-r#

jenrru.
kd€nq

ketqi

! Keempat keterampilan babaJ
sehingga pada penyajiannfa r
rka_n. Hal.ini menunjukkan betapI

i

Hoverstehen yang sangat b.fui
keterampilan membaca r-grl

operasional yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang bersifat t-lesibel.
pendidikan dapat merancang kurikulum tesebut sesuai dengan

tigket Oleh karena itu, telcrir p
dalam satu team teaching. agr I -

dengan tetap memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar

elajaran kepada peserta didiknyuDi

dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
Solusi yang dapat dilakukan guru untuk menciptakan suasana belajar
nyaman dan menyenangkan adalah dengan memberikan kesempatan kepada
didik untuk dapat memaksimalkan belajarnya, baik di dalam maupun di luar
Adapun media belajar yang dibutuhkan peserta didik adalah berupa media
sumber belajar secara online. Hal ini membutuhkan kinerja guru yang

meningkatkan prestasi belajarnya.

n. Mempelajari

oleh peserta didik. Adapun teernpet L
19) yaitu keterampilan menyirnal afa ,
; keterampilan membaca tnq,

si pendidik untuk memfasilitasi sumber dan
pembelajarannya, agar tercipta suasana belajar yang nyan-ran. Kenyamanan ini

dalam merancang materi pembelajarnnya. Guru dituntut melek lnformation
Communicaton Techmotogy (lCT). 6uru harus dapat menyediakan materi
sumber belajar yang dapat diakses dari tempat manapun oleh si pembelajar
!"nanapun mereka berada, yaitu secara online. Dengan demikian, dapat
akan dapat nreningketkan minat dan mctivasi belajar peserla didik untuk m
pelajaran yang disediakan oleh guru karena peserta didik dapat mengakses
tanpa harus terikat oleh jam pelajaran di sekolah. Konsekuensinya, guru harus
menyediakan konten pelajaran pada situs web yang menjadi sumber dan
pembelajaran secara online tersebut. Hal ini bertujuan agar peserta didik
mempelajari materi-materi pelajaran dengan lebih mudah. Di samping itu,
didik dapat berinteraksi sesama peserta didik dalam waktu yang tidak
Peserta didik dapat berkomunikasi dengan guru lebih leluasa. Yang
diperhatikan oleh guru adalah dapat menyajikan konten pelajaran yang menar*
situs webnya. Dengan demikian, peserta didik akan selalu berusaha dengan
senang mengujungi situs web yang disediakan oleh guru.::.- Cata ini
meningkatkan motivasi belajar peserta didik, yang pada 'akhirnya

cialam pembelajaran

bahasa
rilan berbahasa satu ke datam

sangat perlu bagi

diperlukan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam
proses belajar mengajar. Hal ini dimungkinkan karena KTSP merupakan

.

aran bahasa Jerman, kontek hrdr1r
dijadikan bahan ajar dalam buku p"3a;

q

tehh dilakukarr oleh pendidik, ,.1a,, i
buku protokol tersebut adalah s-hi;
ik dalam team teaching. Buku kot
kasi antarpendidik secara be*esinamhq
atal Jindakan yang telah_dilakukan

olel I

mengajar pada sesi berikutnya

rpurt!-aan da lam pembelajarannya

dT

Berkaitan dengan

keempat keterampihl
tersebut
di atas, Beile (i9g3: 7) mernbelil
penguasaan menyimak yaitu meiipuii:
[!]
aikan oleh lawan bicara, (2) memana#l

dan (3)

menguasai

irfur

nya. Menurut Susan (199g) hahrur
I
secara
.eksplisit mengenai strukM grj
iracana tulis
maupun wacana lisan- Xa
djdi! untuk dapat memahami kedE,E

P

budaVa. Selanjutnya guru merancng
loengan
F
mudah memahami semua marli,
(1980: 31) mengemukakan batrwa
d
persepsi agar terjadi kesepakatan
mq
kepada lawan bicara. Daiam konteb

aspek linguistik maupun nonlir6ristA-

f,

ini adalah
seorang pendidik dapat merancang bahan ajar atau materi pembelajaran
terdapat dalam buku ttudio D tersebut sehingga dapat menjadi konten

pembaca dengan tingkat pemahanra
lnernperoletr kompetensi verbal tinggi &

pada pembelajaran bahasa Jerman yang meliputi empat keterampilan
yang menarik dan menyenangkan Deutsch zum Spass.

lopilyg
kognitif

Permasalah yang akan dicari solusinya dalam makalah

I

t kekomplekan

y.ang tinggi,

begitu;rt i

dengan keterampitan merun,

I

i

q

dasar yang
Contextual Teaching and Learning (Cfl)
an untuk membantu siswa memaharni

pelaiari dengan rnenghubungkan

(

d
rd
pdain

Deutsth zum Spass...
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&" Pernbahasan

Mempelajari bahasa asing tidak lepas dari konteks budaya yang melekat pada
asing itu. Dengan memahami konteks budayanya, pembelajar akan dengan

memahami bahasa asing yang dipelarlnya. Demikian pula dalam

elajaran bahasa Jerman, konteks budaya Jerman melekat pada setiap maleri
dijadikan bahan ajar dalam buku pegangan. Buku studio Dmenyajikan konteks

r

cialam pembelajaran bahasa menjadi sajian pokok disetiap topik

bahasan. Mempelajari bahasa ierman, secara otomatis akan mengkaitkan
mpilan berbahasa satu ke dalam keterampiian berbahasa yang lainnya. Hal ini
oleh adanya keempat keterampilan berbahasa yang memang harus
i oleh peserta didik. Adapun keempat ketei'ampilan berbahasa tersebut (Nicla,
19) yaitu keteram;.rilan menyimak atau Hoversteher, keterampilan berbicara
ef, keterampilan membaca Leseverstehen, dan keterampilan menulis
tgket Keempat keterampilan bahasa Jerman tersebut
dikernbangkan secara
sama sehingga pada penyajiannya menjadi satu kesatu yang tidak dapat
hkan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya mempelajari keterampilan
Hoverstehen yang sangat berkaitan dengan keterampilan berbicara
I keterampilan membaca Leseverstehen, dan keterarnpilan menulis

tigket Oleh karena itu, teknis

penyajiannya menyatukan kelompok
dalam satu team teaching agar mudah pendidik yang akan memberikan
e{ajaran kepada peserta didiknya. Di samping itu, setiap aktifitas pembelajaran
ielah dilakukan oleh pendidik, selalu terekam pada buku protokol. Adapun
huku protokol tersebut adalah sebagai media untuk berkolaborasi antar

dalam team teaching. Buku kontrol tersebut dapat menjadi media
kasi antarpendidik secara berkesinambungan. Hal ini dapat berfungsi sebagai
atas lindakan yang telah dilakukan oleh guru sebelumnya sehingga guru yang
mengajar pada sesi berikutnya dapat memberikan perbaikan atau
dalam pembelajarannya.
Berkaitan dengan keempat keterampilan berbahasa seperti yang dikemukakan
tmsebut di atas, Beile (i983: 7) memberikan penjelasan bah,r.ra terdapat tiga
p€nguasaan ntenyimak yaitu meliputi: (l) penguasaan merrangkap pesan yang
aui<an oleh lawan bicara, (2) nrernahami unsur leksikai, sintaksis, semantik, dan
, dan (3) menguasai informasi yang diterima tersebut dan
Menurut Susan (1998) bahwa pembelajaran berbasis teks adalah
secara eksplisit mengenai struktur gramatikal dan tata bahasa baik berasal

lwrcana tulis maupun wacana lisan. Kemudian guru mengarahkan kepada
h ddik untuk dapat memahami kedua wacana tersebut yang dikaitkan dengan
budaya. Selanjutnya guru merancang pembelajarannya agar peserta didik
dengan mudah memahami semua materi yang diberikan oleh guru tersebut.
(1980: 3l) mengemukakan bahwa dalam berkomukasi diperlukan adanya
persepsi agar terjadi kesepakatan mengenai makna yang disampaikan oleh
kepada lawan bicara. Dalam konteks bahasa kesapakatan persepsi tersebut
aspek linguistik maupun nonlinguistik. Groeben (1992 9) menghubungkan
pembaca dengan tingkat pemahaman teks. Terjadinya interaksi tersebut
munperoleh kompetensi verbal tinggi jika ia mampu memahami teks dengan
il Lekomplekan yang tinggi, begitu pula sebaliknya. Sedang Koch (198g: xi)
dengan keterampilan menulis yang menurutnya menulis merupakan
&ognitif dasar yang
cantextual reaching and Learning (crL) adalah suatu proses pendidikan yang
rr untuk membantu siswa memahami makna yang ada pada bahan ajar yang
pelaiari dengan menghubungkan pelajaran dalam kontek kehidupan sehari-
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dalam Perancangan web

nu[rni

har"inya dengan kontek kehidupan pribadi, sosial dan kultural. Untuk
tujuan ini, sistem ini mencakup 8 komponen: membuat hubungan yang

melahirkan kegiatan yang signifikan, belajar sendiri secara teratur,

yar6 akan digunakan sebagai
r agar peserta didik daPat deqgan

n. Untuk

situasi nyata yang dapat memotivasi siswa untuk dapat

P

u

memPermudah Perridala

bahasa Jerman Yang merq'enag[

berpikir kritis dan kreatif, mencapai standar tinggi, dan menggunakan
otentik (Johnson, 2OAr. CTL adalah suatu konsep mengajar dan belajar
membantu guru menghubungkan kegiatan dan bahan ajar rnata pelajarannya

fuigrw fr

webbar-

Jfituf,aieri

pembelajaran H1ruersteltst

m

pengetahuan dan terapannya dengan kehidupan sehari-hari siswa sebagai arg
keluarga cian bahkan sebagai angSota masyarakat dimana dia hidup (P56 Rayq
UM, 2OO8). Herrington (dalam Benson, 2OO7: 62) mengatakan bahrva
merupakan model pemtrelajaran yang dirisulkan oieh oliver dan Herrington
tahun 2001. Pada model ini, si pernbelajar memperoleh kesempatan yang
dari kegiatan proses belajar mengajar yang dilakukan secara online. Keberl
proses belajar mengajarnya bergantung pada peserta didik dan kontek
dihadapi oleh peserta didik.
Sims (2007: 5) mengatakan bahwa pada situasi tertentu konsentraf

pernbelajar dalam mengikuti proses belajar mengajar dapat dipengaruhi
ketersediaan media pembelajanan secara online. Meskipun demikian, dihar

pengajar dapat memenuhi semua kebutuhan Peserta didiknya

menyediakan konten atau bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan.
yang harus dilakukan guru adalah dapat menyediakan bahan ajar yang sesuai
konteks budaya yang dimiliki .peserta didik' Langkah ini perlu dilakukan
tidak semua peserta didik dapat,dengan mudah mengikuti 'proses belajar
yang disediakan guru melalui situs web secara online. Notess (2OO5z l0) men
bahwa model pembelajaran kontekstual sangat cocok digunakan guru bila
didik dapat memahami rkonteks'budaya'yang berkembang di lingkungannya. l-ld
dapat mempermudah pemahamannya terhadap materi ajar yang diberikan
guru. 6uru dapat dengan mudah'menyesuaikan -materi ajar"yang'menjadi
pada situs web sehingga pembelajaran secara online tidak akan menemui
Peserta didik dapat Cengan mudah mengaksesnya dan sekaligus dapat
iatihan-latihan yang disediakan oleh guru.
Weller (2005) mengemukakan terdapat beberapa syarat penggunaan
sebagai pendukung proses belajar mengajar antara lain: (l) tersedianya
yang memadai. dan (2) adanya pengajar dan pembelajar yang
mengoperasikannya. Apabila tersedia infrastuktur berupa multi media
tersambung ke jaringan intemet. maka dengan mudah guru menyediakan
berupa materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Di samping itu
guru dan peserta didik tidak memiliki hambatan dalam mengoperasikan
sebagai media dan sumber bahan pelajaran, maka proses belajar mengajar
berlangsung dengan menyenangkan. Hal ini jelas menunjukkan bahwa
pentingnya seorang guru dan Peserta didik dalam menguasai intem-et sebagai
dan sumber belajar. Penguasaan dalam mengoperasikan media' online
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Sumber: Funk et.al (20O8:451

udah pemahaman terhadaP

sudah tidak kesulitan lagi

tem

rrd

online.

Tema tersebut terdiri atas dra d
1 yang sulii' dan Die Amdst's

maka gambar di atas der,gan nrd
r, diharapkan Pembelajar daPat rrrE
yang tersedua untuk mernper-rnuot

bahasa Jerman yang

dipelajarinya'

pembelajaran SPrech fertig*eit
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menjadi modal utama bagi guru dalam meraih cita-citanya uhtuk
pebelajaran yang menyenangkan. Adanya peran yang maksimal dari seorang
dalam menyiapkan semua bahan ajar yang terkait dengan penyediaan

elearning dalam pembelajarannya, agar mampu menciptakan suasana
yang menyenangkan yang pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi belajar
prestasi belajar bagi peserta didik.
LangkahJangkah untuk menyediakan media online pembelajaran menil
Microsoft Peer Coaching Program (Anonim, 2006: 28) meliputi: (1) assest (2)
goal, (3) prepare, (4) implement activities, dan (5) reflect/debrief, Langkah ini t n

S*iet{ry* Woes.s#hstsr?Wsf [!G;i*tlt

thfirA

Sumber: Funk, et.al. (2008: 53)

*

I

Deutsch

zun

Spass.......

| 393

Iiahului dalam perancangan web detigner tutorial yang meliputi penyiapan
r":r yang akan digunakan sebagai webbase. Pada situs ini harus disediakan

situs

fasilitas

r*-:rialnya agar peserta didik dapat dengan mudah mengikuti
semua prosedur yang

l::'"varkan. Untuk mempermudah penjelasan ini disajikan langkah penyusunan

l,t'rbelajaran bahasa Jerman yang menyenangkan sebagai berikut.
),4ateri pem belaj ar an H oruersteh en
:-l Hirrrl Sia dir:, z!!ri Grltid1te. y$ie
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asa

bahasa

Jerman karena mengelobarasi
pengetahuan yang dimiliki

oleh pembelajar

sebelum

mereka melakukan aktivitas

menyimak dalam

bahasa

Jerman. Pengetahuan awal

iersedua untuk mempermudah pemahamannya terhadap wacana lisan
Jerrnan yang dipelajarinya.

pem belajaran 5p rech fertigk ei

t

Kegiatan

pembelajaran

Sprechfertigkeit ini mengambil
tema Alltagsleben yang sering
dilakukan para peserta didik untuk
berdiskusi. Tema ini berisi tentang

kegiatan sehari-hari yang sering
dilakukan oleh seseorang sehingga
bagi pembeiajar sudah tidak asing
lagi. Hal ini dibutuhkan untuk

mempermudah pemahamannya
terhadap isi materi diskusi dalarn
{ks

bahasa Jerman. Tema

'r+as Bsc

rchMr

? fivss i€t

*id{tg bfim L&+!"wmI

;iiur5er: Funk, et.al. (2008: 53)

ini
berlatih
berdiskusi dengan melakukan
iga orang. Berdasarkan pemaparan

digunakan untuk
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kata-kata kunci di atas, diharapkan pembelajar dengan mudah melakukan
sesuai dengan peran yang dilakukannya. Teknis penerapan diskusi,

menunjuk tiga peserta didik untuk melakukan diskusi.

Materi pembelajaran

i
i

Pengajar

penjelasan terkait dengan bermain peran masing-masing anak. Setelah mqreka
maka diskusi dalam bahasa Jerman dimulai. Pengajar memperhatikan materi
disampaikan ketiga peran tersebut. Bila dirasa peserta didik masing kesulitan

melakukan bermain peran, maka pengajar dapat memutar video compad
CICD). Berdasarkan film tersebut, diharapkan peserta didik tidak lagi kesulitan
memainkan perannya menggunakan bahasa Jerman.

ini

unruk

Wortfeld Reisen. Latihan rnenn-&
huruf yang terdapat pada iabd o

kata-kata yang diisikan mengan*.urq
tidak asing lagi bagi peserta didik l<are

nik'. Tema ini cukup menarik ba* X
pengajar memberikan orier:ia;i n
i semua isi dan kata-kata knr
iawab pertanyaan sesuai dengarr Seihi

.

3. Materi pembelajaran Leseverstehen

Dengan demikian diharapkar: ;:=,-lr

lnyaan y-ang terseCia. Adapun ku-ri

;iar

disediakan.

Materi
Leseverstehen

mengambil tema

Hal ini
sangat

tentu
familier

kalangan peserta

ini

Tema

juga

dengdn
sehari-hari

memuat

istilah

lazim digunakan
berkomunikasi

hari, seperti:
'kamar'. das
Sumber: Funk, et.al. (2008: 48)

'hotel',

Strand
Tennisplatz

tenis'

dsb.

tema yang sudah tidak asing lagi bagi peserta didik, diharapkan mereka
dapat terintegrasi dengan situasi yang terdapat dalam teks tulis tersebutpenjajiannya adalah pengajar memberikan penjelasan mengenai kata-kata
Kemudian melatih membaca dengan lautsprechen. Setelah semua peserta didik
melakakannya, kemudian mereka harus mengerjakan latihan-latihan yang
disediakan.
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$m:rang pengajar memberikan orientasi mengenai tema Reisen. setelah mereka
rmremaharni semua

isi dan kata-kata kunci, baru kemudian mereka

cliharuskan

'mmiawab pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan yang terdapat dalam situs
'uueg. Dengan demikian diharapkan 5emua peserta clidik dapat menguasai sernua
m@':anyaan y-ang tersedia. Adapun kurrci jawaban dapai ciakses pada media online
disediakan.

Fenutup
Berdasarkan pembahasan terrebut di-atas, dapat disimpulkan bahwa model
inovatif bahasa Jerman yang menyenangkan ini meliputi hal-hal
Pergajar harus mampu menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan
Feserta didik. Dengan demikian, bahan ajar yang harus dipelajari oleh peserta
ddik..tidak mudah rnembosankan dan bahkan cenderung dapat rneningkatkan
,m,lna.t-dan motivasi belajar peserta didik.
Fettgaiar harus manrpu menyediakan media onlineuntuk rnedia pembelajarannya.
.t"Capun langkah yang dilakukan harus mendesain web sebagai media dan

ekaligus sumber belajar bagi peserta didik. Kemudian menyediakan konten

haha&:ejar yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. pengajar harus jeli

rnalam. memilih tema
nmerrg*niungi situs web.

yang sesuai dengan keinginannya agar anak

sering

Fwryajian secara online ini dapat diakses dari manapun juga peserta didik berada.
lrul ini memudahkan proses pembelajaran yang tanpa mengenal waktu dan
ifts':rpat. Setiap saat peserta ciidik dapat merrgunjungi situs web yang n'renjadi
mecia belajarnya. Di samping itu, peserta didik dapat melakukan latihan-latihan
w-rai dengan keinginan. Demikian juga tersedia lembar jawaban yang dapat
dgtrnakan untuk mengontrol iawaban yang telah dikerjakan. peserta didik dapat
rmengecek sendiri dan belajar sendiri di rumah. Hasil dari pengecekan tersebut
mdraligus dapat untuk mengetahui berapa skor nilai yang diperolehnya.
twtsclt zum Spass benar-benar dapat menyenangkan bagi peserta didik sehingga
r@at meningkatkan minat dan motivasi belajarnya.
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