52

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Setelah melakukan penelitian mengenai efektivitas media lagu bahasa Jerman
dalam meningkatkan penguasaan Adjektivdeklination, maka dapat disimpulkan
beberapa hal, sebagai berikut:
1. Penguasaan materi Adjektivdeklination siswa SMA Angkasa Lanud Husein
Sastranegara Bandung kelas XII lintas minat bahasa Jerman Tahun Ajaran
2015/2016 dan siswa SMA Negeri 6 Cimahi kelas XII IPS 5 Tahun Ajaran
2015/2016 sebelum diberikan perlakuan termasuk pada kategori gagal.
2. Penguasaan materi Adjektivdeklination siswa SMA Angkasa Lanud Husein
Sastranegara Bandung kelas XII lintas minat bahasa Jerman Tahun Ajaran
2015/2016 sesudah diberikan perlakuan termasuk pada kategori cukup dan
penguasaan materi Adjektivdeklination siswa SMA Negeri 6 Cimahi kelas XII
IPS 5 Tahun Ajaran 2015/2016 sesudah diberikan perlakuan termasuk pada
kategori kurang.
3. Terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu terjadi kenaikan nilai rata-rata
posttest siswa di kelas eksperimen, menjadi termasuk ke dalam kategori cukup.
Pada kelas kontrol terdapat pula kenaikan nilai rata-rata posttest menjadi
termasuk ke dalam kategori kurang.
4. Penggunaan media lagu bahasa Jerman dalam pembelajaran materi
Adjektivdeklination terbukti efektif, karena kenaikan nilai rata-rata di kelas
eksperimen lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol yang tidak
mendapat perlakuan menggunakan media lagu bahasa Jerman.

B.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat
disampaikan beberapa saran, yakni sebagai berikut:
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1. Berdasarkan hasil penghitungan uji-t diketahui bahwa media lagu bahasa
Jerman

dapat

meningkatkan

penguasaan

siswa

terhadap

materi

Adjektivdeklination. Oleh karena itu, media ini dapat diterapkan dalam
pembelajaran

Adjektivdeklination

karena

media

ini

menarik

dan

menyenangkan, sehingga siswa menjadi lebih bersemangat dalam belajar.
Selain itu, media juga relatif mudah dan murah untuk didapat, serta dapat
digunakan kapanpun dan di manapun.
2. Peneliti lain yang tertarik pada penggunaan media lagu bahasa Jerman dapat

menerapkan media ini dalam pembelajaran Grammatik dengan fokus struktur
yang lain.
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