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Bab V 

Kesimpulan dan Saran 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab IV 

sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. a.   Berdasarkan pada tes yang telah diberikan dapat diketahui bahwa nilai 

rata rata kemampuan siswa dalam mengerjakan tes adalah 83, 043. lalu 

bila nilai rata rata tersebut dimasukkan pada standar skala lima, penilaian 

nilai rata rata kemampuan siswa kelas XI  SMA PASUNDAN 8 Bandung 

tahun ajaran 2012/2013 dalam membaca huruf Katakana termasuk dalam 

golongan mampu atau baik. Namun demikian masih terdapat kesalahan 

siswa dalam membaca huruf Katakana. kesalahan Kesalahan dalam bunyi 

panjang yang dinyatakan dengan tanda garis ー dan kesalahan pada huruf 

Katakana dakuon. 

 

b. Berdasarkan pada hasil angket yang berisi mengenai faktor faktor yang 

mempengaruhi kemampuan membaca huruf Katakana dan kesulitan 

kesulitan yang dihadapi siswa kelas XI SMA PASUNDAN 8 Bandung 

dapat disimpulkan sebagai berikut:  

 Lingkungan, motivasi, dan fasilitas belajar itu cukup 

mempengaruhi kemampuan siswa dalam membaca huruf Katakana.  

 Cara belajar siswa yang mengandalkan dalam kegiatan belajar 

mengajar di ruangan kelas saja tidak cukup untuk meningkatkan 

kemampuan membaca. 

  siswa yang mengalami kesulitan dalam membaca huruf Katakana 

menganggap faktor kendalanya dikarenakan 
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a.  banyaknya jumlah huruf yang harus dihapal (Hiragana dan 

Katakana) 

b. Hampir miripnya beberapa huruf dalam Katakana sehingga 

terkadang membuat siswa terkecoh seperti : 

Huruf re ( レ )  Huruf ru ( ル) 

Huruf n (ン ) Huruf so ( ソ) 

Huruf ko (コ ) Huruf yu ( ユ) 

Huruf ki (キ ) Huruf chi ( チ) 

Huruf shi (シ ) Huruf tsu (ツ ) 

Huruf ke (ケ ) Huruf ku (ク ) 

Huruf be (ベ ) Huruf pe ( ペ) 

Huruf me (メ ) Huruf no (ノ ) 

Huruf ra (ラ ) Huruf fu (フ ) 

 

2. Usaha usaha yang dilakukan siswa  untuk menguatkan membaca huruf 

Katakana: 

 Bermain game jepang 

 Menonton anime, drama, musik Japanese 

 Bertanya kepada teman 

 Rajin berlatih menulis huruf Katakana lalu membacanya 

berulang ulang 

 Menempel tabel huruf Katakana pada dinding kamar 

 Mempelajari budaya Jepang 

 Sering mengikuti kegiatan ekstrakulikuler di sekolah 

 Menerjemahkan dari serapan asing  

 Mencoba menulis nama nama teman dengan huruf Katakana 

atau benda benda yang ditulis dari serapan bahasa Inggris. 

 Membaca buku  
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 Membaca sebuah teks tanpa melihat romaji 

 Mencari teks Katakana tanpa romaji 

 

5.2  Saran  

Berdasarkan faktor faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca huruf 

Katakana dan kesulitan kesulitan yang dihadapi oleh siswa kelas XI SMA 

PASUNDAN 8 Bandung, maka penulis merekomendasikan saran yang sekiranya 

dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk menganalisis kemampuan membaca 

huruf Katakana lebih baik lagi. 

1. Untuk meningkatkan kemampuan membaca huruf Katakana, usahakan 

sering berlatih membaca baik di kelas, di rumah/keluarga dll. Berlatih 

membaca seperti membuat tabel katakana pada dinding kamar, 

menerjemahkan kata kata serapan bahasa asing, menambah media media 

pembelajaran seperti media gambar, media audio dan media visual.  

2. Menambah buku buku penunjang dan fasilitas dalam belajar sehingga 

dapat meningkatkan kemampuan membaca. 

3. Untuk mengatasi permasalahan dalam kemampuan membaca huruf 

Katakana penggunaan metode pembelajaran dan media yang menarik 

dapat mengatasi kesulitan kesulitan dalam kemampuan membaca. 

4. Penulis merasa dalam penelitian ini, masih banyak kekurangan terutama 

dalam mengumpulkan dan analisis data penelitian. Untuk pengambilan 

data yang lebih lengkap diharapkan dapat mengumpulkan data tidak hanya 

melalui tes dan angket, tetapi melalui wawancara, wawancara atau studi 

pustaka pada siswa.  


