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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan penjabaran mengenai film dalam buku 

ajar Netzwerk A1, dapat diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pemerolehan data terhadap 26 Szenen film dan keseluruhan 

tujuan pembelajaran, ditemukan materi dalam film yang berkenaan dengan 102 

tujuan pembelajaran dari jumlah keseluruhan 127 tujuan pembelajaran yang 

ditentukan. Materi yang disajikan melalui film memberikan gambaran secara 

nyata kepada peserta didik mengenai situasi tertentu, serta pengaplikasian 

Grammatik yang sudah dikuasai dalam kehidupan sehari-hari. Materi terkait 

disampaikan melalui visual yang dipertunjukkan, serta dialog antartokoh. 

2. Terdapat 16 Szenen film yang ditayangkan lebih dari satu kali berdasarkan soal 

latihan yang disertakan. Pengulangan penayangan film bertujuan untuk 

meningkatkan, meninjau, serta mengembangkan pemahaman peserta didik 

sekait materi yang disampaikan melalui film.  

3. Teradapat 67 soal latihan terkait film dan terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu: 

1) 51 soal latihan reseptif (76%) dengan keterampilan Hör-Seh-Verstehen 

sebanyak 40 soal, Sehverstehen sebanyak 8 soal, serta Leseverstehen sebanyak 

3 soal; 2) 12 soal latihan reproduktif (18%) dengan keterampilan Sprechen 

sebanyak 10 soal dan Schreiben sebanyak 2 soal; 3) 4 soal latihan produktif 

(6%) dengan keterampilan Schreiben sebanyak 3 soal, serta Sprechen sebanyak 

1 soal. 

 

B. Implikasi 

Hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman mengenai manfaat 

penggunaan film dalam kegiatan pembelajaran, terutama dalam pembelajaran 

bahasa asing. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai arahan bagi pengajar 

dalam mengoptimalkan penggunaan Sprachlehrfilm dalam kegiatan pembelajaran 

untuk meningkatkan keterampilan berbahasa peserta didik, terutama Hör-Seh-

Verstehen. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu 
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referensi dalam memilih, menggunakan, maupun memproduksi film yang 

digunakan sebagai media pembelajaran. 

C. Rekomendasi 

Adapun beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan berdasarkan hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sangat disarankan bagi pengajar untuk meninjau kembali materi yang 

terkandung dalam film dan soal latihan yang disertakan sebelum digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran, karena terdapat beberapa materi dalam film yang 

memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pengajar. Seperti soal latihan yang 

disertakan pada Szene 6 yang tidak menjelaskan lebih mendetail mengenai 

tempat-tempat ikonik yang dipertunjukkan. 

2. Film dalam buku ajar Netzwerk A1 bersifat serial, oleh karena itu sangat 

disarankan untuk menayangkan seluruh Szenen film pada setiap tema 

pembahasan untuk menjaga keutuhan alur cerita, serta mempermudah peserta 

didik dalam memahami informasi yang disampaikan dan peran setiap tokoh 

pada film. Apabila film tidak dapat ditayangkan dalam kegiatan pembelajaran 

dikarenakan keterbatasan waktu, maka pengajar dapat menugaskan peserta 

didik untuk meningkatkan pemahamannya secara mandiri dengan cara 

menonton film dalam DVD yang sudah disertakan pada buku ajar.  

3. Penggunaan media film dalam kegiatan pembelajaran belum tentu efektif bagi 

setiap kegiatan pembelajaran, karena penggunaan film sebagai media 

pembelajaran lebih disarankan bagi peserta didik dewasa yang dinilai memiliki 

lebih banyak pemahaman dan sudut pandang, sehingga mereka mampu untuk 

menganalisis, memahami, maupun menyikapi informasi yang disampaikan 

melalui film. Oleh karena itu dalam memilih media pembelajaran disarankan 

untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. 

4. Hampir seluruh dialog dalam film terkait diucapkan secara fasih dan jelas. 

Peserta didik dapat menggunakan media film, terutama yang disertakan dalam 

buku ajar, untuk melatih Aussprache, juga dapat dijadikan sebagai contoh 

mengenai reaksi terhadap situasi tertentu melalui gestur atau mimik setiap 

tokoh yang dipertunjukkan dalam film. Sebagai contoh, gestur Annalisa pada 
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Szene 17 saat menanggapi pertanyaan Bea mengenai biaya yang diperlukan 

untuk tempat tinggalnya. 


