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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a) Penggunaan teknik permainan ketok palu pada pembelajaran huruf hiragana 

dan katakana sangat signifikan terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 

XI SMA Pasundan 8 Bandung. 

b) Tingkat kemampuan siswa dalam penguasaan huruf hiragana dan katakana 

sebelum diterapkannya teknik permainan ketok palu dilihat dari nilai rata-rata 

pretest = 44.52 

c) Tingkat kemampuan siswa dalam penguasaan huruf hiragana dan katakana 

sesudah diterapkannya teknik permainan ketok palu dilihat dari nilai rata-rata 

posttest = 78.17 

d) Setelah mengikuti pembelajaran huruf hiragana dan katakana dengan 

menggunakan permainan ketok palu hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih 

baik dibandingkan kelas kontrol. Hal itu dapat dilihat dari perolehan t-hitung 

sebesar 3.11dengan db 44 pada tahap signifikansi 5% diperoleh t-tabel sebesar 

2.02  dan pada tahap signifikansi 2% diperoleh t-tabel sebesar 2.69. Karena 

nilai t-hitung > t-tabel maka Ho ditolak. Hasil analisis t tes ini menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai prestasi belajar 

yang diperoleh kelompok eksperimen sebesar 78.17 dengan nilai rata-rata 

prestasi belajar yang diperoleh kelompok kontrol sebesar 65.39. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menggunakan teknik permainan 

ketok palu efektif diterapkan dalam pembelajaran huruf hiragana dan katakana 

pada siswa SMA Pasundan 8 Bandung. 
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a) Berdasarkan presentase angket yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar siswa menyukai permainan ketok palu untuk pembelajaran 

huruf hiragana dan katakana. Hampir seluruh siswa termotivasi dalam 

mempelajari huruf hiragana dan katakana dan meningkatkan hasil belajar 

siswa. Penyampaian materi menggunakan permainan ketok palu pun dirasa 

menarik dan dirasa perlu untuk menggunakan permainan ketok palu dalam 

pembelajaran huruf hiragana dan katakana. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian tersebut, penulis dapat memberikan saran kepada : 

a) Siswa  

Dalam hal ini, siswa dituntut untuk lebih meningkatkan prestasi dan 

kemampuannya dalam bidang bahasa Jepang baik dalam aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotor yang diperoleh dilingkungan sekolah maupun di luar lingkungan 

sekolah, misalnya mengikuti kursus atau perlombaan-perlombaan bahasa Jepang. 

b) Tenaga Pengajar 

Tenaga pengajar hendaknya lebih mengoptimalkan penggunaan sarana dan 

prasarana belajar, penggunaan metode dan media mengajar pendidikan bahasa 

Jepang agar pencapaian tujuan penyelenggaraan pendidikan bahasa Jepang lebih 

ditingkatkan. 

Permainan ketok palu bisa dijadikan sebagai alternative untuk pembelajaran 

huruf hiragana dan katakana. 

c) Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, teknik permainan ketok palu tidak hanya dapat 

diujicobakan pada huruf hiragana dan katakana, tapi dapat diujicobakan pada 

penelitian huruf kanji. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 


