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Abstract: This research is conducted to describe the implementation of Erfolgreich Digital 

Deutsch Unterrichten in online german lesson at SMA Negeri 8 Malang and the problem that is 

experienced in it. EDDU provides digital learning ideas for german teachers. The main idea of 

EDDU is to help german teachers in utilizing digital medias like smartphone and its functions 

(especially social media which also used by the students on daily basis) in german lesson. 

Based on the data analysis, the implementation of EDDU could help the teacher in organizing 

an interesting, and fun german lesson. The result of this study shows that the implementation of 

EDDU was going well and more interactive. Even though there are a few students who didn’t 

actively participated, the implementation of the idea from EDDU makes the learning activity 

more effective since the students are enthusiast.  

 

Kata Kunci: EDDU, media digital, pembelajaran daring 

 

PENDAHULUAN  

Teknologi terus berkembang seiring berjalannya waktu. Perkembangan teknologi terutama 

internet telah berdampak pada hampir seluruh bidang kehidupan termasuk juga pendidikan. 

Hadirnya pembelajaran digital menjadi salah satu bukti perkembangan teknologi yang terjadi pada 

dunia pendidikan. Munir (2017:4) mengatakan bahwa pembelajaran digital merupakan suatu sistem 

yang dapat memfasilitasi peserta didik supaya dapat mempelajari lebih banyak hal dan bervariasi. 

Melalui pembelajaran digital, peserta didik dan para pengajar dapat berkomunikasi dengan satu 

sama lain dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi, contohnya dengan menggunakan 

media komputer yang terhubung dengan koneksi internet; telepon genggam dengan berbagai 

macam aplikasi di dalamnya; video dan masih banyak lagi. 

Para peserta didik di era ini kerap dikenal sebagai „digital natives“ atau juga Generasi Z. Hal 

itu menjadi alasan lain mengapa media pembelajaran digital menjadi begitu penting saat ini. Menurut 

Triple-A-Team (2016) para „Digital Natives“ telah terintegrasi oleh digitalisasi di sepanjang hidup 

mereka. Salah satu hal yang menjadi ciri khas generasi Z adalah Smartphone atau telepon pintar. 

Sejak tahun 2002 telepon genggam, SMS, kamera, koneksi internet, aplikasi dan Games sudah 

dikombinasikan menjadi satu. Era Smartphone kemudian baru benar-benar dimulai setelah setelah 

iPhone rilis untuk pertama kalinya pada tahun 2007 dan disusul dengan munculnya sistem android 
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oleh Google. Oleh karena itu generasi Z menjadi generasi pertama yang tumbuh dengan 

smartphone.  

Berdasarkan data dari WeAreSocial pada Januari 2020 terdapat 175,4 juta (64% dari jumlah 

penduduk) pengguna internet di Indonesia dan 160 juta (59%) pengguna sosial media, serta 338,2 

juta orang (124%) memiliki koneksi jaringan pada telepon genggam mereka. 187,1 juta orang dari 

jumlah tersebut merupakan masyarakat yang berumur 18 ke atas. Selain itu para responden yang 

berusia 16-64 tahun rata-rata menggunakan smartphone mereka selama 7 jam 59 menit per hari dan 

berselancar di social media selama rata-rata 3 jam 26 menit per hari. Hal itu berarti hampir semua 

orang muda di Indonesia memiliki smartphone dan koneksi internet. Lebih dari itu, mereka 

menghabiskan banyak waktu di internet.  

Berbagai macam kemungkinan, konektivitas yang semakin membaik, rendahnya biaya serta 

fungsinya yang optimal membuat telepon genggam; smartphone, dan tablet menjadi tidak hanya 

ideal untuk penggunaan pribadi melainkan juga untuk digunakan pada proses pembelajaran di 

sekolah (Wiit dan Sieber:2013). Mobile Learning adalah model pembelajaran untuk masyarakat 

dengan mobilitas tinggi dan merupakan perkembangan lanjutan dari e-Learning. Witt (2013) juga 

menjelaskan bahwa e-Learning merupakan semua bentuk pembelajaran yang menggunakan media 

elektronik atau digital dan Blended Learning merupakan perpaduan antara pembelajaran daring dan 

pembelajaran luring. Sementara itu, mobile learning merupakan pembelajaran menggunakan 

perangkat portabel yang memungkinkan akses informasi yang cepat dan langsung serta dapat selalu 

terhubung. Dapat disimpulkan bahwa mobile learning tidak terikat oleh tempat dan waktu.  

Pandemi COVID-19 mengakibatkan lebih dari 120 negara menjalani pembatasan sosial 

termasuk penutupan sekolah. Hal tersebut berdampak pada 1,6 juta pelajar di seluruh dunia (Azzi 

dan Shmis:2020). Sekolah-sekolah di Indonesia sendiri mulai ditutup sejak awal Maret 2020, 

sehingga 60 juta pelajar tidak dapat pergi ke sekolah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia:2020). Semua sekolah diperintahkan untuk menyelenggarakan pembelajaran 

dari rumah dengan memanfaatkan berbagai platform digital (UNICEF:2020). Hal ini berlaku untuk 

semua mata pelajaran termasuk bahasa Jerman.   

Meski hampir 47 juta (67%) rumah tangga di Indonesia memiliki akses internet (Badan Pusat 

Statistik:2019), masih terdapat banyak tantangan dalam penyelenggaraan pembelajaran daring. 

Pembelajaran daring merupakan hal yang baru bagi para siswa dan guru. Munir (2017:5) 

berpendapat bahwa pengelolaan sistem pembelajaran digital berbeda dengan sistem pembelajaran 

konvensional. Sistem pembelajaran digital membutuhkan infrastruktur dan teknologi yang memadai 

seperti komputer, koneksi internet, server, telepon genggam, video interaktif, dan lain-lain.  

Berbagai macam teknologi tersebut tidak dapat secara langsung digunakan dalam 

pembelajaran. Rancangan pembelajaran yang mengkombinasikan teknologi-teknologi tersebut 

secara tepat dan efektif sangat dibutuhkan. Guru perlu untuk mencari metode dan langkah-langkah 

pembelajaran yang tepat untuk mengimplementasikan media digital dalam pembelajaran bahasa 

asing sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Proses pembelajaran digital yang sukses 
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bergantung pada pendekatan yang tepat secara didaktik dan telah dipertimbangkan secara kritis. 

Faktor penting keberhasilan pembelajaran daring tidak terletak pada teknologi yang digunakan, 

melainkan bagaimana guru mengintegrasikan media digital tersebut ke dalam proses belajar 

mengajar sehari-hari (Konferensi Menteri Kebudayaan Jerman: 2020). 

Berdasarkan observasi peneliti selama melakukan Kajian Praktik dan Lapangan (KPL) di 

SMA Negeri 8 Malang, peneliti menemukan bahwa metode pembelajaran yang digunakan selama 

pembelajaran daring adalah hanya mengubah format pembelajaran tatap muka kedalam bentuk 

digital dengan merekam penjelasan guru kemudian memberikan latihan soal. Lebih dari itu, 

pembelajaran masih lebih banyak hanya berkutat pada tata bahasa (Grammatikorientiert) saja. 

Menurut Ende et al. (2013) seharusnya pembelajaran bahasa asing berprinsip pada orientasi 

tindakan (Handlungsorientierung), dimana peserta didik dipersiapkan untuk dapat bertindak secara 

verbal dan juga mensimulasikannya di dalam kelas / di dalam kursus. Oleh karena itu diperlukan 

metode yang lebih baik untuk digunakan dalam pembelajaran terutama di era digital dan pandemi ini 

supaya pembelajaran dapat menjadi lebih efektif dan tujuan pembelajaran dapat tercapai.  

Proyek „Erfolgreich digital Deutsch unterrichten“ (selanjutnya akan disingkat sebagai EDDU) 

merupakan sebuah proyek yang dikembangkan oleh Goethe-Institut Bangkok dan menyajikan 

berbagai macam ide-ide pembelajaran: cara mengintegrasikan media-media digital dalam 

pembelajaran bahasa Jerman secara mudah dan tepat. Ide-ide pembelajaran ini telah disesuaikan 

dengan fasilitas-fasilitas teknis yang ada di sekolah dan seluruh materi yang dibutuhkan oleh para 

pengajar. EDDU menyediakan berbagai ide pembelajaran untuk menggunakan aplikasi chat, media 

sosial, video, foto dan berbagai alat digital lain yang disusun berdasarkan materi-materi yang ada 

pada berbagai jenis bahan ajar serta menarik untuk siswa. Hal tersebut membuat penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian terkait pembelajaran digital bahasa Jerman. Terdapat dua rumusan 

masalah dalam penelitian ini, yaitu (1) bagaimana penerapan EDDU pada pembelajaran bahasa 

Jerman daring di SMA Negeri 8 Malang (2) masalah apa yang muncul dalam proses penerapan 

EDDU pada pembelajaran bahasa Jerman daring di SMA Negeri 8 Malang. 

 

METODE  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sutopo dan Arief (2010) mengatakan 

bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan serta menganalisa fenomena, 

peristiwa, aktivitas sosial, perilaku, persepsi dan serta pendapat individu atau kelompok. Hermawan 

(2019:95) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bersifat deskriptif dan 

cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih dimunculkan dalam 

penelitian kualitatif.  

Tujuan dari penelitian kualitatif adalah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang 

fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori. Hal ini sesuai dengan tujuan dari penelitian ini 

yakni untuk mendeskripsikan serta menganalisis fenomena penerepan EDDU pada pembelajaran 
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bahasa Jerman daring di SMA Negeri 8 Malang. Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai 

perencana, pelaksana pengumpulan data, penganalisis data, serta pelapor hasil penelitian.  

Sumber data penelitian ini adalah siswa kelas XII SMA Negeri 8 Malang. Data dalam 

penelitian ini diperoleh dari hasil observasi proses pembelajaran dengan menerapkan ide 

pembelajaran dari EDDU, hasil wawancara terkait proses pembelajaran tersebut dengan para 

observer, dan catatan lapangan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembelajaran Bahasa Jerman Daring di Kelas XII IPA 4 SMA Negeri 8 Malang dengan Menerapkan 

Ide Pembelajaran dari EDDU 

Pembelajaran bahasa Jerman daring dengan menerapkan ide pembelajaran dari EDDU 

dilaksanakan pada hari Kamis, 17 September 2020 dan dimulai pukul 07:00 WIB. Kegiatan belajar 

mengajar tersebut berlangsung secara asinkronus melalui Google Classroom dan Quizizz. Materi 

pembelajaran yang digunakan dalam peneltian adalah Freizeit und Hobbys.  

Pembelajaran tersebut berlangsung di kelas XII IPA 4 SMA Negeri 8 Malang yang terdiri dari 

31 orang siswa. Pada kegiatan belajar mengajar, peneliti bertindak sebagai guru dan 3 orang teman 

sejawat bertindak sebagai observer. Pembelajaran tersebut terbagi kedalam tiga bagian yakni 

kegiatan awal, kegiatan inti, dan tahap aplikasi.  

Dalam pembelajaran tersebut peneliti menerapkan salah satu ide pembelajaran dari EDDU 

terkait materi Freizeit und Hobbys. Ide pembelajaran yang dipilih yakni „Chatten“. Pada akhir 

pembelajaran tersebut peserta didik diharapkan dapat membuat janji dengan teman-teman mereka 

melalui aplikasi Chat untuk melakukan suatu kegiatan di akhir pekan bersama. Rekomendasi 

pembelajaran dijelaskan secara lengkap dan jelas pada kartu indeks yang ada.  

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan 

catatan lapangan. Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan sebagai berikut. Pada kegiatan 

awal pembelajaran, peneliti sebagai guru memulai pelajaran dengan mengunggah tautan di Google 

Classroom yang dapat diakses oleh siswa untuk mengikuti pembelajaran melalui fitur Lessons (slide 

interaktif) pada Quizizz. Semua materi yang dibutuhkan dalam pembelajaran telah tersedia dengan 

lengkap dan disertai penjelasan yang jelas dan terstruktur. Lalu guru memaparkan terlebih dahulu 

tujuan pembelajaran pada slide pertama. Siswa kemudian menonton video singkat terkait 

Verabredung sebagai stimulus. Setelah itu, mereka menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan 

video tersebut. 

Selanjutnya siswa mengidentifikasi Redemittel (frasa-frasa umum) untuk membuat janji 

berdasarkan audio yang tersedia. Mereka diminta mendengarkan audio tersebut kemudian 

membaca jawabannya yang sudah tertera di slide. Setelah itu mereka membaca sebuah dialog 

terkait membuat janji dan masih relevan dengan materi pelajaran sebelumnya, yakni Modalverben. 

Kemudian mereka mengerjakan latihan soal terkait materi-materi tersebut. Langkah selanjutnya, 

para siswa melengkapi bagian rumpang pada dialog tersebut. Selain itu, mereka juga mengerjakan 
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latihan lanjutan untuk mengetahui Redemittel yang dapat digunakan untuk membuat janji. Pada 

tahap ini hampir semua siswa aktif mengerjakan, namun masih terdapat beberapa siswa yang tidak 

mengerjakan latihan di Quizizz dan hanya mengerjakan tugas kelompok. Lebih dari itu, media-media 

pembelajaran digital yang digunakan membuat pembelajaran menjadi menarik.  

Pada tahap aplikasi, siswa diberi tugas untuk saling mengirim pesan (chatting) dengan 

teman mereka. Setiap kelompok lalu mendapat tema yang berbeda-beda, diantaranya pergi ke 

bioskop, menonton konser musik, bermain tenis, dan lain-lain. Tugas tersebut dapat dikerjakan 

menggunakan berbagai aplikasi chat, namun semua kelompok memilih menggunakan WhatsApp.  

Selain itu, guru juga memberikan arahan seperti tema, pembagian kelompok serta tenggat 

pengumpulan di Google Classroom. Di akhir, mereka kemudian menjawab beberapa pertanyaan 

sebagai refleksi untuk pembelajaran hari itu lalu mengerjakan tugas secara kelompok. Berdasarkan 

pengamatan para observer, tugas tersebut sangat berfungsi sebagai penunjang pembelajaran 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lebih dari itu, tugas para siswa kemudian diperiksa 

oleh guru dan dibahas melalui Google Classroom pada pertemuan berikutnya.  

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa penggunaan EDDU dapat membantu 

guru dalam mempersiapkan kegiatan belajar mengajar terutama selama pandemi. Menurut salah 

satu observer, hal tersebut jauh lebih baik dibanding hanya mengubah format pembelajaran tatap 

muka kedalam bentuk pembelajaran daring. Selain itu, EDDU juga menyediakan berbagai ide serta 

tips pembelajaran yang menggunakan media-media menarik dan aktual. Hal itu membuat siswa 

belajar bahasa Jerman secara autentik atau sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa, contohnya 

membuat janji untuk bertemu pada grup WhatsApp. 

Kemudian terkait respon siswa, menurut para observer, reaksi siswa yang pertama terlihat 

adalah siswa berpikir bahwa tugas yang diberikan itu mudah karena sesuai dengan kehidupan 

sehari-hari siswa ketika membuat janji untuk bertemu, siswa menggunakan Redemittel yang 

diberikan. Semua siswa juga berusaha mengerjakan tugas tersebut dengan baik. 

Terdapat kelebihan dan kekurangan dari penggunaan EDDU pada pembelajaran bahasa 

Jerman ini. Beberapa kelebihannya adalah mempermudah guru serta tidak terlalu memberatkan 

siswa selama pembelajaran daring, jika dibandingkan dengan penggunaan metode yang seharusnya 

dipakai untuk tatap muka. Selain itu, pembelajaran menggunakan media sosial terkini membuat 

pembelajaran menjadi interaktif dan efektif. Terdapat pula banyak ide atau tips pengajaran yang 

sangat membantu pengajar. Ide-die dan langkah pembelajaran yang disajikan sangat runtut dan 

jelas, bahkan sangat detail sehingga sanggat mudah dimengerti atau diterapkan di kelas. Selain itu, 

tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa sehingga siswa mudah 

memahaminya. 

Di lain sisi, beberapa kekurangannya adalah partisipasi siswa saat pembelajaran 

berlangsung yang masih terlalu pasif dalam hal ini hanya aktif mengerjakan Aufgabe saja. Setelah 

peneliti melakukan triangulasi sumber dengan cara mewawancarai tiga orang siswa untuk 

mengetahui penyebab mereka tidak aktif dalam pembelajaran, diketahui bahwa mereka cukup 
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merasa pelaksanaan pembelajaran daring ini cukup berat karena lalu harus mengerjakan banyak 

tugas. Hal tersebut membuat mereka keteteran dan akhirnya tidak mengerjakan semua tugas. Minat 

terhadap bahasa Jerman juga menjadi faktor yang berpengaruh. Selain itu, penggunaan EDDU ini 

bisa menjadi hal yang sedikit sulit untuk pengajar yang tidak mengikuti perkembangan teknologi 

terkini. Kemudian langkah-langkah pada kegiatan awal (Einstieg) harus diberikan oleh guru dengan 

tepat dan jelas sehingga siswa dapat dengan mudah mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini karena 

ide-ide pembelajaran yang disajikan oleh EDDU bersifat student centerend learning atau berpusat 

pada siswa dan guru hanya berperan sebagai fasilitator. 

Lebih dari itu, penggunaan EDDU menurut para narasumber sangat membantu karena 

selain menunjang metode pembelajaran yang berlaku pada kondisi saat ini (pandemi), penggunaan 

EDDU juga menunjukkan dinamisnya proses pembelajaran karena mengikuti perkembangan 

teknologi di bidang pendidikan. Ide-ide terbaru dan berbeda yang disajikan juga menjadi tantangan 

baru bagi pengajar, yakni pengajar dituntut agar dapat lebih kreatif dalam menyajikan pembelajaran. 

 

PENUTUP 

Simpulan  

„Erfolgreich digital Deutsch unterrichten“ merupakan sebuah proyek dari Goethe-Institut 

Thailand yang menyajikan berbagai ide dan tips pembelajaran bahasa Jerman menggunakan media 

digital terkini terutama media sosial yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada 

penerapan EDDU pada pembelajaran Bahasa Jerman daring di SMA Negeri 8 Malang, materi ide 

pembelajaran yang digunakan adalah Freizeit und Hobbys. Tujuan dari pembelajaran sesuai dengan 

yang tertera pada kartu EDDU yang dipilih adalah siswa dapat membuat janji dengan teman-

temannya melalui aplikasi chat yang biasa mereka gunakan.  

Kegiatan belajar mengajar dimulai dengan penjelasan singkat mengenai apa yang akan 

mereka pelajari di hari itu. Kemudian siswa menonton video serta mengerjakan latihan-latihan 

sebagai pengantar juga pengulangan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Latihan-latihan 

tersebut disajikan supaya siswa dapat mengetahui bagaimana cara membuat janji untuk melakukan 

suatu kegiatan di akhir pekan bersama dengan teman-teman. Setelah itu, di akhir guru memberikan 

petunjuk dan arahan pengerjaan tugas kelompok tersebut. Siswa dibagi ke dalam delapan kelompok 

dan masing-masing kelompok terdiri dari empat orang. Setiap kelompok lalu mendapat tema yang 

berbeda-beda, diantaranya pergi ke bioskop, menonton konser musik, bermain tenis, dan lain-lain.  

Penerapan EDDU pada pembelajaran bahasa Jerman daring memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Kelebihannya yaitu, ide-ide pembelajaran yang disajikan sangat terkini dan relevan 

serta membuat pembelajaran menjadi menarik juga interaktif. Walau pembelajaran dilakukan secara 

daring, siswa tetap dapat belajar secara berkolaborasi dengan teman sejawatnya. Kemudian 

kekurangan dari penerapan EDDU tersebut adalah masih terdapat beberapa siswa yang belum aktif 

baik dalam mengerjakan latihan maupun tugas yang diberikan. Namun hal tersebut disebabkan oleh 

sistem pembelajaran daring yang cukup memberatkan siswa sehingga beberapa di antara mereka 
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kewalahan dalam mengikuti pembelajaran secara daring. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

EDDU sangat membantu guru dalam menyelenggarakan pembelajaran yang menarik menggunakan 

media digital yang ada pada kehidupan sehari-hari. 
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