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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

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

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Daya ingat mahasiswa semester IV tahun ajaran 2014/2015 Jurusan 

Pendidikan Bahasa Jerman termasuk dalam klasifikasi cukup, dari skor 

maksimal 100 diperoleh nilai tertinggi 100 dan terendah 40 dengan nilai rata-

rata 68,39. 

2. Penguasaan unregelmäβige Verben bentuk Präteritum  mahasiswa semester 

IV tahun ajaran 2014/2015 Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman termasuk 

dalam klasifikasi cukup, dari skor maksimal 100 diperoleh nilai tertinggi 92 

dan terendah 23 dengan  nilai rata-rata 67,25. 

3. Daya ingat memiliki hubungan yang signifikan dengan penguasaan 

unregelmäβige Verben bentuk Präteritum mahasiswa semester IV tahun 

ajaran 2014/2015 Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman. Hubungan ini 

dibuktikan dengan koefisiensi korelasi sebesar 0,43. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa hubungan antara daya ingat dan penguasaan 

unregelmäβige Verben bentuk Präteritum termasuk dalam klasifikasi cukup 

kuat. 

4. Daya ingat memberikan kontribusi terhadap penguasaan unregelmäβige 

Verben bentuk Präteritum mahasiswa semester IV tahun ajaran 2014/2015 

Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman. Kontribusi ini dibuktikan dengan 

koefisien determinasi sebesar 24%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa daya 

ingat memberikan kontribusi terhadap penguasaan unregelmäβige Verben 

bentuk Präteritum. 



45 
 

 
Siti Alfiyah, 2014 
Hubungan Daya Ingat Dan Penguasaan Unregelmäβige Verben Bentuk Präteritum 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

B. Saran 

Untuk meningkatkan penguasaan unregelmäβige Verben bentuk Präteritum, 

penulis mengajukan beberapa saran, sebagai berikut: 

1) Berikan perhatian lebih terhadap karakteristik dan perubahan vokal 

unregelmäβige Verben dan Tempus, khususnya bentuk Präteritum. 

2) Temukan teknik menghafal yang tepat dan menyenangkan sehingga pantang 

beranggapan bahwa menghafal merupakan suatu kegiatan yang 

membosankan dan menjenuhkan. Contohnya seperti menghafal verba dari 

bentuk Präsens, Präteritum dan Perfekt melalui gerakan .  

3) Sering mengulang dan berlatih mengerjakan berbagai jenis soal yang dapat 

meningkatkan penguasaan unregelmäβige Verben bentuk Präteritum. Karena 

semakin sering mengulang dan berlatih mengerjakan soal,maka semakin kuat 

pula daya ingat yang dimilikinya. 

4) Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

signifikan antara daya ingat dan penguasaan unregelmäβige Verben bentuk 

Präteritum. Akan tetapi tidak hanya daya ingat yang mempengaruhi 

penguasaan tersebut, maka bagi peneliti lain disarankan melakukan penelitian 

sejenis dengan variabel lain untuk mengetahui faktor- faktor lain yang dapat 

meningkatkan penguasaan unregelmäβige Verben bentuk Präteritum seperti 

bakat, minat, motif, kesiapan, kematangan dan perhatian. 


