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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada keseluruhan tahapan penelitian 

yang telah dilakukan mengenai kemampuan Dokkai mahasiswa pada Nihongo 

Nouryoku Shiken level N3, maka penulis mengambil simpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan analisis terhadap penelitian yang telah dilakukan dengan 

mengumpulkan data nilai yang didapatkan mahasiswa pada Nihongo Nouryoku 

Shiken level N3 pada tahun 2013, kemampuan Dokkai mahasiswa tingkat III Jurusan 

Pendidikan Bahasa Jepang FPBS UPI pada Nihongo Nouryoku Shiken level N3 

tergolong agak rendah dengan nilai 43,58% pada skala 100. 

2. Berdasarkan analisis terhadap penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan 

instrumen non tes atau angket, kesulitan-kesulitan yang dihadapi mahasiswa tingkat 

III Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang FPBS UPI tahun ajaran 2013/2014 dalam 

mengerjakan soal Dokkai pada Nihongo Nouryoku Shiken level N3 adalah sebagai 

berikut: 

a. Mahasiswa mengalami kesulitan dalam memahami isi bacaan Dokkai pada 

Nihongo Nouryoku Shiken level N3 karena kurangnya pengetahuan tata bahasa. 

Sementara hampir setengah mahasiswa memperdalam huruf Kanji untuk 

menghadapi Nihongo Nouryoku Shiken. 

b. Masih banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan untuk memahami dan 

menjawab soal pada tes Dokkai Nihongo Nouryoku Shiken level N3 karena 

pengetahuan yang kurang baik dalam tata bahasa, huruf maupun kosakata. Dan 

waktu yang disediakan tidak cukup untuk menyelesaikan tes Dokkai karena 

mahasiswa membutuhkan waktu yang banyak untuk bernalar. 

c. Kurangnya kemampuan mahasiswa dalam mengolah kata dan memahami isi 

kalimat, sehingga setengah dari mahasiswa mengalami kesulitan saat 
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menghadapi bentuk teks Dokkai dimana mereka harus mengungkapkan 

informasi yang cukup sulit dan mengubahnya menjadi kalimat sederhana sesuai 

apa yang mereka tangkap pada isi teks tersebut.  

d. Sebagian kecil mahasiswa sulit berkonsentrasi. Salah satu alasannya adalah 

ruangan tempat diadakannya Nihongo Nouryoku Shiken kurang ventilasi 

sehingga menimbulkan kantuk.  

3. Berdasarkan analisis terhadap penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan 

instrumen non tes atau angket, upaya yang dilakukan mahasiswa tingkat III Jurusan 

Pendidikan Bahasa Jepang FPBS UPI tahun ajaran 2013/2014 dalam meningkatkan 

kemampuan Dokkai pada Nihongo Nouryoku Shiken level N3 adalah sebagai 

berikut: 

a. Sebagian besar mahasiswa mempelajari Dokkai saat perkuliahan saja. Namun 

selain itu mahasiswa mencoba melakukan latihan soal dan membiasakan diri 

untuk membaca teks berbahasa Jepang dan menanbah pengetahuan terutama 

pengetahuan huruf sebagai upaya menghadapi tes Dokkai pada Nihongo 

Nouryoku Shiken level N3. 

b. Hampir setengah mahasiswa mempersiapkan diri selama sebulan untuk 

menghadapi Nihongo Nouryoku Shiken.  

c. Melakukan kegiatan di luar perkuliahan seperti menonton drama Jepang, anime, 

atau mendengarkan lagu berbahasa Jepang untuk memperbanyak 

pembendaharaan kata dan mengikuti kegiatan seperti Kaiwakai, Benkyoukai, dan 

kegiatan belajar tambahan di hari jumat. 

 

B. Rekomendasi 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi yang 

sekiranya dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan bahan 

pertimbangan untuk lebih menyempurnakan metode, sarana dan prasarana 

pembelajaran sehingga hasilnya akan lebih baik dari apa yang telah dicapai pada saat 

ini. Adapun rekomendasi yang penulis ajukan bagi peneliti berikutnya adalah: 
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1. Sebaiknya peneliti selanjutnya dapat menganalisis kemampuan dengan lebih 

terperinci dengan melihat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan 

responden, mulai dari faktor intern maupun ekstern. Salah satunya dengan 

menambah instrumen wawancara dalam penelitian ini. 

2. Selain menganalisis kemampuan Dokkai mahasiswa pada Nihongo Nouryoku 

Shiken, akan lebih baik lagi apabila peneliti selanjutnya juga dapat menganalisis 

strategi dalam menghadapi Nihongo Nouryoku Shiken dengan meneliti responden 

yang telah berhasil lulus pada Nihongo Nouryoku Shiken pada level tertentu yang 

hasilnya dapat dimanfaatkan bagi mahasiswa lain dan dijadikan pedoman 

bagaimana cara mendapatkan hasil yang maksimal. 

Selain hal tersebut, penulis mengajukan beberapa rekomendasi bagi mahasiswa dan 

pengajar atau staf terkait dalam meningkatkan kemampuan proses ajar mengajar: 

1. Fakta bahwa hampir seluruh mahasiswa tingkat III Jurusan Pendidikan Bahasa 

Jepang FPBS UPI tahun ajaran 2013/2014 belum lulus pada Nihongo Nouryoku 

Shiken level N3 dikarenakan nilai Dokkai yang rendah. Dan kurangnya keyakinan 

mahasiswa terhadap kemampuannya meski dikatakan bahwa perkuliahan Dokkai 

sudah cukup menunjang, sebaiknya mahasiswa terus melakukan banyak latihan, 

dengan membiasakan diri membaca teks berbahasa Jepang. Dan dalam latihan 

untuk mempersiapkan Nihongo Nouryoku Shiken hendaknya mahasiswa berlatih 

dari berbagai buku referensi yang sesuai level atau pun di atas level yang hendak 

diikuti dengan mengumpulkan bahan latihan dan mempelajarinya secara konsisten. 

Selanjutnya mahasiswa dapat melakukan diskusi dengan teman sekelas ataupun 

kakak kelas apabila membutuhkan teman atau partner dalam belajar. 

2. Akan sangat membantu apabila kegiatan di luar perkuliahan seperti Benkyoukai dan 

kelas tambahan di hari Jumat yang di bantu oleh pihak jurusan untuk 

mempersiapkan Nihongo Nouryoku Shiken dapat dilakukan secara konsisten. Dan 

bukan hanya mempelajari teori tetapi mempelajari trik-trik dalam menjawab soal 

khususnya pada tes Dokkai sehingga mahasiswa dapat terlatih untuk menjawab soal 

dengan tepat dan cepat. 


