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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI  

Pada bagian akhir penelitian ini dipaparkan beberapa simpulan yang 

dapat diambil berdasarkan pada temuan hasil penelitian mengenai penerapan 

media gambar kolase dalam pembelajaran menulis kalimat sederhana bahasa 

Jerman siswa, serta implikasinya dan rekomendasi atas penelitian yang telah 

dilakukan.  

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembelajaran hasil penelitian 

mengenai penerapan media gambar kolase dalam pembelajaran menulis 

kalimat sederhana bahasa Jerman siswa, maka dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Kemampuan siswa dalam menulis kalimat sederhana bahasa Jerman 

sebelum penerapan media gambar kolase termasuk dalam kategori cukup. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai rata-rata pretest sebelum diberikan 

perlakuan yaitu sebesar 59,58. 

2. Kemampuan siswa dalam menulis kalimat sederhana bahasa Jerman 

setelah penerapan media gambar kolase termasuk dalam kategori baik 

sekali. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai rata-rata posttest setelah 

diberikan perlakuan berupa media gambar kolase yaitu sebesar 82,13. 

3. Penerapan media gambar kolase efektif dalam pembelajaran menulis 

kalimat sederhana bahasa Jerman siswa. Hal ini ditunjukkan oleh 

peningkatan nilai rata-rata pretest 59,58 dan nilai rata-rata posttest 82,13. 

Dari hasil uji t dapat dilihat adanya perbedaan yang cukup signifikan 

antara menulis kalimat bahasa Jerman sebelum dan setelah penerapan 

media pembelajaran gambar kolase.  

B. Implikasi  

Penelitian ini merupakan suatu penelitian eksperimen yang diharapkan 

menjadi strategi alternatif bagi pengajar dalam proses pembelajaran bahasa 

Jerman. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terbukti bahwa 

media pembelajaran gambar kolase memiliki implikasi positif terhadap 
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pembelajaran menulis kalimat sederhana bahasa Jerman siswa di sekolah. Hal 

ini dibuktikan dengan adanya peningkatan menulis kalimat sederhana bahasa 

Jerman yang cukup signifikan.  

C. Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

diberikan beberapa rekomendasi, yakni sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penghitungan statistik dapat diketahui bahwa media 

pembelajaran gambar kolase efektif dalam meningkatkan kemampuan 

siswa dalam menulis kalimat sederhana bahasa Jerman. Oleh karena itu 

media gambar kolase dapat diterapkan sebagai salah satu alternatif dalam 

pembelajaran menulis kalimat sederhana bahasa Jerman siswa.  

2. Untuk peneliti lain yang akan melakukan penelitian dalam materi serupa, 

sebaiknya melakukan perlakuan lebih intensif dan lebih baik lagi. 

Disarankan peneliti bertindak sebagai pengamat ketika proses 

pembelajaran berlangsung. Pelaksanaan kegiatan belajar hanya dilakukan 

oleh guru dan siswa. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan penelitian lebih 

terkontrol sehingga hasil penelitian dapat berjalan dengan maksimal dan 

terperinci. 

 


