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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 24 November, 28 

November dan 1 Desember 2016 di Departemen Pendidikan Bahasa Perancis 

FPBS UPI, peneliti menemukan adanya peningkatan nilai yang signifikan antara 

hasil pre-test  dan post-test sebesar 18,43%. Kemudian diketahui pula data dari 

hasil Post-test  terdapat 2 mahasiswa yang masuk kedalam kategori nilai sangat 

kurang (0-39), 1 mahasiswa masuk kedalam kategori nilai kurang (40-49), 3 

mahasiswa masuk ke dalam kategori nilai cukup baik (50-69), 6 mahasiswa 

masuk ke dalam kategori nilai baik (70-79), dan 20 mahasiswa menempati 

kategori nilai sangat baik (80-100).  

Selain itu, untuk  mengetahui efektivitas dari penggunaan strategi IIQEE. 

Peneliti melakukan perhitungan melalui uji t. Dengan perhitungan statistik 

menggunakan rumus tersebut, peneliti memperoleh hasil thitung sebesar 7,13. 

Setelah diketahui nilai thitung untuk mengetahui nilai tersebut signifikan atau tidak 

maka peneliti membandingkan dengan nilai ttabel dengan rumus yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, peneliti 

dapat mengetahui nilai thitung sebesar 7,13. Taraf signifikasi yang digunakan adalah 

taraf signifikasi 5% dengan derajat keabsahan (d.b) sebesar 0,69, berdasarkan 

hasil data tersebut maka dapat diartikan bahwa nilai t hitung > t tabel, sehingga 

dapat dikatakan penggunaan strategi IIQEE ini efektif untuk membantu 

meningkatkan keterampilan membaca pemahaman bahasa Perancis. 

Namun dalam penelitian ini, terdapat beberapa catatan mengenai tanggapan 

mahasiswa pada penggunaan strategi IIQEE dalam pembelajaran membaca 

pemahaman bahasa Perancis. Tanggapan tersebut, antara lain  : (1) strategi IIQEE 
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memudahkan untuk memahami teks, (2) menyenangkan, efektif dan mudah 

dipahami, (3) mempunyai sistem dan metode yang terstruktur, dan (4) membantu 

untuk memahami tesk secara menyeluruh.  Selain itu, peneliti juga menemukan 

beberapa kekurangan yang dihadapi oleh mahasiswa, di antaranya adalah sebagai 

berikut : (1) Membutuhkan waktu yang lama, dan (2) langkah-langkah dalam 

strategi IIQEE kurang mudah dipahami apabila belum terbiasa. 

5.2 Saran 

a. Untuk Mahasiswa  

Dalam pembelajaran membaca pemahaman bahasa Perancis peneliti 

menyarankan kepada mahasiswa untuk lebih meningkatkan lagi minat dalam 

membaca, mahasiswa diharapkan dapat menambah kosakata melalui kegiatan 

membaca. Setelah penelitian ini dilakukan, peneliti berharap bahwa 

penggunaan strategi IIQEE ini dapat membantu meningkatkan kemampuan 

membaca pemahaman bahasa Perancis.  

b. Untuk Pengajar bahasa Perancis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan membantu 

pengajar untuk menjadikan strategi IIQEE ini menjadi salah satu strategi dan 

referensi dalam pembelajaran membaca pemahaman. Selain itu, pengajar 

diharapkan dapat mempelajari beberapa catatan kelebihan dan kekurangan 

yang dihadapi peneliti pada saat pelaksanaan pembelajaran menggunakan 

strategi IIQEE. 

c. Untuk Peneliti Berikutnya 

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sebuah referensi dan 

memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya yang lebih baik dan 

penelitian identik selanjutnya.  

 


