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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 Setelah menganalisis materi kosakata dalam aplikasi Babbel German, 

dapat disimpulkan hal-hal berikut: 

1. Dari segi teknis, Babbel German merupakan aplikasi yang mudah untuk 

dioperasikan. Pemasangan aplikasi ini hanya dapat di lakukan pada platform 

mobile yang mendukung aplikasi, yakni: Android, iOS, dan Windows. 

Pemasangan dilakukan dengan cara mengunduh aplikasi Babbel German di 

dalam penyedia aplikasi. Proses pengunduhan tidak memerlukan waktu yang 

lama karena ukuran aplikasi ini relatif kecil. Setelah terpasang di dalam 

perangkat smartphone pembelajar, selanjutnya pembelajar perlu melakukan 

registrasi awal dengan cara memasukkan E-mail aktif beserta password yang 

dimiliki oleh pembelajar. Setelah berhasil log-in dan memilih level 

pembelajaran yang diinginkan, pembelajar dapat secara langsung mengakses 

materi pembelajaran kosakata yang terdapat di dalam aplikasi Babbel German.  

2. Berdasarkan Criteria for Evaluating Web Tools and App, dapat disimpulkan 

bahwa aplikasi Babbel German memenuhi kriteria sebagai aplikasi 

pembelajaran bahasa yang baik, di antaranya:  

a. Dari segi teknis 

 Babbel German merupakan aplikasi yang dapat dijalankan pada beberapa 

plattform mobile yang tengah beredar di masyarakat; memiliki informasi 

serta tautan selanjutnya yang dapat diakses melalui desktop browser, yakni 

www.babbel.com; mudah dioperasikan karena memiliki petunjuk 

pemakaian yang jelas; aman untuk digunakan karena tidak mengandung 

unsur-unsur yang membahayakan bagi pembelajar; serta dapat melindungi 

data pribadi pembelajar dari pengguna lainnya. 

 

http://www.babbel.com/
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b. Dari segi biaya  

Aplikasi Babbel German merupakan aplikasi tidak berbayar karena 

merupakan aplikasi dengan kategori free di dalam penyedia aplikasi. 

c. Dari segi motivasi 

Pemanfaatan aplikasi Babbel German sebagai sumber belajar dapat 

dijadikan sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan literasi digital 

pembelajar; terdapat suara native speaker untuk melatih pendengaran 

pembelajar; serta terdapat teknologi pengenalan wicara yang dapat 

digunakan pada kegiatan melafalkan kosakata. 

d. Dari segi pembelajaran 

Tujuan pembelajaran di dalam aplikasi ini jelas dan terarah; umpan balik 

diberikan segera setelah pembelajar menjawab soal latihan; aplikasi ini 

dapat digunakan baik oleh tingkat pemula maupun tingkat lanjutan; latihan 

dirancang tidak hanya untuk mempelajari kosakata secara tertulis saja, 

akan tetapi dipadukan dengan kegiatan melafalkan dan mendengarkan; 

serta dapat digunakan di manapun dan kapanpun tanpa harus meminta 

bantuan dari tutor. 

3. Materi kosakata bahasa Jerman di dalam aplikasi Babbel German memenuhi 

kriteria yang sesuai dengan Kriterienkatalog für Internet-Lernmaterial 

Deutsch als Fremdsprache, di antaranya: Materi yang tersedia terbagi 

terdasarkan tema, yakni sebanyak 31 topik pembelajaran; terdapat tautan 

selanjutnya yang dapat di akses, yakni alamat situs www.babbel.com; terdapat 

kamus bergambar yang dapat digunakan sebagai bahan pengulangan terhadap 

materi kosakata yang telah dipelajari sebelumnya; tersedia berbagai bentuk 

dan jenis latihan kosakata seperti Multiple-Choice-Aufgaben, 

Ergänzungsaufgaben, Zuordnungsaufgaben, Cloze-Test, latihan 

mendengarkan, melengkapi dialog dan menyusun kata yang telah diacak; 

terdapat latihan dengan menggunakan gambar yang disajikan secara jelas, 

aktual dan mendukung pembelajaran; terdapat petunjuk pengerjaan latihan 

yang diuraikan secara jelas; terdapat informasi mengenai tingkat kesulitan tes/ 

http://www.babbel.com/
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latihan; terdapat kemungkinan secara bebas bagi pembelajar untuk 

menentukan latihan mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu (fleksibel); 

umpan balik yang diberikan cepat, tepat dan dilengkapi dengan efek suara 

serta pemberian simbol warna; unsur visual seperti ikon-ikon yang terdapat di 

dalam aplikasi Babbel German ditampilkan secara jelas dan fungsional; serta 

memiliki desain grafis yang sederhana, jelas dan tidak menumpuk. 

4. Secara keseluruhan, aplikasi Babbel German memiliki kelebihan serta 

kelemahan yang dijelaskan sebagai berikut:  

a. Kelebihan aplikasi Babbel German 

1) Aplikasi Babbel German merupakan aplikasi yang tidak berbayar.  

2) Aplikasi Babbel German dapat diunduh secara mudah dan cepat 

3)  Ukuran aplikasi relatif kecil, yakni hanya sebesar 13.24 MB. 

4) Aplikasi Babbel German mudah untuk diakses serta dapat digunakan 

di manapun dan kapanpun. 

5) Aplikasi Babbel German dapat diakses melalui beberapa platform 

mobile. 

6) Aplikasi Babbel German dapat diakses oleh siapapun, baik pembelajar 

pemula maupun pembelajar tingkat lanjutan, serta dapat pula diakses 

oleh pembelajar darimanapun karena bahasa pengantar yang digunakan 

adalah bahasa Inggris. 

7) Jenis latihan di dalamnya cukup beragam dan telah disesuaikan dengan 

standar The Common European Framework of Reference for 

Languages (CEFR). 

8) Materi kosakata di dalam aplikasi Babbel German beragam dan 

dikelompokkan berdasarkan tema, serta dikemas secara menarik 

dengan memanfaatkan unsur audio dan visual.  

9) Aplikasi Babbel German dilengkapi dengan teknologi pengenalan 

wicara (speech recognition tool) dan active speaker. 

10) Terdapat petunjuk penggunaan serta perintah  pengerjaan soal yang 

jelas. 
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11) Feedback yang diberikan cepat, dan merupakan gabungan dari unsur 

audio dan visual (warna). 

12) Unsur-unsur visual seperti ikon-ikon yang terdapat di dalam aplikasi 

Babbel German ditampilkan dengan jelas dan fungsional. 

b. Kelemahan aplikasi Babbel German 

1)  Babbel German mengharuskan pembelajar untuk melakukan registrasi 

dengan cara log-in terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. hal 

itu dirasa cukup membuang waktu.  

2) Terdapat di dalamnya materi kosakata yang masih dalam keadaan 

terkunci 

3) Tingkat sensitivitas teknologi pengenalan wicara yang terdapat di 

dalam Babbel German sangat tinggi, sehingga dalam kegiatan 

melafalkan pembelajar harus berada di ruangan yang sepi. 

4) Aplikasi Babbel German tidak menyediakan layanan chatroom bagi 

pembelajar untuk dapat berinteraksi sosial dengan pengguna lainnya.  

5) Tidak terdapat tugas latihan yang mendukung kolaborasi antara 

pembelajar satu dengan pembelajar lainnya. 

6) Babbel German tidak menyertakan unsur multimedia seperti animasi 

bergerak dan video.  

7) Tidak terdapat jenis latihan Drag & Drop. 

8) Tampilan navigasi Babbel German kurang efisien karena tidak 

terdapat tombol previous ‘kembali’, sehingga pembelajar akan sedikit 

kesulitan apabila hendak kembali ke halaman sebelumnya.   

9) Disain grafis Babbel German tidak cukup menarik karena background 

kurang berwarna. 
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B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan kepada para 

pembelajar bahasa Jerman agar menggunakan aplikasi Babbel German sebagai 

media pembelajaran alternatif untuk mempelajari serta meningkatkan penguasaan 

kosakata bahasa Jerman.  

Para pengajar bahasa Jerman juga disarankan untuk memberikan masukan 

kepada pembelajar mengenai referensi media yang menarik yang dapat 

mendukung pembelajaran kosakata bahasa Jerman di dalamnya seperti aplikasi 

Babbel German. 


