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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan serta saran berdasarkan 

pada hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah diperoleh pada bab-bab 

sebelumnya.  

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang diperoleh dalam 

penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan dan memberikan gambaran umum 

bahwa: 

1. Kemampuan penguasaan kosakata mahasiswa tingkat II Departemen 

Pendidikan Bahasa Jepang tahun ajaran 2013/2014 termasuk dalam kategori 

cukup dengan skor rata-rata 6.8 dari skor maksimal 10. 

2. Kemampuan menyimak bahasa Jepang mahasiswa tingkat II Departemen 

Pendidikan Bahasa Jepang tahun ajaran 2013/2014 termasuk dalam kategori 

kurang dengan skor rata-rata 5.6  dari skor maksimal 10. 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara penguasaan kosakta terhadap 

kemampuan menyimak bahasa Jepang dengan nilai korelasi 0,85 dan 

kontribusi 72%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penguasaan kosakata 

memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap kemampuan menyimak 

bahasa Jepang. 
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B. SARAN 

Setelah menganalisis hasil tes dan menarik kesimpulan, penulis memberikan 

beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk meningkatkan 

kemampuan menyimak bahasa Jepang. 

1. Bagi Mahasiswa  

Meningkatkan jumlah penguasaan kosakata, karena terbukti memiliki 

kontribusi terhadap kemampuan menyimak bahsa Jepang. Selain meningkatkan 

penguasaan kosakata, unsur-unsur struktur kalimat, tata bahasa juga harus 

dipelajari. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya menulis menyarankan agar dapat menyempurnakan 

penelitian ini agar menjadi penelitian yang lebih baik dan bermanfaat. Selain itu 

peneliti selanjutnya juga dapat mencoba meneliti kemampuan kosakata dengan 

kemampuan lainnya maupun kemampuan menyimak dengan kemampuan lainnya 

agar dapat diketahui suatu informasi dan pengetahuan yang baru dari hasil 

penelitian tersebut. Penulis beranggapan bahwa akan lebih baik dan bervariasi lagi 

apabila penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel.  
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