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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan menjadi 

kesimpulan umum dan kesimpulan khusus, yaitu : 

1. Simpulan Umum 

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data secara umum 

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara hubungan penggunaan aplikasi Duolingo sebagai 

media pembelajaran dengan kepercayaan diri berbicara bahasa Inggris 

siswa. 

  

2. Simpulan Khusus 

Berdasarkan simpulan umum, dapat dijabarkan menjadi tiga 

kesimpulan khusus sebagai berikut. 

a. Penggunaan aplikasi Duolingo sebagai media pembelajaran 

dengan kepercayaan diri berbicara bahasa Inggris aspek 

keyakinan pada diri sendiri memiliki hubungan yang positif dan 

signifikan dengan tingkat korelasi sedang. 

b. Penggunaan aplikasi Duolingo sebagai media pembelajaran 

dengan kepercayaan diri berbicara bahasa Inggris aspek berani 

berbicara tidak memiliki hubungan yang positif dan signifikan. 

c. Penggunaan aplikasi Duolingo sebagai media pembelajaran 

dengan kepercayaan diri berbicara bahasa Inggris aspek rasa 

positif diri memiliki hubungan yang positif dan signifikan 

dengan tingkat korelasi sedang. 
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B. Rekomendasi 

1. SMP Negeri 17 Bandung 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti 

menemukan bahwa dengan menggunakan aplikasi Duolingo siswa 

memiliki kepercayaan diri berbicara bahasa Inggris yang baik. Oleh 

karena itu peneliti sangat merekomendasikan pihak sekolah untuk 

menjadikan aplikasi tersebut sebagai alternatif pilihan media 

pembelajaran dalam pembelajaran bahasa khususnya bahasa Inggris. 

Meningkatnya kepercayaan diri siswa dapat berimplikasi pada 

meningkatnya motivasi belajar siswa, hal tersebut perlu diantisipasi 

oleh pihak sekolah dengan cara merencanakan pembelajaran dengan 

menggunakan strategi yang sesuai dengan karakteristik siswa dan mata 

pelajaran tersebut.  

 

2. Siswa 

Siswa disarankan menggunakan aplikasi Duolingo untuk lebih 

meningkatkan kepercayaan diri berbicara bahasa Inggrisnya. Dengan 

menggunakan aplikasi Duolingo secara rutin, siswa dapat berlatih 

untuk meningkatkan kemampuan belajar bahasa Inggris. Siswa juga 

diharapkan dapat memiliki kemandirian dan motivasi belajar yang 

tinggi sehingga minat untuk belajar muncul dari diri sendiri bukan 

karena paksaan dari orang lain, terutama guru. 

 

3. Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi pada khasanah 

keilmuan  dalam dunia pendidikan khususnya tentang penggunaan media 

yang menjadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang lulusan 

departemen kurikulum dan teknologi pendidikan. Selain kompetensi 

penggunaan media, lulusan kurikulum dan teknologi pendidikan juga 

diharapkan memiliki kompetensi dalam pengembangan media, desain 

kurikulum dan dapat memberikan inovasi terhadap pembelajaran saat ini. 
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4. Peneliti Selanjutnya 

Untuk meningkatkan kekuatan hasil penelitian, bagi para peneliti 

yang akan melakukan penelitian serupa diharapkan dapat melakukan 

penelitian dengan aspek yang berbeda. Karena dalam kepercayaan diri 

terdapat banyak aspek yang dapat mempengaruhinya, bukan hanya 

penggunaan aplikasi sebagai media saja. Juga berkaitan dengan 

kompetensi bahasa Inggris, tidak hanya berbicara saja. Diharapkan 

peneliti selanjutnya dapat meneliti tentag kemampuan bahasa Inggris 

lainnya seperti, menulis (writing), membaca (reading),  dan 

mendengarkan (listening). 


