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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan data, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Nilai rata-rata siswa pada pretest sebesar 54,34, nilai terendah siswa sebesar 

42 dan nilai tertinggi siswa sebesar 69,50. Jika dilihat dari nilai rata-rata siswa 

pada pretest, maka berdasarkan klasifikasi tingkat penguasaan, kategori 

penguasaan keterampilan berbicara siswa tergolong kurang. 

2. Nilai rata-rata siswa pada posttest sebesar 74,94, nilai terendah siswa sebesar 

70,00 dan nilai tertinggi siswa sebesar 80,75. Berdasarkan kualifikasi tingkat 

penguasaan, kategori penguasaan keterampilan berbicara siswa tergolong 

cukup dilihat dari nilai rata-rata siswa pada posttest. 

3. Berdasarkan analisis data penelitian dengan menggunakan uji signifikansi, 

diperoleh nilai thitung sebesar 14,73, sedangkan nilai ttabel yang diperoleh dari 

tabel distribusi T dengan taraf nyata (α) = 0,05 dan dk = 36 adalah sebesar 

1,69. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa thitung > ttabel (14,73 > 1,69). 

Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil di atas menunjukkan adanya 

perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan hasil posttest. Hal ini 

berarti bahwa penggunaan metode talking stick efektif dalam meningkatkan 

keterampilan berbicara bahasa Jerman siswa. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas dan landasan 

teoretis sebagai dasar penelitian ini, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Metode talking stick dapat digunakan sebagai salah satu pilihan metode  

pembelajaran alternatif khususnya dalam pembelajaran keterampilan 

berbicara. Metode pembelajaran ini telah terbukti dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran keterampilan berbicara. 

2. Bagi peneliti yang akan meneliti dengan pembahasan yang sama, diharapkan 

memperhatikan kekurangan metode ini, seperti yang telah dipaparkan pada 

deskripsi perlakuan di BAB IV yang salah satu contohnya seperti tongkat 

yang mudah patah dan kondisi siswa saat perlakuan yang kurang 

memperhatikan.  Maka dari itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

meminimalisir dan mencari jalan keluar dari kekurangan-kekurangan tersebut, 

selain itu disarankan juga agar memberikan perlakuan atau treatment secara 

lebih intensif, sehingga hasil yang diperoleh akan lebih maksimal. 

 


