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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian, perhitungan dan analisis hasil tes , diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil tes pemahaman mengenai manfaat belajar bahasa Jerman menunjukkan 

bahwa nilai tertinggi yang diperoleh oleh siswa SMA N 17 Bandung kelas X 

Mipa 7 adalah 68 (skala 0–100) dan nilai terendah adalah 42. Nilai rata-rata 

atau mean yang diperoleh adalah 53. Berdasarkan nilai rata-rata tersebut 

dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai manfaat belajar bahasa 

Jerman yang dimiliki siswa adalah kurang.  

2. Hasil tes mengenai motivasi belajar siswa menunjukkan bahwa nilai tertinggi 

yang diperoleh oleh siswa adalah 67 (skala 0–100) dan nilai terendah adalah 

37. Nilai rata-rata atau mean yang diperoleh adalah 52. Berdasarkan nilai 

rata-rata tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi yang dimiliki siswa 

untuk belajar bahasa Jerman adalah kurang.  

3. Berdasarkan penghitungan statistik dapat dibuktikan bahwa terdapat 

hubungan antara pemahaman mengenai manfaat belajar dengan motivasi 

belajar siswa. Hal ini didukung oleh hasil uji koefisien korelasi yang 

dibuktikan melalui nilai r= 0,88 dengan kesimpulan bahwa kedua variabel 

memiliki korelasi yang tinggi. Perhitungan koefisien determinasi 

menunjukkan bahwa pemahaman mengenai manfaat belajar bahasa Jerman 

(X) berpengaruh atau memberikan kontribusi terhadap motivasi belajar siswa 

(Y) sebesar 77%.  
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B. Saran 

Mengacu pada kesimpulan dari hasil analisis data serta berdasarkan 

landasan teoretis yang dijabarkan, penulis memberikan beberapa saran terkait 

dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Pemahaman yang meliputi pengetahuan mengenai manfaat belajar bahasa 

Jerman ternyata perlu diberikan kepada siswa-siswi ketika belajar bahasa 

Jerman. Hal ini akan membantu guru untuk meningkatkan ketertarikan siswa 

dalam belajar. Sebaiknya, sebelum menerima pelajaran bahasa Jerman, siswa-

siswi dibukakan wawasannya mengenai manfaat dan keunggulan belajar 

bahasa Jerman yang akan diterima dan menghubungkannya dengan cita-cita 

siswa. 

2. Sebaiknya guru juga menugaskan siswa untuk mencari tahu sendiri apa saja 

manfaat dan keuntungan yang akan diperoleh setelah belajar dan menguasai 

bahasa Jerman. dengan mencari tahu sendiri siswa diharapkan memperoleh 

informasi yang lebih banyak yang sesuai dengan hobi maupun cita-cita 

mereka 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu mencari tahu lebih banyak apa 

saja manfaat belajar bahasa Jerman bagi siswa dan hubungannya dengan 

proses pembelajaran siswa di sekolah. 


