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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Latihan keterampilan menyimak dalam bahasa Jerman khususnya di bidang Tourismus 

mencakup pemahaman mendengar pertanyaan sesama teman mahasiswa tentang objek 

wisata yang akan dibahas. Hal ini direalisasikan dalam latihan tanya jawab yang disebut 

sebagai Experteninterview. Latihan ini dilaksanakan pada tahap awal di dalam model 

tahapan bumerang. Dalam tahap pembahasan pembelajar menyimak penuturan pemandu 

wisata tentang suatu objek wisata yang diperdengarkan dengan bantuan alat pemutar CD. 

Setelah dua kali mendengarkan pembelajar mengerjakan latihan pemahaman teks lisan 

tentang objek wisata tersebut. 

Terdapat berbagai macam bentuk latihan yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

bahasa Jerman. Bentuk latihan yang meliputi aktivitas kebahasaan yaitu: latihan reseptif dan 

latihan produktif. Sedangkan berdasarkan bentuk objektivitas latihan dibagi menjadi 3, 

yaitu: latihan tertutup, latihan semi terbuka, dan latihan terbuka. 

Pada penelitian ini bentuk latihan yang digunakan untuk melatih keterampilan menyimak 

yaitu: Zuordungsaufgaben ‘latihan menyusun’. Latihan menyusun kosa kata digunakan pada 

tahap awal di model tahapan linear.  Lückentext ‘teks rumpang’ digunakan pada tahap 

Erarbeitung ‘pembahasan’. Teknik tanya jawab Experteninterview digunakan pada tahap 

Einstieg ‘awal’ di dalam model tahapan bumerang dan pada tahap Erarbeitung 

‘pembahasan’ digunakan latihan Multiple Choice ‘pilihan ganda’ untuk melatih pemahaman 

pembelajar terhadap teks. Di akhir pembelajaran pada tahap Anwendung ‘penerapan’ 

pembelajar diminta mengerjakan Erganzungsaufgaben ‘melengkapi kalimat’ sebagai latihan 

reproduktif. 

Tahap akhir pembelajaran menyimak disebut tahap penerapan. Tahap ini diisi dengan 

latihan menceritakan kembali isi singkat teks lisan yang telah didengar. Kemudian 

pembelajar dilatih untuk menceritakan salah satu objek wisata di daerah lain di Indonesia. 

Model tahapan yang berurutan seperti di atas disebut model tahapan bumerang.  
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 Model tahapan linear berisi urutan tahapan seperti yang sudah lazim dilaksanakan dan 

mudah ditemukan di buku ajar bahasa Jerman tema umum. Urutan dimulai dari tahapan 

Einstieg yang berisi latihan brainstorming dalam bentuk asosiogram. Latihan yang bersifat 

tertutup misalnya richtig/falsch ‘benar/salah’. Pada tahap Erarbeitung ‘pembahasan’ 

digunakan latihan yang bersifat semi terbuka misalnya Lückentext ‘teks rumpang’ Tahap 

pembelajaran ditutup dengan tahap Anwendung ‘penerapan’ yang biasanya berupa pekerjaan 

rumah. Artinya pembelajar mendapat tugas untuk menerapkan tema yang didengar dan 

dipahami pada tahap pembahasan ke dalam tema yang sama, tapi dalam objek wisata yang 

berbeda. Pada model tahapan linear ini pembelajar tidak memperoleh banyak kesempatan 

berbicara dengan sesama pembelajar. 

B. Implikasi 

 Berdasarkan simpulan di atas, latihan menyimak yang juga berisi latihan berbicara 

antar pembelajar yang dilatih dalam bentuk Experteninterview dapat mendorong pembelajar 

untuk menggali informasi tentang suatu objek wisata sebelum ujaran lisan tentang objek 

wisata tersebut diperdengarkan. Info yang digali melalui situs web dapat membantu 

pembelajar memahami teks lisan atau ujaran lisan yang akan disimak. 

 Dengan demikian, beban pembelajar pada saat menyimak telah diperingan sehingga 

proses pemahaman pada tahap menyimak tidak terlalu sulit bagi pembelajar bahasa Jerman. 

Dengan kata lain keterampilan menyimak harus selalu terintegrasi dengan keterampilan 

berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. 

C. Rekomendasi 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka diajukan beberapa 

rekomendasi yaitu: 

a. Bagi pembelajar bahasa Jerman yang berkonsentrasi di bidang tourismus 

Informasi tentang objek wisata mudah ditemukan di berbagai situs web. Akan tetapi, objek 

wisata yang terdapat di Indonesia yang ditulis dalam bahasa Jerman baku dan tata bahasa 

yang benar hanya ditemukan di dalam buku-buku tentang Indonesia yang ditulis oleh 

penutur asli bahasa Jerman. Oleh karena itu, dianjurkan bagi pembelajar bahasa Jerman di 

bidang pariwisata sebaiknya banyak membaca buku-buku tentang objek wisata yang ditulis 

oleh penutur asli bahasa Jerman. Dengan demikian pembelajar mempunyai pengetahuan 
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awal yang memadai yang dapat membantu pembelajar dalam proses pemahaman ujaran lisan 

bahasa Jerman di bidang pariwisata. 

b. Bagi pengajar bahasa Jerman bidang pariwisata 

Dalam kesempatan ini penulis menghimbau pengajar bahasa Jerman bidang pariwisata agar 

memberi kesempatan kepada pembelajar untuk menyimak teks lisan dan menyusun latihan 

untuk itu. Selain itu diharapkan pengajar memberi kesempatan kepada pembelajar untuk 

berbicara dengan sesama di dalam latihan Experteninterview. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


