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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 
Dari hasil analisis berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dijabarkan 

pada bab IV mengenai materi kosakata pada situs www.internet-polyglot.com, 

kesesuaian materi pada situs dengan materi pada buku ajar Netzwerk A1 dan A2, 

kesesuaian materi pada situs dengan Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen 

(GER), dan kesesuaian situs dengan kriteria materi pembelajaran online 

berdasarkan Kriterienkatalog für Internet-Lernmaterial Deutsch als Fremdsprache 

diperoleh simpulan, implikasi, dan rekomendasi sebagai berikut: 

A. Simpulan 

Setelah menganalisis materi kosakata dalam situs www.internet-polyglot.com, 

dapat disimpulkan hal-hal berikut: 

1. Materi kosakata bahasa Jerman yang terdapat pada situs ini dibagi menjadi 

44 tema. Kelengkapan data materi kosakata pada situs tersedia pada lampiran 

1. Beberapa tema tersebut adalah: 

a. Arbeit, Geschäft, Geschäftstelle – Kerja, Bisnis, Perkantoran 

b. Auto – Mobil  

c. Beruf – Pekerjaan  

d. Bewegung, Richtungen – Gerakan, Arah  

e. Der Menschliche Körper – Bagian Tubuh Manusia  

2. Materi kosakata pada www.internet-polyglot.com dapat dikatakan hampir 

sesuai dengan materi kosakata pada buku ajar Netzwerk A1 & A2. Tiga puluh 

atau sebanyak 68% materi kosakata pada situs terdapat pada buku Netzwerk 

A1, beberapa di antaranya adalah Auto, Familie, Farben, Wetter, dan Zahlen. 

Adapun materi kosakata pada situs yang sesuai buku ajar Netzwerk A2 

memiliki persentase yang sama yaitu 36% atau sebanyak 16 tema, beberapa 

tema kosakata tersebut adalah Auto, Beruf, Unterricht, dan Zeit.  

3. Materi kosakata dalam situs memiliki kesesuaian yang cukup banyak dengan 

Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen (GER) dalam Thematischer 

Wortschatz A1-B2 pada buku Profile Deutsch. Terdapat 24 tema atau 

sebanyak 54% yang sesuai atau masuk ke dalam kelompok kosakata tematik 
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yang terdapat pada buku Profile Deutsch, beberapa tema tersebut adalah 

Arbeit – Geschäft – Geschäftstelle, Bewegung – Richtungen, Der 

Menschliche Körper, Familie, dan Geld – einkaufen.  

4. Berdasarkan kriteria dalam Kriterienkatalog für Internet-Lernmaterial 

Deutsch als Fremdsprache, materi kosakata bahasa Jerman dalam situs 

www.internet-polyglot.com memenuhi sebagian besar kriteria yaitu sebesar 

60%. Beberapa kriteria yang terpenuhi adalah sebagai berikut: 

a. Latihan kosakata terbagi berdasarkan tema 

b. Terdapat kamus bergambar 

c. Terdapat latihan Drag&Drop 

d. Penyajian latihan jelas, faktual, dan memotivasi 

e. Pemelajar akan mengetahui apa yang akan dipelajari pada suatu latihan 

f. Terdapat chatroom 

g. Terdapat login untuk pengguna 

 

B. Implikasi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk membantu para 

pemelajar bahasa Jerman dalam pembelajaran kosakata seperti menghapal 

kosakata, khususnya pemelajar yang menggunakan buku ajar Netzwerk A1 dan 

Netzwerk A2, karena terdapat kesesuaian materi atau tema kosakata yang bisa 

dilatih secara mandiri. Mempelajari kosakata adalah suatu hal yang penting dalam 

bidang bahasa khususnya bahasa Jerman. 

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1. Situs www.internet-polyglot.com dapat digunakan untuk para pemelajar bahasa 

asing khususnya bahasa Jerman mulai dari tingkatan pemula. 

2. Para pemelajar bahasa Jerman terutama tingkat A1 dan A2 dapat berlatih 

menggunakan situs ini untuk mempelajari kosakata baru ataupun mengulang 

hapalan kosakata melalui permainan atau latihan yang tersedia. 

3. Situs ini dapat digunakan oleh pemelajar bahasa Jerman yang menggunakan 

buku ajar Netzwerk A1 dan A2 karena materi yang dibahas pada situs ini 
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memiliki kesesuaian dengan materi yang dibahas pada kedua buku ajar 

tersebut. 

4. Pengajar dapat menggunakan situs ini sebagai media alternatif agar para 

pemelajar bisa belajar mandiri untuk meningkatkan penguasaan kosakata 

bahasa Jerman. 

5. Analisis untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan 

menganalisis materi Grammatik yang tersedia pada situs ini.   

 


