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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

A.  Simpulan   

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap penyajian latihan online 

bahasa Jerman dalam DaF Leicht A1 yang terdapat dalam situs www.klett-

sprachen.de maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Latihan yang disajikan di dalam DaF Leicht A1 dikelompokkan menjadi 30 

Lektion. Lektion 1-10 dibuat untuk tingkat A1, sedangkan Lektion 11-30 dibuat 

untuk tingkat A2. Lektion 1-10 dibagi menjadi dua bagian yaitu, A1.1 dari 

Lektion 1-5 dan A1.2 dari Lektion 6-10. Penulis hanya meneliti Lektion pada 

tingkat A1, sehingga hanya Lektion 1-10 yang dianalisis. Latihan yang disajikan 

memiliki kesamaan, sehingga penulis hanya meneliti Lektion 1-5 yang dapat 

mewakili Lektion selanjutnya yaitu Lektion 6-10.  

2. Penyajian latihan dalam DaF Leicht A1 melalui situs www.klett-sprachen.de 

memenuhi 23 dari 27 kriteria Dietmar Rösler yaitu Kriterienkatalog für Internet-

Lernmaterial Deutsch als Fremdsprache bagian latihan dan tugas, umpan balik, 

dan aspek teknis, artinya sebagian besar kriteria telah terpenuhi dari situs ini, 

sehingga penyajian latihannya telah sesuai dengan kriteria sumber belajar yang 

baik di internet. 

3. Kelebihan dari penyajian latihan online dalam DaF Leicht A1 di antaranya: 

a. Bentuk latihannya cukup beragam seperti Melengkapi (Ergänzungsaufgaben), 

Teks rumpang (Lückentexte), Cloze-test, Pilihan ganda (Multiple-choice-

aufgaben) atau tes memilih, Ya/Tidak-Benar-Salah (Ja-Nein/Richtig-Falsch 

Aufgaben), Latihan menyusun (Zuordnungsaufgaben) (menyusun kalimat dan tes 

menyusun kata menjadi kalimat), latihan Drag and Drop, dan tes menjodohkan. 

b. Latihan dalam DaF Leicht A1 bisa diakses dengan mudah tanpa harus log-in dan 

tidak berbayar. 

c. Latihan dalam DaF Leicht A1 dapat diakses oleh siapapun, baik pembelajar 

pemula maupun pembelajar tingkat lanjutan, serta dapat diakses oleh pembelajar 
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di seluruh dunia karena bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Jerman 

tingkat dasar. 

d. Latihan dalam DaF Leicht A1 dapat dijalankan dalam Firefox 27, Firefox 29, 

Safari 7.03, Chrome 35, Internet Explorer 8-11. 

e. Latihan dalam DaF Leicht A1 dilengkapi dengan video pembelajaran dan 

penjelasan singkat tentang Grammatik, sehingga memudahkan pembelajar untuk 

memahami materi yang sedang dipelajari dan dikerjakan.  

f. Tampilan laman DaF Leicht A1 berwarna dan teratur, sehingga membuat 

kegiatan belajar lebih menyenangkan dan tidak membosankan.  

g. Video singkat tentang Grammatik dan audio yang diteskan dapat diunduh dengan 

mudah tanpa harus membayar.  

h. Latihan yang disajikan sudah sesuai dengan GER dan menggunakan tema yang 

kekinian yang selalu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.  

i. Gambar yang disajikan berbentuk 3D dan dikerjakan oleh ahli-ahli dalam 

bidangnya, sehingga tampilan gambar berkualitas bagus.  

Adapun kelemahan dari penyajian latihan online dalam DaF Leicht A1 di antaranya: 

a. Situs www.klett-sprachen.de tidak menyediakan layanan chatroom bagi 

pembelajar untuk dapat berinteraksi sosial dengan pengguna lainnya. 

b. Video singkat tentang Grammatik dan audio yang diteskan dapat diunduh dan 

dibuka di manapun dan kapanpun, akan tetapi terkadang sulit untuk dibuka dan 

diunduh dikarenakan jaringan internet yang tidak stabil atau jelek.  

c. Feedback yang diterima oleh pembelajar bersifat tidak langsung, sehingga 

pembelajar mau tidak mau harus menyelesaikan seluruh tes untuk melihat hasil 

latihan apakah benar atau salah. 

d. Latihan yang disajikan hanya berbentuk latihan kosakata, tata bahasa, menyimak. 

Padahal pembelajar membutuhkan belajar secara aktif seperti latihan menulis dan 

berbicara. 
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B.  Implikasi dan Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengajukan saran 

atau rekomendasi sebagai berikut:  

1. Bagi pengajar bahasa Jerman, situs www.klett-sprachen.de utamanya dalam 

aspek latihan dalam DaF Leicht A1 dapat dijadikan media pembelajaran yang 

menarik dan menyenangkan. 

2. Bagi pembelajar bahasa Jerman, latihan DaF Leicht A1 dalam situs www.klett-

sprachen.de dapat dijadikan alternatif media belajar mandiri. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya diadakan penelitian lanjutan mengenai 

analisis penyajian latihan dalam situs-situs pembelajaran bahasa Jerman lainnya.  
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