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Abstract: Based on field observations, during the COVID-19 pandemic, German language teachers 

in schools and colleges experienced difficulties in planning, implementing and evaluating the 

learning process. In general, the learners have difficulties during the instruction or implementation 

phase. Teaching and learning activities that are not possible to conduct as face-to-face instruction 

reduce the intensity of interaction and communication between the teachers and the learners. This 

could hinder the delivery of teaching materials, interfere with learner’s understanding, reduce 

learning completeness and ultimately reduce student achievement. With this limitation due to the 

pandemic, teachers are expected to be able to make problem-solving efforts at all phases of 

German teaching and learning. Online learning should be designed to be more flexible, but still 

takes into account the specificities of the learners according to the learner centered approach. This 

flexibility should also be applied to teaching and learning activities and evaluation, so that all 

students can achieve optimal learning completeness. This paper aims to describe the difficulties in 

the learning process of German during the pandemic and identify the efforts made by teachers to 

overcome these problems. 
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PENDAHULUAN 

Sejak beberapa tahun terakhir, Revolusi Industri 4.0 dengan gencar dikampanyekan di 

Indonesia, khususnya oleh pemerintah. Semua lembaga pemerintah dituntut untuk mengaplikasikan 

konsep tersebut ke dalam program-program kerjanya, termasuk pada bidang pendidikan. Padahal 

sebenarnya istilah Revolusi Industri 4.0 berasal dari konsep "Industrie 4.0" yang merupakan sebuah 

proyek dalam strategi teknologi canggih pemerintah Jerman yang mengutamakan komputerisasi 

pabrik (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2019). Akhirnya, jargon-jargon yang berkaitan 

dengan Revolusi Industri 4.0 ini memudar sejak kemunculan pandemi COVID-19. 

Kasus pertama COVID-19 dilaporkan muncul di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina yang 

disebabkan oleh SARS-CoV-2 atau disebut juga HCoV-19 (Andersen, et al., 2020). Penyakit 

pneumonia baru ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dan masyarakat global terguncang 

dengan merebaknya pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap berbagai sendi kehidupan. Hal 

ini juga berlaku dalam dunia pendidikan. Selama pandemi COVID-19, pengajar di sekolah dan 

perguruan tinggi mengalami kesulitan-kesulitan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun 
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evaluasi pembelajaran. Dari sisi peserta didik, secara umum kesulitan muncul pada pelaksanaan 

pembelajaran. Kegiatan belajar-mengajar yang tidak mungkin dilakukan dengan tatap muka 

menurunkan intensitas interaksi dan komunikasi antara pengajar dan peserta didik. 

Pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini mengingatkan kita dengan kisah cinta rumit 

dan penuh duka antara Florentino dan Fermina dalam novel karya sastrawan terkemuka peraih 

penghargaan Nobel, Márquez (1985), yang berjudul El amor en los tiempos del cólera atau ‘Cinta di 

Kala Pandemi Kolera’. Pada awalnya, keduanya saling jatuh cinta, tetapi halangan dan rintangan 

selalu membayangi kisah cinta mereka. Ungkapan perasaan hanya bisa disampaikan melalui surat 

dan telegram. Namun, pada akhirnya Fermina kawin dengan seorang dokter terpandang. Florentino 

terpuruk, tetapi pantang menyerah. Di kemudian hari, suami Fermina meninggal dunia. Lima puluh 

tahun, sembilan bulan, dan empat hari setelah pernyataan cinta pertamanya kepada Fermina, 

Florentino akan menyatakan cintanya lagi. 

Seperti ringkasan cerita di atas, pembelajaran yang pada dasarnya memiliki tingkat kesulitan 

tertentu menjadi lebih rumit, ketika prosesnya dilakukan tanpa tatap muka, baik daring maupun 

luring. Namun, hal ini sudah menjadi keputusan pemerintah untuk menghentikan sementara kegiatan 

belajar-mengajar pada semua satuan pendidikan dan melaksanakan belajar dari rumah demi 

mengurangi penyebaran COVID-19 atau penyakit virus korona baru di Indonesia karena aksesibilitas 

belajar bagi seluruh rakyat Indonesia dalam keadaan apapun dijamin dalam undang-undang dasar 

dan diatur secara khusus dalam UU Sisdiknas (Depdiknas RI, 2003). Secara resmi, keputusan 

tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19 yang memperkuat Surat Edaran 

Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat Coronavirus 

Disease (COVID-19) (Kemendikbud, 2020a). Dalam surat edaran ini dijelaskan bahwa tujuan 

pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) adalah “1. memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk 

mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19, 2. melindungi warga satuan pendidikan 

dari dampak buruk COVID-19, 3. mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan 

pendidikan, dan 4. memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan 

orang tua” (Kemendikbud, 2020b). 

Pembelajaran tanpa tatap muka ini kemungkinan akan berlanjut sampai paling cepat akhir 

tahun 2020. Hal ini berdasarkan prediksi para ilmuwan terkait yang menyatakan bahwa vaksin baru 

atau obat untuk COVID-19 tidak tersedia sebelum 2021 (Reiner, et al., 2020). Kenyataan ini 

mendatangkan kekhawatiran di masyarakat terhadap kesulitan-kesulitan baru yang mungkin timbul 

akibat pembelajaran tanpa tatap muka dalam jangka panjang. Apalagi ditemukan berbagai kasus 

yang secara langsung ataupun tidak langsung oleh masyarakat dikaitkan dengan pembelajaran di 

rumah akibat pandemi COVID-19. Kasus-kasus yang ditemukan tersebut bisa diurutkan mulai yang 

berkategori ringan sampai berat, jika ditinjau dari dampaknya terhadap peserta didik. 

Contoh kasus yang bisa dikategorikan berdampak relatif ringan ditunjukkan dalam video viral 

dari seorang pelajar yang menyampaikan kritik terhadap proses pembelajaran daring (Suara.com, 
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2020a). Menurut pengakuan yang bersangkutan, teman-teman sejawatnya di seluruh Indonesia 

yang dikenalnya mengalami kendala terkait gadget, kuota Internet, sinyal, dan listrik. Pada saat 

pembelajaran, sebagian pelajar bahkan tidur lagi setelah dipresensi. Kasus semacam ini juga dialami 

dan ditemui oleh penulis sebagai seorang pengajar. 

Selain contoh di atas, beberapa kasus berat dilaporkan di media massa. Di Wonogiri, pelajar 

SD hingga SMA/sederajat mendaki bukit t terjal, agar bisa mengikuti pembelajaran secara daring 

karena di desa mereka sinyal Internet sulit ditangkap (Suara.com, 2020b). Pada bulan September, 

pelajar SD dipukuli hingga meninggal oleh orang tua kandungnya sendiri karena sulit diajari ketika 

belajar dari rumah (Kompas.com, 2020a). Pada bulan Oktober, seorang pelajar SMP bunuh diri 

karena mengeluhkan tugas daring yang banyak dan koneksi Internet yang sulit (Republika.co.id, 

2020). 

Uraian singkat di atas bukan menguatkan opini di masyarakat atau menyajikan bukti, apalagi 

vonis bahwa pembelajaran tanpa tatap muka memiliki dampak negatif, bahkan berbahaya. Pada 

kenyataannya, setiap pendekatan, strategi, metode, teknik, dan model pembelajaran memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Namun, kekurangan atau dampak negatif yang mungkin timbul dalam 

pembelajaran bisa diminimalkan dengan upaya yang tepat. Secara khusus, hal ini berlaku juga pada 

pembelajaran bahasa Jerman. Oleh karena itu, perlu dipaparkan sebuah ide berupa konsep umum 

dalam pembelajaran bahasa Jerman di kala pandemi COVID-19 yang mengedepankan fleksibilitas 

dan aksesibilitas, baik bagi pengajar maupun pembelajar. Dalam hal ini, pembahasan difokuskan 

pada kesulitan dalam proses pembelajaran bahasa Jerman pada masa pandemi ini dan upaya-

upaya yang dapat dilakukan oleh pengajar untuk mengatasi masalah tersebut. 

 

PEMBAHASAN 

Pembelajaran Bahasa Jerman Kontemporer 

Bahasa Jerman merupakan salah satu bahasa yang paling banyak dipelajari di dunia. 

Sekitar 200 juta jiwa menguasainya dan 150 juta jiwa di antaranya berada di Eropa (Luscher, 2009: 

17). Hal ini diperkuat dengan pendapat Leemann, et al. (2019) yang menyatakan bahwa bahasa 

Jerman merupakan bahasa dengan penutur terbanyak di Eropa. Meskipun dua sumber tersebut 

berbeda pendapat dalam penentuan jumlah penutur, hal itu tidak mengubah fakta bahwa bahasa 

Jerman merupakan salah satu bahasa yang penting dalam komunikasi internasional dan dipelajari di 

berbagai negara.  

Pembelajaran bahasa Jerman kontemporer dititikberatkan pada kemampuan berkomunikasi 

dalam bahasa Jerman, baik dengan lisan maupun tulisan. Hal ini mencakup keterampilan berbahasa 

serta penguasaan unsur kebahasaan (Huneke & Steinig, 2000). Dalam hal ini, keterampilan bahasa 

meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, sedangkan penguasaan unsur kebahasaan 

meliputi semua unsur dalam tataran linguistik, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan 

wacana.  
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Pembelajaran bahasa Jerman sebagai bahasa asing di Indonesia – dan di seluruh dunia – 

mengacu pada Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen (GER), sebuah kerangka acuan umum 

yang diterapkan sebagai standar kompetensi bahasa Jerman di Eropa (Glaboniat, et al., 2005). 

Dengan demikian, GER ini digunakan pada program studi bahasa Jerman, PPPTK Bahasa 

Kemendikbud, dan sekolah-sekolah yang mengajarkan bahasa Jerman di seluruh Indonesia, 

terutama sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum pengajaran bahasa Jerman pada tiap-tiap 

satuan pendidikan. 

Pembelajaran adalah proses yang melibatkan modifikasi relatif stabil dalam hubungan 

stimulus-respons yang dikembangkan sebagai konsekuensi dari interaksi lingkungan fungsional 

melalui indera (Lachman, 1997). Dalam hal ini, penyampaian respons biasa disebut dengan 

pengajaran yang secara harfiyah dapat diartikan sebagai penyampaian ilmu dan pengetahuan 

secara berkelanjutan dari guru kepada murid (Götz, 2001). Pada kenyataannya, pengajaran memuat 

konsep-konsep yang lebih luas dan saling terkait daripada sekedar penyampaian ilmu dan 

pengetahuan. Selain itu, pengajaran juga mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sesuai 

dengan bidang yang diajarkannya, meskipun pada dasarnya sama –seperti yang telah disebutkan di 

atas. Menurut Howard (dalam James, et al., 1981), ada sebelas kemampuan mengajar yang harus 

dikuasai oleh guru, dan dua di antaranya merupakan hal yang secara spesifik harus dikuasai oleh 

seorang guru bahasa, yaitu menguasai semua metode pengajaran bahasa dan menguasai dan 

memahami semua latihan berbahasa. 

Pada saat ini terdapat banyak metode pengajaran bahasa Jerman yang bisa diterapkan oleh 

guru dan masih akan terus berkembang. Neuner & Hunfeld (2002) menjelaskan berbagai metode 

dan pendekatan pengajaran bahasa yang dikenal sampai saat ini, antara lain (1) Grammatik-

Übersetzungs-Methode, (2) Direkte Methode (bentuk awal audiolinguale und audiovisuelle Methode), 

(3) Audiolinguale und Audiovisuelle Methode, (4) Vermittelnde  Methode (gabungan antara 

Grammatik-Übersetzungs-Methode dan Audiolinguale und Audiovisuelle Methode), (5) 

Kommunikative Didaktik, (6) Interkultureller Ansatz, (7) Konstruktivitische Methode. Metode dan 

pendekatan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga harus dipilih dengan cermat, 

agar sesuai dengan konsep pembelajaran bahasa Jerman kontemporer. 

Dari tujuh metode dan pendekatan di atas, urutan satu sampai dengan empat dianggap 

kurang representatif untuk pengajaran bahasa Jerman aktual karena tidak melibatkan semua aspek 

dalam keterampilan berbahasa dan penguasaan unsur-unsur kebahasaan. Dalam hal ini, 

Kommunikative Didaktik, Interkultureller Ansatz, dan Konstruktivitische Methode merupakan metode 

dan pendekatan untuk diimplementasikan dalam pengajaran bahasa Jerman. Kommunikative 

Didaktik  merupakan metode pengajaran bahasa yang memprioritaskan pada produksi berbahasa 

(berkomunikasi) dengan landasan teori “bahasa sebagai alat berkomunikasi”, tetapi tanpa 

mengesampingkan penguasaan unsur-unsur kebahasaan. Interkultureller Ansatz merupakan 

pendekatan pengajaran bahasa yang menggunakan semua keterampilan berbahasa dengan 

pendekatan interkultural dengan landasan teori “bahasa sebagai alat berkomunikasi dan 
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pemahaman lintas budaya”, sehingga peserta didik menguasai bahasa Jerman sesuai dengan 

perspektif penutur asli (Muttersprachler). Konstruktivitische Methode merupakan metode pengajaran 

bahasa yang bertujuan untuk menggunakan semua keterampilan berbahasa sesuai keadaan nyata, 

difokuskan pada keberadaan peserta didik dan merangsang penerimaan ilmu pengetahuan secara 

mandiri, serta didasarkan pada teori konstruktivisme. 

Apabila pembelajaran dilaksanakan tanpa kerangka yang jelas atau tidak memperhatikan 

aspek-aspek mendasar yang mengacu pada metode dan pendekatan pengajaran di atas, bisa jadi 

muncul kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran, baik dari sisi pengajar maupun pembelajar. Hal ini 

terjadi, ketika penerapan metode dan pendekatan tersebut terkendala, sebagai contoh akibat 

terjadinya pandemi COVID-19 pada saat ini. 

 

Kesulitan Belajar di Kala Pandemi COVID-19 

Berdasarkan identifikasi data, kesulitan-kesulitan yang ditemui di lapangan sebenarnya 

banyak dan saling berkaitan. Namun, untuk keperluan pembahasan ini, permasalahan tersebut 

disederhanakan dan diuraikan berdasarkan pengelompokan yang relevan. 

Intrapersonal 

Berdasarkan pengalaman penulis selama mengajar di kala pandemi dan informasi dari 

rekan-rekan sejawat, para orang tua, dan peserta didik, diketahui bahwa sejumlah masalah dalam 

pembelajaran bersifat pribadi. Ritme baru akibat pandemi dan pembelajaran daring mempengaruhi 

kondisi psikologis peserta didik. Hal ini ditunjukkan dengan kejenuhan yang menurunkan motivasi 

belajar dan terlihat dari kenaikan absensi, keterlambatan, dan penurunan penyelesaian tugas, 

terutama tugas-tugas yang berkaitan dengan keterampilan produktif (secara khusus Schreiben) dan 

penguasaan unsur kebahasaan (Struktur und Wortschatz). Perubahan mode pembelajaran dari tatap 

muka ke daring, pada beberapa kasus, menimbulkan kelelahan dan bahkan depresi yang berakhir 

bunuh diri (Republika.co.id, 2020). Kondisi interpersonal lain yang menjadi masalah dalam 

pembelajaran di kala pandemi, antara lain: kecemasan yang terkait dengan penggunaan teknologi, 

ketidaknyamanan dengan ritme baru, dan keraguan terhadap evaluasi pengajar. Hal ini sesuai 

dengan temuan Kecojevic, et al. (2020) yang menyatakan bahwa pandemi COVID-19 memberikan 

dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan mental mahasiswa. 

Sosial Ekonomi Keluarga 

Keadaan sosio-ekonomi keluarga merupakan masalah yang bersifat kompleks dan 

mempengaruhi situasi belajar di rumah. Pandemi COVID-19 memukul berbagai sektor perekonomian 

dan sosial di Indonesia. Sektor pariwisata dan manufaktur merupakan sektor-sektor bisnis yang 

paling terdampak. Dalam hal ini terjadi penutupan atau penutupan sementara hotel, penurunan 

penjualan kendaraan bermotor, peningkatan PHK. Hal ini memicu permasalahan sosial yang bahkan 

meningkatkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak (Poligrabs.com, 2020). Kondisi 

tersebut bisa jadi meningkatkan tekanan psikologis yang dihadapi oleh masyarakat, yang memicu 

tindak kekerasan terhadap anggota keluarga, terutama perempuan dan anak-anak. Sebagai contoh 
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adalah kasus kematian pelajar SD yang dipukuli orang tua kandungnya ketika belajar dari rumah 

(Kompas.com, 2020a). 

Penguasaan TI dan Kondisi Infrastruktur 

Kendala yang berkaitan dengan TI secara umum menyangkut gadget, kuota internet, sinyal, 

listrik, serta kesulitan kontrol pengajar dalam mode daring (Suara.com, 2020a), bahkan peserta didik 

harus mendaki bukit terjal, agar bisa mengikuti pembelajaran secara online karena di desa mereka 

sinyal Internet sulit ditangkap (Suara.com, 2020b). Kendala-kendala semacam ini dapat 

memberatkan peserta didik di daerah terpencil dan/atau peserta didik yang mungkin memiliki tingkat 

kompetensi dan kemahiran rendah dalam penggunaan berbagai bentuk TI, khususnya operasi 

Sistem Manajemen Pembelajaran (LMS). Dalam hal ini, lazim ditemui beberapa kesulitan yang 

dialami oleh peserta didik dan pengajar untuk menggunakan platform pembelajaran daring (Jaques 

& Salmon, 2007). Kendala-kendala ini dapat menyebabkan keterlambatan presensi, keterlambatan 

penyerahan tugas, dan bahkan ketidakhadiran peserta didik dalam pembelajaran daring. 

Tugas Belajar Kolaboratif 

Tugas belajar kolaboratif seperti kerja kelompok merupakan elemen penting dalam 

pendidikan yang membantu dalam mengembangkan banyak orang keterampilan kerja interpersonal. 

Hambatan partisipasi yang mungkin dialami oleh peserta didik dalam tugas belajar kolaboratif adalah 

kerja kelompok, presentasi kelompok, dan penilaian kelompok (Davidson, 2015). Aktivitas-aktivitas 

tersebut sulit atau tidak optimal, ketika pembelajaran dilakukan dalam mode daring. Secara 

individual, banyak peserta didik kurang bisa mengelola pembelajaran secara mandiri, apalagi 

melibatkan diri secara daring dalam lingkungan kompleks, interaksi kelompok, dan negosiasi sosial 

yang berlaku pada tugas belajar kolaboratif (Jaques & Salmon, 2007). Kalau tugas belajar kolaboratif 

dipaksakan dalam kondisi seperti ini, berdasarkan pengalaman, peserta didik memerlukan waktu 

yang lebih lama dalam penyelesaiannya dan pada akhirnya mengganggu penyampaian materi atau 

aktivitas berikutnya. 

 

Upaya-upaya untuk Mengatasi Kesulitan Belajar di Kala Pandemi COVID-19 

Kesulitan-kesulitan yang teridentifikasi sebenarnya banyak dan saling berkaitan. 

Sebagaimana bagian terdahulu, upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut juga disederhanakan dan diuraikan berdasarkan pengelompokan yang relevan. Secara 

umum, kesulitan yang muncul dalam pembelajaran daring dapat difokuskan pada cara-cara untuk 

mendukung peserta didik dalam berbagai konteks, di berbagai mode, dan transisi pengalaman 

belajar daring sepenuhnya bagi peserta didik dan pengajar (Gillett-Swan, 2017).  

Intrapersonal 

Pandemi ini juga mengajarkan kepada kita bahwa peserta didik harus memiliki keterampilan 

tertentu seperti keterampilan pemecahan masalah, berpikir kritis, dan yang terpenting adalah 

kemampuan beradaptasi untuk bertahan dari krisis. Institusi pendidikan harus membangun 

ketahanan dalam sistem mereka untuk memastikan dan memprioritaskan keberadaannya 
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keterampilan pada peserta didik (Dhawan, 2020). Upaya pencegahan seperti pemeriksaan untuk 

masalah kesehatan mental, psikoedukasi, dan dukungan psikososial harus fokus pada kelompok 

yang mengalami gangguan mental dan kelompok lain yang berisiko terhadap hasil psikososial yang 

merugikan (Pfefferbaum & North, 2020). Hal ini merupakan tugas pihak berwenang untuk 

mengoptimalkan dan memudahkan akses unit bimbingan dan konseling di sekolah dan perguruan 

tinggi. Pengajar sebagai fasilitator dituntut untuk lebih proaktif untuk memantau kesehatan mental 

peserta didik dan mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi peserta didik yang bermasalah 

dalam hal ini, misalnya mengarahkannya untuk menemui konselor di satuan pendidikannya. 

Dari segi pembelajaran, menghindari pemberian tugas yang berlebihan dan memberikan 

latihan yang tepat sesuai situasi pandemi ini merupakan upaya positif yang bisa dilakukan oleh 

pengajar. Hal ini menuntut pengajar bahasa menguasai dan memahami semua bentuk latihan 

berbahasa (James, et al., 1981). Salah satunya adalah dengan pemberian tugas dan latihan 

berbahasa Jerman dengan melibatkan partisipasi peserta didik dalam penentuan keputusan. Hal ini 

merupakan bagian dari pembelajaran mandiri/individual (Selbstgesteuertes Lernen). Göhlich & Zirfas 

(2007) mengemukakan bahwa ritual pengajaran tradisional seharusnya dibuat lebih fleksibel, lalu 

fleksibilitas itu sendiri diritualkan yang mencakup beberapa aktivitas. Pertama, mulai dengan 

pengalaman praktis peserta didik. Contohnya, pengajar memberikan motivasi dan apersepsi serta 

penjelasan mengenai konsep dasar penulisan Aufsatz (karangan) disertai Bewertungskriterien 

(kriteria penilaian) dan penyusunan Absatz (paragraf) yang baik dan benar. Kedua, tindakan praktis 

pada fase mandiri dan kooperatif. Pengajar memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

membuat keputusan mengenai sumber materi yang akan dipelajari, Sozialform (bentuk sosial: kerja 

mandiri atau kelompok), serta bentuk dan kuantitas Übung (latihan: terbuka, setengah terbuka, atau 

tertutup) dan Aufgabe (tugas terstruktur, contohnya menulis Aufsatz dengan tema Haustier). Ketiga, 

melibatkan pembelajaran produktif dan kreatif. Dalam hal ini, pembelajaran melatih kemampuan 

peserta didik sesuai dengan konteks di kehidupan nyata dan pengajar berperan sebagai fasilitator. 

Keempat, presentasi dan umpan balik. Setelah tugas terstruktur yang berupa Aufsatz dikirimkan, 

pengajar memberikan masukan dan kesempatan kepada peserta didik untuk memperbaiki 

pekerjaannya, baik secara mandiri ataupun berkelompok. Upaya ini diharapkan bisa mengurangi 

tekanan psikologis terhadap peserta didik akibat tugas yang berlebihan, tetapi pembelajaran tetap 

mendorong peserta didik untuk aktif, produktif, dan kreatif. 

Sosial Ekonomi Keluarga 

Kesulitan belajar yang dilatarbelakangi keadaan sosio-ekonomi keluarga tidak bisa diatasi 

langsung oleh pengajar. Hal ini memerlukan upaya bersama dari masyarakat dan pihak berwenang. 

Dalam hal ini, pemerintah telah menggulirkan program bantuan untuk mengurangi beban masyarakat 

yang terdampak pandemi COVID-19, yaitu bantuan sembako, bantuan sosial tunai, BLT dana desa, 

listrik gratis, kartu prakerja, subsidi gaji karyawan, dan bantuan usaha mikro kecil (Kompas, 2020b). 

Namun, penerimaan bantuan ini tidak merata dan problematis. Di Malang dan berbagai daerah 

muncul inisiatif masyarakat untuk membantu sesama, khususnya tetangga yang terdampak 
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pandemi, bahkan beberapa instansi pemerintah mendukung inisiatif masyarakat ini. Selain itu, ada 

pula inisiatif di masyarakat yang memberikan pendampingan belajar di lingkungan sekitar (RT) untuk 

pelajar yang tidak didampingi oleh para orang tuanya. Upaya seperti diharapkan agar berkelanjutan 

dan dapat mengurangi tekanan sosial ekonomi keluarga yang terdampak pandemi. 

Penguasaan TI dan Kondisi Infrastruktur 

Jaques dan Salmon (2007) menjelaskan bahwa pemahaman peserta didik dan kemampuan 

mereka sebanding dengan pilihan teknologi yang digunakan. Artinya, penguasaan TI berpengaruh 

terhadap prestasi belajar dalam kondisi pandemi yang menggunakan mode daring. Hal ini diperkuat 

dengan pendapat Todorova & Bjorn-Andersen (2011) yang merekomendasikan agar teknologi e-

learning dikuasai sebelum bencana melanda (sebagai langkah antisipatif). Kalau bencana sudah 

melanda seperti sekarang, ada dua hal yang bisa dilakukan oleh pengajar untuk mengatasi kesulitan 

belajar karena penguasaan TI yang rendah. Pertama, pengajar menggunakan platform yang sudah 

dikuasai oleh semua atau sebagian besar peserta didik dan orang tua (untuk peserta didik pada 

satuan pendidikan yang lebih rendah). Kedua, pengajar membimbing peserta didik dan orang tua 

untuk menggunakan platform pembelajaran daring yang paling sederhana, misalnya dengan aplikasi 

Whatsapp atau melalui e-mail. Secara bertahap, pembelajaran dilaksanakan dengan platform yang 

lebih sesuai untuk e-learning, tetapi yang bersifat praktis dan ramah pengguna, misalnya Google 

Classroom. 

Untuk kesulitan belajar yang  berkaitan dengan kondisi infrastruktur, upaya-upaya yang 

ditempuh bervariasi. Dari segi kebijakan, pemerintah dan satuan pendidikan harus mempersiapkan 

rencana darurat yang berkelanjutan untuk menghadapi tantangan seperti pandemi dan bencana 

alam yang meliputi sarana komunikasi dan informasi, infrastruktur teknologi, alat pembelajaran, 

sumber belajar digital. Masalah kuota Internet diatasi dengan bantuan dari pemerintah. Selain itu, 

masyarakat di berbagai daerah telah mendahului program pemerintah ini dengan inisiatif berbagi 

koneksi Internet. Namun, untuk peserta didik yang tidak terjangkau jaringan Internet atau terkendala 

ketersediaan pasokan listrik, pembelajaran bisa dilakukan secara luring dengan pemberian catatan 

materi, modul, atau sumber belajar lain serta diatur agar pengumpulan tagihan dilakukan secara 

berkala dalam jangka waktu yang tidak terlalu dekat, misalnya satu pekan untuk mematuhi protokol 

kesehatan (social distancing). Meskipun kondisi infrastruktur relatif bagus, disarankan pembelajaran 

daring dilakukan dengan mode asinkronus untuk mengatasi masalah jaringan Internet yang sering 

timbul. Hal ini juga dapat mengurangi tekanan waktu terhadap peserta didik. Pembelajaran dengan 

mode asinkronus memungkinkan pembelajaran dilakukan dengan rentang waktu yang fleksibel, 

sehingga peserta didik terhindar dari kejenuhan dan kelelahan.  

Tugas Belajar Kolaboratif 

Selama pandemi berlangsung, intensitas pertemuan peserta didik dengan sejawatnya 

sangat rendah, bahkan tidak ada sama sekali. Selain tugas belajar kolaboratif yang melatih 

kemampuan sosial peserta didik, faktor lain yang berpengaruh terhadap keberhasilan siswa pada 

pembelajaran daring meliputi kompleksitas kognitif dan stimulasi intelektual. Dalam hal ini Boling, et 
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al. (2012) mengemukakan bahwa pengajar dituntut untuk memberi peserta didik pengalaman yang 

menantang kognitif tingkat tinggi (HOTS), tidak sekadar mentransfer konten. Hal ini sama 

pentingnya, baik dalam pembelajaran daring maupun dalam mode tatap muka, terutama ketika ingin 

melibatkan peserta didik dalam kegiatan kelompok. Berdasarkan pengalaman penulis, tugas belajar 

kolaboratif dalam pembelajaran daring sangat efektif dilakukan dengan Partnerarbeit (kerja 

berpasangan) dan diatur supaya peserta didik berpasangan dengan teman sejawat yang berbeda 

pada setiap penugasan. Dalam hal ini, interaksi sosial dalam pembelajaran tetap berjalan, tetapi 

mengurangi masalah yang timbul dalam kerja kelompok secara daring, seperti kesalahpahaman, 

gangguan komunikasi, dsb. 

PENUTUP 

Berdasarkan observasi di lapangan, ditemukan kesulitan-kesulitan belajar di kala pandemi 

COVID-19, khususnya dalam pembelajaran bahasa Jerman, baik di sekolah maupun perguruan 

tinggi. Kesulitan-kesulitan tersebut dapat digolongkan menjadi empat berdasarkan karakteristik 

masalahnya, yaitu masalah intrapersonal, kondisi sosial ekonomi, penguasaan TI dan kondisi 

infrastruktur, serta masalah tugas belajar kolaboratif. Upaya utama yang bisa dilakukan oleh 

pengajar setelah terjadinya pandemi COVID-19 adalah meminimalkan kesulitan-kesulitan yang 

muncul dengan mempermudah atau menyederhanakan pembelajaran secara fleksibel dan 

memperluas akses bagi semua peserta didik dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dengan 

demikian, semua peserta didik dapa mengikuti pembelajaran dalam situasi apapun. Upaya lanjutan 

oleh pihak berwenang diperlukan, agar tujuan pendidikan tercapai, meskipun dalam kondisi darurat. 

Pemerintah dan satuan pendidikan harus mempersiapkan rencana darurat yang berkelanjutan untuk 

menghadapi tantangan seperti pandemi dan bencana alam yang meliputi sarana komunikasi dan 

informasi, infrastruktur teknologi, alat pembelajaran, sumber belajar, sehingga tercapai fleksibilitas 

dan aksesibilitas pendidikan baik dalam lingkup daerah maupun nasional. 
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