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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Setelah dilakukan penelitian mengenai efektivitas penggunaan aplikasi Touch 

and Correct dalam pelafalan Umlaut pada bahasa Jerman, maka dapat ditarik 

kesimpulan seperti berikut: 

1. Pada saat pretest diperoleh nilai tertinggi, yakni 83,33 dan nilai terendah sebesar 

33,33, sedangkan nilai rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 57,77. Dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan pelafalan Umlaut siswa sebelum mendapatkan 

perlakuan berupa penerapan aplikasi Touch and Correct kurang baik. 

2. Pada saat posttest diperoleh nilai tertinggi, yakni 100 dan nilai terendah sebesar 

33,33 dengan nilai rata-rata sebesar 73,72. Dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan pelafalan Umlaut siswa setelah mendapatkan perlakuan berupa 

penerapan aplikasi Touch and Correct baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

terdapat peningkatan terhadap kemampuan pelafalan Umlaut siswa setelah 

diberikan perlakuan menggunakan aplikasi Touch and Correct sebanyak tiga 

kali.  

3.   Dari hasil perhitungan uji-t diperoleh  = 13,23 >  = 1,69. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan 

posttest, sehingga dapat disimpulkan bahwa Aplikasi Touch and Correct efektif 

digunakan dalam pembelajaran pelafalan Umlaut bahasa Jerman. 
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B. Saran  

     Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, serta berdasarkan 

kajian teoretis yang mendasari penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Untuk pengajar atau guru dalam pembelajaran bahasa Jerman khususnya 

disarankan menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan dan dapat 

meningkatkan motivasi serta keaktifan siswa. Berdasarkan penelitian ini 

diketahui bahwa aplikasi Touch and Correct efektif untuk digunakan dalam 

pembelajaran pelafalan Umlaut pada bahasa Jerman. Oleh karena itu guru dapat 

menggunakan aplikasi ini sebagai salah satu alternatif dalam mengajarkan 

pelafalan bahasa Jerman siswa khususnya Umlaut  untuk menciptakan suasana 

belajar yang tidak membosankan. 

2. Peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian serupa disarankan, agar dapat 

memperhitungkan penggunaan aplikasi atau media yang akan digunakan dengan 

waktu yang tersedia, serta merencanakan perlakuan dengan lebih intensif agar 

mendapatkan hasil yang maksimal.  

3. Disarankan bagi pembelajar atau siswa untuk menggunakan aplikasi Touch and 

Correct  dalam  melatih kemampuan pelafalan Umlaut. Aplikasi ini selain dapat 

melatih kemampuan pelafalan siswa juga dapat melatih kemampuan membaca 

siswa dalam bahasa Jerman.  Aplikasi lain  yang memiliki fungsi dan cara kerja 

yang sejenis dengan aplikasi Touch and Correct di antaranya  Translator 

Speak&Translate, Voice Translator,T-talk dan Translate Voice.   


