
 

 282 Seminar Nasional Pembelajaran Bahasa dan Sastra (SELASAR) 4 
ISSN: 2541-349X 

  

PROCEEDINGS 

DEUSTCHCLUB SEBAGAI ALTERNATIF PELATIHAN BERBICARA  

DAN PEMEROLEHAN BAHASA 

 

Twinky Andrean Trianantyas(1), Herri Akhmad Bukhori(2) 

Universitas Negeri Malang 

ttrianantyas@gmail.com(1) 

 

Abstract: Speaking is one of the hardest language skills and it is relatively difficult to master. 

Nevertheless, the german students learn the skill through the learning activities, 

intracuricular, cocuricular and extracuricular. The aim of this research is to describe the 

speaking practice in Deutschclub and the problems of the students on the speaking ability. 

The research used the descriptive qualitative method. The first intsrument to collect the data 

is questionnaires about speaking practice of german students in the year 2018 in 

Deutschclub, the learning activity in Deutschclub and the speaking ability. The writer uses the 

grades and tasks from the students to know the problems of speaking. The sample is 68 

german students in the year 2018, who took the course Konversation I. 

According to the results of the reasearch, it can be summarized that most of german students 

do speaking practice and train in the planned time. However, there are some aspects of 

speaking skills, that were not fulfilled, although they got und learned them in the course. It 

was found, that Deutschclub can be an answer to the problems and for the german students, 

who want to improve their speakings skill with each other. They can also discuss without 

hesitation about german language und culture, so that they can establish contacts with other 

german students. On the other hand, Deutschclub couldn’t improve students’ speaking skill 

because of the low attendance and low participation of the students during the Deutschclub.  
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PENDAHULUAN 

Pembelajaran bahasa Jerman merupakan salah satu pembelajaran bahasa asing yang 

hingga kini ditawarakan oleh Universitas Negeri Malang. Menurut( Katalog JSJ UM, 2017)  terdapat 

beberapa matakuliah yang disajikan dan ditujukan untuk memperdalam bahasa Jerman. Matakuliah-

matakuliah yang dimaksud adalah Deutsch I-IV, Deutsch auf B2-Niveau, Konversation I, 

Konversation II, Arbeit am Text, Struktur und Wortschatz I-III, Aufsatz I, Aufsatz II, B1 Vorbereitung 

dan Freier Vortrag.  

 Dalam proses pembelajaran bahasa Jerman mahasiswa sering mengalami beberapa 

kesulitan atau permasalahan, pernyataan ini penulis dapatkan melalui wawancara singkat dengan 

beberapa mahasiswa bahasa Jerman angkatan 2017. Contoh permasalahan yang sering mahasiswa 

alami adalah kompetensi berbicara atau Sprechen, mahasiswa mengaku masih memiliki kendala 

untuk mengungkapkan pemikirannya dalam bahasa Jerman. Dengan kata lain beberapa mahasiswa 
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mengalami kendala dalam berbicara yang tidak sesuai dengan aspek-aspek berbicara yang telah 

disusun oleh tim (Goethe-Institut, 2015) yaitu Erfüllung, Kohärenz, Wortschatz dan Strukturen. 

 Permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa dapat terselesaikan melalui beberapa 

aktivitas pembelajaran. Aktivitas yang dimaksud adalah kegiatan untuk melatih suatu kemampuan 

mahasiswa hingga kemampuan tersebut dapat dikuasai dengan baik dan benar. Dikutip dari 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 tahun 2017 bahwa aktivitas pembelajaran 

dibagi menjadi tiga jenis yaitu intracurricular, extracurricular und cocurricular.  

Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di Jurusan Sastra Jerman tidak hanya terbatas 

pada kegiatan intracurricular, melainkan juga kegiatan extracurricular. Deutschclub atau klub bahasa 

Jerman adalah salah satu contoh kegiatan extracurricular yang diorganisasi oleh Himpunan 

Mahasiswa Jurusan (HMJ) Sasra Jerman. Menurut penanggung jawab kegatan Deutschclub, 

terbentuknya klub ini memiliki tujuan yaitu membantu mengembangkan kemampuan bahasa Jerman 

mahasiswa. Hal ini selaras dengan pernyataan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 

tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa mahasiswa memiliki hak untuk mengembangkan bakat 

dan minat, kemampuan serta ketertarikannya melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. 

 Dalam bukunya, (Winarno, 2018) menuliskan beberapa fungsi dari kegiatan ekstrakurikuler, 

beberapa diantaranya adalah: (a) Fungsi pengembangan, kegiatan ekstrakurikuler membantu, 

mendukung dan mengembangkan bakat dan potensi mahasiswa, (b) fungsi sosial, kegiatan 

ekstrakurikuler juga membantu mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi, (c) 

fungsi rekreasi, kegiatan ekstrakurikuler diharapkan dapat melepaskan penat mahasiswa setelah 

melakukan kegiatan intrakurikuler, dan (d) fungsi mempersiapkan karir, dengan adanya kegiatan 

ekstrakurikuler diharapkan mampu mendukung kegiatan intrakurikuler. 

 

METODE 

             Untuk menganalisa data, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. (Yusuf, 2016) 

berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah strategi yang tujuannya adalah menjabarkan 

dan menganalisa suatu fenomena, kejadian dan aktivitas sosial. Selain itu, data-data dalam 

penelitian ini akan dipaparkan dalam bentuk narasi atau deskripsi.  

 Dalam proses mengambil data, penulis melakukan pada mahasiswa jurusan Sastra Jerman 

angkatan 2018 yang sedang menempuh matakuliah Konversation I. Mahasiswa tersebut terpecah 

dalam tiga kelas yang berbeda, sebanyak 21 mahasiswa tergabung di kelas A, 26 mahasiswa di 

kelas B dan 24 mahasiswa di kelas C. Total responden yang penulis dapatkan adalah sebanyak 71 

mahasiswa. 

Penulis menggunakan kuesioner dengan mempertimbangkan jumlah responden dan 

memudahkan penulis, hal ini seperti yang telah diungkapan oleh (Hamdi & Bahruddin, 2015). 

Kuesioner yang dibagikan kepada responden mahasiswa berisi beberapa pertanyaan tertutup 

dengan tujuan mempermudah mahasiswa untuk menjawab. Selain itu, peneliti menggunakan nilai 
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dan hasil transkripsi tugas mahasiswa, yang kemudian akan dianalisa. Untuk menganalisa kesulitan 

yang dialami mahasiswa penulis menggunakan transkripsi tugas dan hasil kuesioner. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

             Temuan yang didapat melalui kuesioner menyatakan bahwa berbicara bahasa Jerman 

sangat penting bagi mahasiswa. Alasan yang mereka ungkapkan adalah untuk menerapkan teori 

yang sudah didapatkan ke dalam pembicaraan sehari-hari. Pendapat mereka sesuai dengan teori 

yang diungkapkan oleh Iskandarwassid dalam (Azizah, 2013)bahwa berbicara merupakan 

pengulangan pengetahuan melalui artikulasi dengan tujuan mentransformasi ide dan pikiran.  

 Untuk melatih kemampuan bahasa Jerman, maka dilakukan sebuah latihan di waktu yang 

terstruktur. Mahasiswa mengaku bahwa mereka kerap melatih kemampuannya beberapa kali dalam 

seminggu. Banyak cara yang dilakukan oleh mereka, beberapa diantaranya adalah mengikuti kursus 

dan berlatih dengan teman sebaya. Salah satu contoh berlatih dengan teman sebaya adalah dengan 

mengikuti kegiatan Deutschclub. Pendapat para mahasiswa ini sejalan dengan pendapat yang 

pernah disampaikan (Engetou, 2017)bahwa kegiatan pelatihan dilakukan agar kemampuan seorang 

individu menjadi leih baik. 

 Terdapat beberapa alasan yang disampaikan mahasiswa bahasa Jerman saat mengikuti 

kegiatan Deustchclub. Mereka tidak hanya ingin memperbaiki kemampuan bahasa mereka, 

melainkan juga mengoptimalkan potensi mereka. Menurut Katalog Jurusan Sastra Jerman 

mahasiswa akan melakukan praktik mengajar di sekolah, seingga Deutschclub hadir untuk 

membantu mahasiswa. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan kesempatan mahasiswa untuk 

bersosialisasi dengan sesama. 

 Kegiatan yang dilakukan di Deutschclub merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang 

dilakukan sesama mahasiswa atau yang lebih dikenal peer teaching. Mahasiswa berpendapat 

kegiatan yang dilakukan di Deutschclub mempermudah mereka untuk memahami materi yang sudah 

diberikan, seperti halnya yang telah dituliskan Ibid (pada Riskasari, 2015:2-6) bahwa hal tersebut 

merupakan fungsi dari peer teaching. 

 Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil yang diperoleh adalah Deutschclub adalah sebuah 

platform untuk membantu mahasiswa memperbaiki dan melatih kemampuan bahasanya. Beberapa 

fungsi kegiatan ekstrakurikuler yang telah diungkapkan oleh Narmoatjo dalam bukunya pun sudah 

sesuai. Meskipun beberapa mahasiswa tidak setujua dengan fungsi dari kegiatan Deutschclub atau 

ekstrakurikuler yang disampaikan Narmoatjo. 

 Selain itu, untuk mengetahui pokok permasalahan yang dihadapi mahasiswa dalam 

berbicara bahasa Jerman, penulis juga menggunakan kuesioner dan transkripsi tugas dalam 

matakuliah Konversation 1. Hasil yang didapat dari setelah penulis analisa adalah mahasiswa 

menemui beberapa kendala dan belum memenuhi aspek-aspek berbicara.  

Secara tertulis di Katalog Jurusan Bahasa Jerman mahasiswa sudah harus menguasai 

bahasa Jerman setara dengan level B1. Berdasarkan kuesioner mayoritas mahasiswa sudah dapat 
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mengikuti diskusi atau pembicaraan tanpa adanya persiapan terlebih dahulu, dengan hal ini mereka 

mampu menggunakan kalimat-kalimat sederhana dan saat berbicara mereka sudah memikirkan 

keterkaitan antarkalimat. Di sisi lain mereka mengatakan bahwa belum mampu menggunakan 

bahasa Jerman dengan penutur asli maupun berbicara dengan percaya diri di tempat yang 

mayoritas menggunakan bahasa Jerman. Hal ini bertentangan dengan penjabaran kemampuan 

berbicara bahasa Jerman oleh(Trim et al., 2001). Dapat disimpulkan bahwa kemampuan mahasiswa 

belum sepenuhnya pada level B1. 

Penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai permasalahan yang dihadapi mahasiswa 

dalam berbicara, sehingga penulis menganalisa tugas pada matakuliah Konversation I. Penulis 

hanya menganalisa tugas mahasiswa yang mengikuti kegiatan Deutschclub. Kesalahan yang 

dilakukan oleh mahasiswa adalah pada aspek Kohärenz, Wortschatz dan Struktur. Terbukti pada 

transkripsi tugas mereka bahwa mereka relatif jarang menggunakan salam pembuka dan penutup, 

selain itu keterbatasan kosakata turut menjadi permasalahan mahasiswa dalam berbicara, sehingga 

mereka kesulitan untuk menentukan kata-kata yang tepat. Mahasiswa juga masih membuat kalimat 

dengan gramatika yang salah. 

 

KESIMPULAN 

             Dengan adanya kegiatan Deutschclub dinilai cukup membantu mahasiswa Jurusan Sastra 

Jerman. Mereka mendapat keuntungan setelah mengikuti kegiatan tersebut, sesuai dengan fungsi 

dari kegiatan itu sendiri. Mahasiswa dapat meningkatkan potensi dan kemampuannya, berdiskusi 

tanpa ada rasa takut dan ragu. Selain itu kegiatan ini menjadi sebuah wadah bagi mahasiswa 

mampu bersosialisasi antarmahasiswa, sehingga dengan kata lain tidak hanya untuk 

mengembangkan potensi melainkan juga mengembangkan kecerdasan sosial. Seperti yang telah 

diungkapkan mereka pada kuesioner, kegiatan ini relatif membantu terutama untuk mempersiapkan 

kegiatan praktik mengajar di sekolah. 

 Namun, meskipun mahasiswa melakukan kegiatan latihan berbicara di Deutschclub, mereka 

masih mengalami beberapa kendala dalam berbicara berdasarkan aspek-aspeknya. Hal ini dapat 

dilihat dari transkripsi tugas mereka. Selain itu kemampuan mereka belum sepenuhnya pada level 

B1 sesuai dengan penjabaran oleh Trim dan yang telah tertulis pada Katalog Jurusan Sastra 

Jerman. 

             Berdasarkan pemaparan hasil pada penelitian dapat penulis sarankan, bahwa mahasiswa 

dapat lebih aktif dalam pembelajaran di kelas dan mengembangkan potensinya secara mandiri di 

luar kelas. Seperti yang tertera pada kuesioner, mahasiswa dapat mengembangkan potensinya 

dengan berbicara dengan teman sejawat, mengikuti kegiatan bimbingan belajar, atau bergabung 

dengan perkumpulan belajar atau klub belajar. Sehingga diharapkan cara tersebut dapat 

meningkatkan kemampuan mahasiswa. Deutschclub yang diselenggarakan oleh Himpunan 

Mahasiswa Jurusan Sastra Jerman hanyalah salah satu contoh yang dapat digunakan untuk 
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mengembangkan potensi mahasiswa, sehingga akan terjadi dan membantu proses pemerolehan 

bahasa. 

 Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang ingi mengangkat tema ini kembali menggunakan 

metode penelitian yang berbeda, agar hasil yang diperoleh lebih maksimal. Besar harapan bahwa 

peneliti selanjutnya membuat penelitian yang berfokus pada kemampuan berbicara, sehingga 

permasalahan terbesar mahasiswa dapat teratasi dan agar dapat menemukan permasalahan yang 

beragam dan belum tertulis pada penelitian ini. 
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