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BAB V 

 SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembelajaran hasil penelitian pada bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal berikut. 

1. Kemampuan menulis teks bahasa Jeman siswa XI Lintas Minat Bahasa Jerman 

SMA Negeri 6 Bandung tahun ajaran 2018/2019 sebelum diberi perlakuan 

dengan menggunakan teknik Brainstorming termasuk ke dalam kategori cukup. 

Hal ini terlihat dari perolehan rata-rata nilai sebesar 59,9 dengan hasil nilai 

terendah 33 dan nilai tertinggi 80. 

2. Kemampuan menulis teks deskripsi bahasa Jerman siswa kelas XI Lintas Minat 

Bahasa Jerman SMA Negeri 6 Bandung tahun ajaran 2018/2019 setelah diberi 

perlakuan dengan menggunakan teknik Brainstorming termasuk ke dalam 

kategori sangat baik. Hal ini terlihat dari perolehan rata-rata nilai sebesar 79,93 

dengan hasil nilai terendah 61 dan tertinggi 98. 

3. Terdapat perbedaan yang signifikan dari hasil tes awal dan tes akhir melalui 

penggunaan teknik Brainstorming. Hal ini dibuktikan oleh hasil uji t yang 

membuktikan adanya perbedaan yang signifikan antara kemampuan siswa 

sebelum dan sesudah menggunakan teknik Brainstorming. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa teknik Brainstorming efektif dalam meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menulis teks bahasa Jerman.  

 

B. Implikasi 

Penelitian eksperimen ini diharapkan mampu menjadi alternatif bagi 

pengajar dalam kegiatan pembelajaran bahasa Jerman. Berdasarkan hasil penelitian 

terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara sebelum dan setelah siswa diberi 

perlakuan dengan menggunakan teknik Brainstorming. Dapat dikatakan bahwa 

teknik Brainstorming efektif dalam pembelajaran khususnya dalam menulis teks 

bahasa Jerman. Selain itu, kegiatan pembelajaran dengan menggunakan teknik 

Brainstorming mendapatkan respon positif dari siswa, sehingga siswa berperan 

aktif dalam pembelajaran. 
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C. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dikemukakan 

beberapa rekomendasi, yaitu  

1. Teknik Brainstorming dapat digunakan sebagai salah satu alternatif alat bantu 

dalam pembelajaran menulis, karena dalam pemetaan ide pada Asoziogram, 

siswa terlihat sangat kreatif serta imajinatif. Suasana pembelajaran bahasa 

Jerman terlihat menyenangkan dan memotivasi siswa untuk berpikir kreatif. 

2. Peneliti lain dapat menerapkan teknik Brainstorming pada pembelajaran 

keterampilan bahasa Jerman yang lain, seperti keterampilan membaca (Lesen) 

dan berbicara (Sprechen). 

 


