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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

      Berdasarkan hasil pengolahan data pada penelitian ini, maka  pertanyaan 

yang diungkapkan pada BAB 1 mengenai kesalahan penggunaan kosakata apa 

saja yang muncul dalam naskah drama bahasa Jepang yang dibuat oleh siswa 

SMAN 1 Ciamis kelas X  tahun pelajaran 2012/2013  dan apa penyebab 

kesalahan tersebut, dapat terjawab dan dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Kesalahan penggunaan kosakata yang muncul dalam naskah drama bahasa 

Jepang  yang dibuat oleh siswa SMAN 1 Ciamis kelas X  tahun pelajaran 

2012/2013, dapat dipilah kedalam lima kategori yakni (1)  kesalahan 

penulisan huruf, (2) penghilangan/ penambahan kata, (3) kesalahan urutan 

kata/missorder, (4)  ketidaksesuaian penggunaan kosakata dalam kalimat 

serta  (5) kesalahan yang mengakibatkan  tidak tersampaikannya maksud 

kalimat. 

2. Penyebab terjadinya kesalahan tersebut yaitu 1) Language Transfer,2) 

Overgeneralization,3) Learning Strategy,4) Communication Strategy,5) 

kurangnya pengetahuan tentang kaidah-kaidah bahasa Jepang dan 6) 

kesalahan performansi. 

3. Upaya yang bisa dilakukan agar kesalahan  serupa tidak terulang di masa 

yang akan datang, diantaranya dengan memberitahukan hasil analisis dalam 

penelitian  kepada siswa dan mempublikasikannya dalam jurnal ilmiah. Di 

samping itu strategi pembelajaran yang telah terbukti menyebabkan 
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kesalahan, harus diganti dengan strategi lain yang lebih baik. Dan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa khususnya dalam menulis dan berbicara, 

perlu diadakan latihan intensif dan diberikan contoh/model yang baik.  

 

B. Rekomendasi 

 Saran untuk penelitian selanjutnya, dikarenakan dalam penelitian ini 

lebih banyak berkutat di masalah kesalahan dilihat dari tataran sintaksisnya saja, 

penelitian ini belum menyentuh tataran linguistik lainnya, seperti morfologi, 

semantik, dan fonologi ataupun kategori kesalahan berbahasa lainnya. Untuk 

penelitian selanjutnya penulis menyarankan agar analisis kesalahan penggunaan 

kosakata ini dapat diteliti dari sudut lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


