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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari deskripsi analisis data dan pembahasan hasil 

penelitian pada bab sebelumnya, dapat dirumuskan kesimpulan hasil penelitian 

sebagai berikut: 

1. Penguasaan kata benda bahasa Jerman pembelajar sebelum penerapan teknik 

permainan Magic Box dalam pembelajaran termasuk dalam kategori kurang. 

Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai rata-rata pretest kelas perlakuan sebesar 

49,22 dengan nilai terendah 30 dan nilai tertinggi 66, sedangkan pada kelas 

kontrol diperoleh nilai rata-rata sebesar 47 dengan nilai terendah 20 dan nilai 

tertinggi sebesar 60. 

2. Penguasaan kata benda bahasa Jerman pembelajar sesudah penerapan teknik 

permainan Magic Box dalam pembelajaran termasuk kategori baik sekali 

untuk kelas perlakuan dan kategori baik untuk kelas kontrol. Hal tersebut 

ditunjukkan oleh nilai rata-rata posttest kelas perlakuan sebesar 84,55 dengan 

nilai terendah 63 dan nilai tertinggi sebesar 93, sedangkan pada kelas kontrol 

diperoleh nilai rata-rata posttest sebesar 72,55 dengan perolehan nilai 

terendah sebesar 60 dan tertinggi sebesar 86.  Dapat disimpulkan bahwa pada 

kelas perlakuan terdapat peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

kelas kontrol.  

3. Berdasarkan selisih nilai rata-rata pretest dan posttest kelas perlakuan dengan 

kelas kontrol melalui uji-t Independen dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

teknik permainan Magic Box efektif untuk meningkatakan penguasaan kata 

benda bahasa Jerman. 
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B. Saran 

Mengacu pada hasil kesimpulan dari data hasil penelitian yang telah 

diuraikan di awal serta berdasarkan landasan teoretis yang dijabarkan di dalam 

Bab II, peneliti  menyarankan hal-hal berikut terkait dengan permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini: 

1. Permainan Magic Box dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan 

penguasaan kata benda bahasa Jerman pembelajar.  

2. Kegiatan pembelajaran dengan suasana yang menyenangkan memudahkan 

pembelajar dalam memahami dan menguasai  materi pelajaran. Oleh karena 

itu, para pengajar disarankan lebih kreatif untuk menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan, sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai.  

3. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan penerapan 

teknik permainan Magic Box  dalam  pembelajaran, dapat menerapkan 

permainan ini dalam pembelajaran jenis kata lainnya(verba dan adjektiva). 

 


