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BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI
1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat diambil
kesimpulan yaitu, terdapat sedikit peningkatan antara hasil dari
sebelum treatment dan sesudah treatment, beberapa kendala terjadi
ketika diadakannya penelitian, baik yang berasal dari objek penelitian
maupun dari peneliti sendiri, sehingga hasil yang didapatkan bisa
dibilang belum maksimal. Kemudian hasil penelitian menurut
perbandingan hipotesis terlihat sangat signifikan, dan hipotesis dalam
penelitian ini dapat diterima. Dalam angket sendiri terdapat respon dari
objek penelitian yaitu :
1. Bahwa pemakaian media pembelajaran dalam pendidikan bahasa
Jepang, khususnya dalam bidang pembelajaran menyimak atau
choukai sangatlah penting, namun yang perlu diperhatikan pula adalah
kondisi pembelajar, baik dari dalam diri pembelajar maupun dari hal –
hal luar yang mempengaruhi siswa itu sendiri seperti kondisi kondusif
kelas.
2. Sebagian besar responden menjawab bahwa penggunaan media buku
ini menarik, sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif untuk berlatih
menyimak.

2. Implikasi
Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, diperlukan juga
pengembangan maupun perbaikan berupa saran bagi pihak – pihak
yang berhubungan dengan hasil penelitian ini diantara yaitu bagi :

Pangestu Ramadhan, 2016
PEMANFAATAN BUKU ‘CHOUKAI GA YOWAI ANATA E’ DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN
CHOUKAI
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu

55

1. Pembelajar
a. Diharapkan bagi pembelajar dapat menemukan sendiri alternatif
ataupun pilihan media lain, sehingga baik dengan seorang diri dapat
meningkatkan kemampuan bahasa Jepangnya.
b. Pembelajar dapat meningkatkan kedisiplinan dalam mengikuti tahapan
– tahapan pemanfaatan media ini, supaya dapat meningkatkan
kemampuan belajar bahasa Jepang, khususnya dalam pembelajaran
menyimak atau choukai.
c. Pembelajar lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran, sehingga
dapat memanfaatkan media yang tersedia untuk mencapai target
pembelajaran yang telah ditentukan.

2. Fasilitas
a. Penggunaan media ini sudah cukup baik apabila digunakan didalam
perkuliahan, sehingga pengajar atau pembelajar bisa memilih media
buku ini sebagai bahan ajar, teutama bagi pembelajar yang merasa
kurang kemampuannya atau ingin melatih kembali kemampuannya.
b. Fasilitas dalam hal multimedia khususnya untuk media komputer,
sangat diharapkan untuk ditingkatkan kemampuan perangkat komputer
yang terdapat dalam kampus, agar pengajaran dapat berjalan dengan
lancar.

3. Rekomendasi

a. Diharapkan diadakan penelitian selanjutnya mengenai menyimak atau
choukai, namun lebih terfokus ke arah penggunaan metode yang
terdapat dalam jurnal mengenai pendidikan bahasa Jepang.
b. Dengan evaluasi pembelajaran, mengenai pembelajaran menyimak
atau choukai, dapat menjelaskan kesulitan – kesulitan yang dihadapi
oleh pembelajar dan juga dapat menjelaskan kesulitan yang dihadapi
apabila menggunakan suatu media pembelajaran dan perbandingannya
dengan penggunaan media pembelajaran yang lain.
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