
BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis dengan menggunakan dua instrumen yaitu data kuesioner 

dan hasil tes dari simulasi TOEIC Periode November 2010 dan Maret 2011 pada Bab 

III yang berlandaskan teori-teori yang terdapat dalam Bab II, dapat ditarik kesimpulan, 

sebagai berikut: 

1. Kaitan antara hasil tes dengan persepsi peserta tes tentang tingkat kesulitas tes 

simulasi TOEIC bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, persepsi peserta tes dengan 

hasil tes menunjukkan adanya kaitan. Hal tersebut dilihat data kuesioner yaitu 

persentase tertinggi peserta tes mengenai tingkat kesulitas keseluruhan materi tes 

simulasi TOEIC dan persentase tertinggi peserta tes mengenai tingkat kesulitan 

materi tes simulasi pada bagian Listening Comprehension. Pada keduanya 

menunjukkan bahwa tingkat kesulitan soal tes berada pada tingkat sedang. Lalu, 

persentase tertinggi pada kuesioner tersebut dibandingkan dengan persentase 

tertinggi pada data hasil tes. Pada data hasil tes, persentase tertinggi berada pada 

tingkat sedang. Oleh karena pada kedua instrumen tersebut persentase tertinggi 

berada pada tingkat sedang (medium), maka hal tersebutlah yang menunjukkan 

adanya kaitan antara persepsi peserta tes dengan hasil tes. Di sisi lain, persepsi 

dengan hasil tes kurang menunjukkan kaitan. Hal tersebut dilihat dari dua kategori 

dengan persentase tertinggi peserta tes pada data kuesioner yaitu pada kategori 

sedang dan sulit untuk tingkat kesulitan materi tes listening comprehension. Lalu, 

dua kategori dengan persentase tertinggi pada kuesioner tersebut dibandingkan 



dengan dua kategori dengan persentase tertinggi pada data hasil tes. Pada hasil tes, 

menunjukkan bahwa dua kategori dengan persentase tertinggi berada pada kategori 

sedang dan mudah. Oleh karena pada kedua instrumen tersebut menunjukkan 

bahwa dua kategori dengan persentase tertinggi berada pada kategori yang 

berbeda, maka hal tersebutlah yang menunjukkan kurang adanya kaitan antara 

persepsi peserta tes dengan hasil tes. 

2. Dari hasil tes, dapat disimpulkan bahwa terdapat 8 soal dengan unsur percakapan 

repetition, 8 soal dengan unsur percakapan violating the relation, 8 soal dengan 

unsur percakapan member-collection, 5 soal dengan unsur percakapan homonymy, 

dan 1 soal dengan unsur percakapan ellipsis. Dari hasil penghitungan 

menggunakan rumus indeks kesukaran (difficulty index) dapat disimpulkan bahwa 

pada 30 soal bagian Short Conversations terdapat 23 soal yang merupakan 

kategori soal yang sedang, 6 soal yang merupakan kategori soal yang mudah, dan 

1 soal yang merupakan kategori soal yang sukar. Dari hasil analisis data, dapat 

disimpulkan bahwa pada 8 soal dengan unsur percakapan repetition, terdapat 7 

soal yang merupakan kategori soal sedang dan 1 soal yang merupakan kategori 

soal mudah. Pada 8 soal dengan unsur percakapan violating the relation, terdapat 5 

soal yang merupakan kategori soal sedang, 2 soal yang merupakan kategori soal 

mudah, dan 1 soal yang merupakan kategori soal sukar. Pada 8 soal dengan unsur 

percakapan member-collection seluruhnya merupakan kategori soal sedang. Pada 5 

soal dengan unsur percakapan homonymy, terdapat 3 soal yang merupakan 

kategori soal sedang dan 2 soal yang merupakan kategori soal mudah. Satu soal 

dengan unsur percakapan ellipsis merupakan kategori soal mudah. 

3. Dari hasil analisis data hasil tes, dapat disimpulkan mengenai kata-kata apa saja 

yang menjadi petunjuk tekstual (textual clues) yang digunakan peserta tes dalam 

memilih jawabannya. Dari hasil analisa, peserta tes menggunakan 63 petunjuk 



tekstual (textual clues) yang berbentuk kata atau frasa dalam memilih jawaban. 

Textual clues tersebut peserta tes dapatkan dalam rekaman audio maupun pilihan 

jawaban dan digunakan dalam memilih jawaban. Kata-kata maupun frasa tersebut 

yang menjadi petunjuk tekstual (textual clues) yang digunakan peserta tes adalah 

mailed, mail, park (memparkirkan kendaraan), park (tempat rekreasi), Monday 

afternoon, Monday afternoon, six dozen blue, six, work, work, beginning, begin, 

dessert, cake, bakery, tired, tire, once a week?, once a week, sums, sons, play some 

golf, golfer, Friday, Friday, the cool rains, the rain, night game, new lights, lights, 

umbrella, umbrella, one, twenty, twenty, mountain, mountain, buy, money, of 

course, golf course, five, five, sports section, sport event, brush, brush, six, sick, 

hurt, accident, wrapped, shipping clerk, one hour, coffee, dining car, club car, 

sandwiches, coffee shop, shoes, shoes, secretary, dan secretary. 

 

4.2 Saran 

Setelah menyelesaikan proses penelitian ini, penulis memiliki saran-saran bagi 

peserta tes TOEIC atau yang baru akan mengikuti tes TOEIC, bagi penyelenggara tes 

simulasi, maupun bagi yang akan membuat penelitian. Saran-saran dari penulis adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi para peserta tes TOEIC atau yang baru akan mengikuti tes TOEIC sebaiknya  

sebelum mengikuti tes, memahami terlebih dahulu apa itu TOEIC, memahami 

format tes TOEIC, mengetahui hal-hal apa saja yang diujikan, dan kemampuan apa 

yang dibutuhkan peserta tes agar mendapatkan skor yang bagus. Mempelajari 

strategi-strategi penyelesaian soal TOEIC dari buku-buku latihan TOEIC 

merupakan cara yang mudah dan paling mendasar sebelum mulai mengikuti tes. 

Selain memahami tentang TOEIC, para calon peserta tes TOEIC pun akan lebih 



baik jika memahami pula teori kebahasaan dalam tes TOEIC yaitu memahami 

unsur-unsur percakapan yang diujikan dalam tes TOEIC. 

2. Bagi Self Access Centre (SAC) sebagai penyelenggara TOEIC Workshop dan Tes 

Simulasi, agar pada saat workshop menjelaskan lebih mendalam mengenai strategi 

umum dan khusus dalam menghadapi soal tes TOEIC. Sehingga diharapkan pada 

saat tes, peserta tes lebih mampu mengantisipasi soal tes. Sehingga strategi yang 

telah dijelaskan dalam workshop dapat digunakan peserta tes pada saat tes. Dalam 

penggunaan kuesioner, diharapkan pihak SAC sebagai penyelenggara tes, 

kedepannya dapat membuat kuesioner yang menjabarkan setiap variable menjadi 

sub-variabel yang lebih spesifik dan tunggal karena kuesioner untuk penelitian ini 

hanya mengukur tingkat kesulitan bagian Listening Comprehension saja maka 

kedepannya diharapkan dapat dibuat kuesioner yang mampu mengukur tingkat 

kesulitan yang spesifik pada setiap bagian Listening Comprehension maupun 

Reading Comprehension. Seperti yang diungkapkan Arikunto (2002: 129) salah 

satu kelemahan kuesioner adalah responden sering tidak teliti dalam menjawab 

sehingga ada pertanyaan yang terlewati dan tidak dijawab, padahal sukar diulangi 

untuk diberikan kembali kepada responden terlebih jika kuesionernya berbentuk 

kuesioner anonim yang tidak mencantumkan nama. Maka, pada saat respoden 

mengembalikan kertas kuesioner, pengawas tes sebaiknya memeriksa terlebih 

dahulu dengan teliti apakah ada pertanyaan yang terlewat dijawab atau justru tidak 

dijawab seluruhnya oleh responden dan agar meminta responden untuk kembali 

melengkapi kuesioner tersebut. 

3. Fokus penelitian ini hanya pada mengetahui tingkat kesulitan materi tes Listening 

Comprehension dan hanya fokus pada bagian Short Conversation untuk data 

analisis. Maka, Penulis berharap penelitian semacam ini dapat dilanjutkan dengan 

pembahasan mengenai tingkat kesulitan materi tes yang berbeda misalnya pada 



bagian Error Recognition dalam tes Reading Comprehension dan dengan 

penggunaan kuesioner yang lebih spesifik mengukur tingkat kesulitan bagian-

bagian tes untuk meneliti persepsi peserta tes yang lebih spesifik pula. Untuk 

membuktikan persepsi peserta tes yang didapat dari kuesioner, dapat pula 

menggunakan instrumen tambahan seperti wawancara (interview) dengan peserta 

tes agar dapat mengetahui lebih jelas mengenai persepsi peserta tes terhadap 

tingkat kesulitan tes. 

 

TOEIC yang saat ini belum menjadi tes wajib di Universitas Widyatama 

sepertinya harus dipertimbangkan untuk menjadi tes wajib bagi para calon lulusan 

Universitas Widyatama. TOEIC diharapkan mampu menjadi pelengkap terhadap 

TOEFL karena walaupun terdapat kesamaan dalam bentuk tes namun kedua tes 

tersebut memiliki perbedaan masing-masing yang bisa saling melengkapi sehingga 

membantu para mahasiswa untuk mampu berkomunikasi dalam dunia kerja 

internasional. TOEIC yang pada dasarnya mengukur kemampuan berkomunikasi 

dalam Bahasa Inggris di dunia kerja khususnya di dunia bisnis internasional 

diharapkan sesuai dengan motto Universitas Widyatama yaitu ―friendly campus for 

future business pro‖ sehingga melalui TOEIC akan benar-benar menjadikan 

Universitas Widyatama menjadi kampus yang bersahabat bagi para profesional bisnis 

masa depan. 

 

 

 

 

 

 


