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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Dari hasil simpulan yang telah dikemukakan pada pembahasan bab 

sebelumnya dan diperoleh berdasarkan analisis data yang telah dilakukan penulis 

pada mahasiswa tingkat III, dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Berdasarkan hasil data diketahui bahwa nilai posttest lebih besar dari nilai 

pretest. Kemampuan mahasiswa mengalami peningkatan yang cukup tinggi 

dari pretest hingga posttest. Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

menyimak mahasiswa tingkat III sebelum dan setelah menggunakan Drama 

CD dalam pembelajaran  choukai mengalami peningkatan. 

2. Berdasarkan hasil data untuk menentukan tingkat efektivitas pembelajaran 

melalui data pretest dan posttest, termasuk ke dalam kriteria efektif. Dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan Drama CD dalam pembelajaran choukai 

efektif dalam meningkatkan kemampuan menyimak mahasiswa tingkat III. 

3. Berdasarkan hasil angket yang telah diberikan kepada mahasiswa tingkat III, 

sebagian besar memberikan kesan positif setelah menggunakan Drama CD 

dalam pembelajaran choukai. 

 

B. Implikasi 

Dari penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat dikemukakan beberapa 

implikasi yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan menyimak melalui 

drama cd. Implikasi tersebut antara lain sebagai berikut : 

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan menyimak melalui 

mean pretest hingga mean posttest mengalami peningkatan, mengandung 
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implikasi bahwa drama cd dapat membantu mahasiswa meningkatkan 

kemampuan menyimak agar lebih dapat lebih mudah dalam listening. 

2. Dari hasil penelitian ini pula menunjukkan penggunaan media pembelajaran 

alternatif, maka berimplikasi pada drama cd yang dapat dijadikan sebagai 

salah satu media alternatif bagi pembelajar. 

3. Dilihat dari kesan positif sebagian besar mahasiswa dalam meningkatkan 

kemampuan menyimak melalui drama cd, implikasinya adalah media ini 

dapat menarik minat pembelajar serta drama cd memiliki alur cerita yang 

menarik. Bahkan bisa memengaruhi psikologis khususnya bagi wanita yang 

sangat mengidolakan pengisi suara mereka. 

 

C. Rekomendasi 

Adapun rekomendasi dari penulis diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagi pengajar bahasa Jepang 

a. Dari hasil penelitian ini, media audio drama cd terbukti efektif dalam 

meningkatkan kemampuan menyimak. Maka, media ini dapat dijadikan  

sebagai salah satu alternatif media pembelajaran khususnya dalam 

pembelajaran bahasa Jepang. 

b. Media ini dapat diujicobakan pada mata kuliah choukai, maupun 

pendidikan jenjang lainnya. 

c. Media ini pun memiliki alur cerita yang menarik hingga tak membuat 

bosan bagi pendengar.  

 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Sebaiknya dilakukan studi pendahuluan untuk memudahkan peneliti 

dalam penelitian apabila menggunakan media khususnya media drama 

cd. 
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b. Metode ini sangat membantu pembelajar, apabila peneliti mampu 

mengaplikasikan media ini dengan baik. 

c. Media ini dapat digunakan untuk ruang lingkup materi lainnya dengan 

persoalan yang lebih variatif. 


