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BAB V 

SIMPULAN,  IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, dapat disimpulkan 

beberapa hal untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan 

sebelunya: 

1. Berdasarkan hasil nilai pretest yang dilakukan sebelum perlakuan (treatment)  

yang diberikan kepada siswa diperoleh nilai rata-rata sebesar 28,26. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan awal pola kalimat dasar bahasa Jepang  

siswa masih rendah.  

2. Setelah  diberikan perlakuan (treatment)  kepada siswa, yakni pembelajaran 

pola kalimat dasar bahasa Jepang menggunakan model pembelajaran  concept  

sentence  dengan media  flash  card dan dilakukan posttest maka nilai rata-

rata siswa mengalami peningkatan menjadi 78,81. Dengan selisih nilai rata-

rata pretest dan nilai rata-rata posttest sebesar 50,55. Penulis juga melakukan 

analisis data tes dengan menggunakan perhitungan uji hipotesis diperoleh nilai 

t-hitung sebesar 18,67. Kemudian angka t-hitung dibandingkan dengan t-tabel 

untuk db = 24 pada taraf signifikansi 5% adalah 2,06. Berdasarkan analisis 

data tersebut dapat dilihat bahwa besarnya t-hitung lebih besar dibandingkan 

dengan t-tabel  yaitu 18,67 > 2,06. Karena t-hitung > t-tabel maka dapat 

dikatakan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran  

concept  sentence  dengan media  flash  card efektif dalam meningkatkan 

penguasaan dan pemahaman pola kalimat dasar bahasa Jepang siswa. 

Sehingga kemampuan pola kalimat dasar bahasa Jepang siswa meningkat 

setelah menggunakan model pembelajaran  concept  sentence  dengan media  

flash  card.  

3. Berdasarkan analisis data angket yang dilakukan untuk mengetahui 

tanggapan dan respon siswa terhadap model pembelajaran concept  sentence  

dengan media  flash  card pada pembelajaran pola kalimat dasar bahasa 

Jepang, maka diketahui hampir seluruh siswa menyatakan bahwa 
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mempelajari pola kalimat bahasa Jepang itu sulit dan siswa mengalami 

kesulitan dalam mempelajarinya. Pengaruh pola kalimat dalam bahasa 

Indonesia yang sangat berbeda dengan pola kalimat bahasa Jepang 

merupakan salah satu faktor yang membuat siswa merasa kesulitan dalam 

mempelajari pola kalimat bahasa Jepang. Sementara itu hampir seluruh 

siswa menyatakan tidak mengalami kesulitan pada saat pelaksanaan 

pembelajaran pola kalimat bahasa Jepang dengan menggunakan model 

pembelajaran concept sentence dengan media flash card. Akan tetapi, 

terlepas dari kesulitan yang dialami siswa, dapat dikatakan bahwa model 

pembelajaran concept sentence dapat meningkatkan pemahaman pola 

kalimat dasar bahasa Jepang siswa. 

 

5.2. Implikasi 

Model pembelajaran concept sentence merupakan model pembelaajran 

yang di dalamnya menyajikan kata kunci berupa kosa kata, kemudian siswa 

membuat kalimat berdasarkan kata kunci yang telah diberikan. Namun pada 

penelitian ini peneliti menggunakan model pembelajaran concept sentence 

dengan menggunakan media flash card. Langkah-langkah pelaksanaan yang 

dilakukan pada model pembelajaran concept sentence dengan menggunakan 

media flash card sama dengan model pembelajaran concept sentence pada 

umumnya. Namun hal yang membedakan yaitu pada saat pembelajaran kosa 

kata dilakukan menggunakan flash card. Kemudian pada kata kunci yang akan 

digunakan untuk membuat kalimat diberikan dengan menunjukkan gambar. 

Sehingga kata kunci / kosa kata yang dimaksud berupa sebuah gambar.  

Model pembelajaran concept sentence dengan menggunakan media flash 

card digunakan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman pola kalimat 

dasar bahasa Jepang siswa.  Model pembelajaran concept sentence membuat 

mempermudah siswa dalam memahami pola kalimat dasar bahasa Jepang, 

karena pelaksanaan pembelajaran pola kalimat dasar bahasa Jepang dengan 

menggunakan model pembelajaran concept sentence dilaksanakan dengan  

kegiatan kelompok, siswa dapat secara aktif saling membantu teman yang 

kesulitan dan tanpa sungkan dapat bertanya kepada teman yang lebih paham. 
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Dengan meningkatnya penguasaan pola kalimat dasar bahasa Jepang siswa, hal 

ini berpengaruh pada hasil belajar siswa yang meningkat. 

 

5.3. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis 

merekomendasikan beberapa hal berikut: 

1. Pada penelitian ini didapat kesimpulan bahwa model pembelajaran concept 

sentence dapat meningkatkan pemahaman pola kalimat dasar bahasa Jepang 

siswa. Oleh karena itu, diharapkan model pembelajaran concept sentence 

dapat menjadi model pembelajaran alternative untuk diterapkan di dalam kelas.  

2. Model pembelajaran concept sentence merupakan salah satu model yang 

digunakan untuk pembelajaran pola kalimat. Pada saat proses pembelajaran 

setiap kelompok ditugaskan untuk membuat kalimat dari kata kunci yang telah 

diberikan. Namun ada kelompok yang mampu membuat karangan sederhana. 

Oleh karena itu, model pembelajaran ini dapat dikembangkan lebih lanjut, 

tidak hanya untuk pembelajaran pola kalimat saja, namun  dapat diterapkan 

pada pembelajaran lainnya seperti diterapkan untuk pembelajaran mengarang 

(sakubun). 

3. Salah satu langkah pembelajaran yang terdapat pada RPP penelitian yang 

dibuat oleh penulis setiap kelompok ditugaskan untuk memmberikan 

kesimpulan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas yang 

diwakili oleh 2 orang, namun pada saat proses pembelajaran semua anggota 

kelompok antusias untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Dilihat dari 

hal tersebut, dapat diketahui bahwa model concept sentence dengan 

menggunakan media flash card meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga 

siswa sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. 

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian 

selanjutnya, dan jika terdapat kekurangan dapat disempurnakan dan 

dikembangkan oleh penelitian selanjutnya.  

 


