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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan temuan yang didapatkan mengenai penerapan Suchsel dalam 

pembelajaran Zahlen, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Pada pretest siswa memperoleh nilai tertinggi sebesar 85 (dalam skala 1-100) 

dan nilai terendah sebesar 20 dengan nilai rata-rata 53,66. Nilai rata-rata 

tersebut termasuk ke dalam kategori “kurang baik”. 

2. Pada posttest siswa memperoleh nilai tertinggi sebesar 100 (dalam skala 1-

100) dan nilai terendah sebesar 55 dengan nilai rata-rata 82,83. Nilai rata-rata 

berikut termasuk ke dalam kategori “baik”. 

3. Dari hasil uji t diperoleh thitung sebesar 21,76 dan ttabel sebesar 1,699 dengan 

taraf nyata α= 0,05 dan dk (n-1) = 29. Data X dan Y memiliki perbedaan yang 

signifikan, dikarenakan thitung > ttabel (21,76 > 1,699). Dengan demikian dapat 

ditarik simpulan bahwa media Suchsel efektif untuk diterapkan dalam 

pembelajaran Zahlen. 

 

B. Implikasi 

Penelitian ini merupakan sebuah eksperimen yang diharapkan dapat dijadikan 

sebagai inovasi dalam pembelajaran kosakata, khususnya Zahlen. Dari hasil 

pengolahan data terbukti bahwa penelitian ini mempunyai implikasi positif yang 

dapat dilihat dari peningkatan nilai rata-rata siswa dalam penguasaan Zahlen. 

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Berdasarkan penghitungan hasil uji t diketahui bahwa media Suchsel dapat 

meningkatkan penguasaan Zahlen siswa. Oleh karena itu, media ini dapat 

dijadikan sebagai salah satu media alternatif dalam mengajarkan Zahlen. 
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2. Sekait dengan pembelajaran Zahlen saat di lapangan, ada beberapa siswa yang 

mengalami kesulitan dalam penulisan Zahlen yang mengandung kombinasi 

huruf “eu” dan “ei”, contohnya neun, zwei, drei. Siswa sebaiknya lebih banyak 

berlatih penulisan angka-angka tersebut untuk memantapkan penguasaan 

Zahlen. 

3. Suchsel tidak hanya bisa digunakan untuk pembelajaran Zahlen, media ini juga 

dapat dipakai dalam pembelajaran lainnya, seperti pembelajaran verba, 

nomina, dll. 

4. Jenis Suchsel yang digunakan tidak hanya seperti pada penelitian ini, ada tiga 

jenis Suchsel yang bisa diaplikasikan dalam proses pembelajaran, jenis 

Suchsel dapat disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Sumber dapat 

dilihat pada situs  https://de.wikipedia.org/wiki/Suchsel atau pada buku 

berjudul “Sprache(n) Lernen mit Methoden” ciptaan Alexander Piel. 
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