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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pada data-data yang telah diperoleh dalam penelitian ini, 

maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat intensitas menonton film berbahasa Jerman mahasiswa semester 

IV Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman tahun ajaran 2013/2014 Universitas 

Pendidikan Indonesia termasuk ke dalam kategori cukup tinggi dengan 

nilai tertinggi 81 dan nilai rata-rata 68,85. 

2. Nilai kemampuan menyimak mahasiswa semester IV Jurusan Pendidikan 

Bahasa Jerman tahun ajaran 2013/2014 Universitas Pendidikan Indonesia 

setelah mengikuti tes termasuk ke dalam kategori baik dengan nilai 

tertinggi 93 dan nilai rata-rata 81,3. 

3. Intensitas menonton film berbahasa Jerman memiliki hubungan yang 

positif dengan kemampuan menyimak mahasiswa semester IV Jurusan 

Pendidikan Bahasa Jerman tahun ajaran 2013/2014 Universitas Pendidikan 

Indonesia. Hubungan ini dibuktikan dengan koefisien korelasi sebesar 0,54 

yang termasuk ke dalam kategori cukup tinggi. Hal tersebut menunjukkan 

adanya hubungan berbanding lurus antara intensitas menonton film dengan 

kemampuan menyimak, yaitu semakin sering mahasiswa menonton film 

berbahasa Jerman maka semakin baik pula kemampuan menyimak 

mahasiswa, begitu pun sebaliknya. 

4. Dengan besar kontribusi intensitas menonton film berbahasa Jerman 

terhadap kemampuan menyimak sebanyak 29%, maka menonton film 

berbahasa Jerman tidak dapat dijadikan sebagai faktor utama dalam 

meningkatkan kemampuan menyimak mahasiswa.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka disarankan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Dengan hasil penelitian yang telah dijelaskan bahwa tingkat intensitas 

menonton film berbahasa Jerman mahasiswa yang cukup tinggi, maka film 

dapat digunakan para pengajar bahasa Jerman menjadi salah satu media 

yang inovatif dan menarik dalam pembelajaran bahasa Jerman. Meskipun 

cukup sulit untuk menemukan film berbahasa Jerman di Indonesia, akan 

tetapi pembelajar bahasa Jerman dapat mengunduh film-film tersebut atau 

dengan meminjam ke perpustakaan Goethe Institut.  

2. Dalam meningkatkan kemampuan menyimak, pembelajar pun harus terus 

melatih dan mengasah kamampuan menyimak dengan melakukan berbagai 

latihan untuk membiasakan diri mendengarkan setiap kata yang 

digunakan, tidak hanya menonton film berbahasa Jerman, tetapi juga 

pembelajar dapat mendengarkan lagu dalam bahasa Jerman, 

memperbanyak komunikasi dengan native speaker dan mendengarkan 

dialog-dialog dalam bahasa Jerman. 


