
75 
 
Dita Fahra Safira, 2019 
EFEKTIVITAS TEKNIK MURMELGRUPPE DALAM MENINGKATKAN PENGUASAAN UNBESTIMMTE 
ARTIKEL IM AKKUSATIV 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penulisan tentang efektivitas teknik Murmelgruppe dalam 

meningkatkan penguasaan unbestimmte Artikel im Akkusativ di SMAN 4 Cimahi 

yang telah dilakukan dan diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Penguasaan unbestimmte Artikel im Akkusativ siswa SMA Negeri 4 Cimahi 

yaitu kelas X IPA 6 dan X IPS 1 tahun ajaran 2018/2019 sebelum diberikan 

perlakuan termasuk pada kategori sedang. Pada pretest atau tes awal di kelas 

eksperimen diperoleh nilai tertinggi sebesar 84 dan nilai terendah sebesar 44 

serta nilai rata-rata 64. Sedangkan pada kelas kontrol diperoleh nilai tertinggi 

sebesar 84 dan nilai terendah sebesar 40 serta nilai rata-rata sebesar 61,53. 

2. Penguasaan unbestimmte Artikel im Akkusativ siswa SMA Negeri 4 Cimahi 

yaitu kelas X IPA 6 dan X IPS 1 tahun ajaran 2018/2019 sesudah diberikan 

perlakuan  termasuk pada kategori baik untuk kelas eksperimen dan baik untuk 

kelas kontrol. Pada posttest atau tes akhir di kelas eksperimen diperoleh nilai 

terendah sebesar 72 dan nilai tertinggi sebesar 96 serta rata-rata nilai sebesar 

84,24. Sedangkan pada kelas kontrol diperoleh nilai terendah sebesar 64 dan 

nilai tertinggi sebesar 92 serta rata-rata nilai sebesar 78,12.  

3. Terdapat perbedaan signifikan yaitu rata-rata perolehan nilai posttest siswa di 

kelas eksperimen dan di kelas kontrol menjadi baik, namun rata-rata perolehan 

nilai posttest kelas eksperimen lebih besar dibandingkan kelas kontrol. 

Penggunaan teknik Murmelgruppe dalam meningkatkan penguasaan 

unbestimmte Artikel im Akkusativ terbukti efektif, dikarenakan kenaikan rata-

rata di kelas eksperimen lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol yang 

menggunakan metode konvensional.  

 

B. Implikasi 

Penulisan yang dilakukan diharapkan dapat menjadi tolak ukur penggunaan 

teknik pembelajaran di sekolah. Dari hasil penulisan yang dilakukan terbukti 
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penulisan ini memiliki implikasi positif terhadap pembelajaran unbestimmte Artikel 

im Akkusativ di sekolah dibuktikan dengan meningkatnya nilai siswa yang 

signifikan.  

 

C. Rekomendasi 

Terdapat beberapa rekomendasi berdasarkan hasil penulisan yang telah 

dipaparkan pada simpulan di atas: 

1. Teknik Murmelgruppe dapat digunakan sebagai salah satu alternatif teknik 

pembelajaran aktif yang mampu mengaktifkan siswa secara individu maupun 

kelompok. Teknik Murmelgruppe dapat digunakan sebagai teknik 

pembelajaran dalam meningkatkan penguasaan unbestimmte Artikel im 

Akkusativ yang dapat membuat siswa saling berpartisipasi aktif, kreatif, 

semangat belajar,  dan dapat menemukan aturan serta menyimpulkan 

penggunaan unbestimmte Artikel im Akkusativ secara mandiri. 

2. Pada saat proses pembelajaran, guru diharapkan mampu berperan sebagai 

pakar, moderator, konsultan, pemberi umpan balik dan penguji agar siswa tidak 

mengalami keabingunng dalam melakukan proses pembelajaran menggunakan 

teknik Murmelgruppe. 

3. Untuk penulis lain yang tertarik pada penggunaan teknik Murmelgruppe dapat 

menerapkan teknik ini untuk meningkatkan kemampuan bahasa lainnya seperti 

membaca (lesen), menulis (schreiben), berbicara (sprechen), menyimak (hören) 

serta kemampuan pembelajaran kosa kata bahasa Jerman dan akan lebih baik 

bila diterapkan untuk pembelajar yang sudah mahir berbahasa Jerman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


