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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukannya analisis data hasil penelitian Efektivitas Teknik 

Permainan Papan Bergambar dalam Penguasan Kosakata Bahasa Jepang 

Tingkat Dasar, dapat diketahui bahwa teknik permainan Papan Bergambar 

terbukti efektif dalam meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Jepang 

tingkat dasar pada kelas X MIA 8 di SMA Negeri 13 Bandung. Hal 

tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa kesimpulan berikut ini: 

1. Hasil prestasi kelas eksperimen setelah diterapkannya teknik 

permainan Papan Bergambar dalam pembelajaran bahasa Jepang 

mengalami peningkatan. Hal tersebut diketahui dari perbedaan data 

hasil Pre-test dan Post-test. 

2. Hasil prestasi kelas kontrol mengalami peningkatan, tetapi 

peningkatan tersebut lebih kecil dibandingkan hasil prestasi kelas 

eksperimen. 

3. Setelah menganalisis hasil data post-test, terdapat perbedaan hasil dari 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen mendapatkan 

hasil prestasi yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. 

4. Bedasarkan hasil angket yang diberikan pada siswa kelas eksperimen, 

semua siswa kelas eksperimen memberikan respon yang positif 

terhadap pembelajaran kosakata bahasa Jepang dengan teknik 

permainan Papan Bergambar. 

B. Implikasi 

Implikasi dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu implikasi 

teoritis dan implikasi praktis. Implikasi teoritis dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

Teknik permainan Papan Bergambar efektif untuk meningkatkan 

penguasaan kosakata bahasa Jepang tingkat dasar. Teknik permainan 

Papan Bergambar menciptakan lingkungan yang mendukung dan 
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menyenangkan sehingga pembelajaran menjadi efektif sesuai dengan 

apa yang dikatakan oleh DePorter (2010) mengenai syarat pembelajaran 

yang efektif. 

Adapun implikasi praktis dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan 

sebagai berikut: 

Teknik permainan Papan Bergambar menambah media kreatif dan 

inovatif dalam pembelajaran bahasa Jepang khususnya dalam 

penguasaan kosakata. Teknik ini memiliki implikasi yang 

mempermudah guru dalam meningkatkan penguasaan kosakata bahasa 

Jepang peserta didik. Peserta didik juga dipermudah dalam proses 

pembelajaran kosakata bahasa Jepang karena teknik permainan Papan 

Bergambar menyenangkan untuk diterapkan dalam proses pembelajaran.  

 

C. Rekomendasi 

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai 

penggunaan teknik permainan Papan bergambar dalam penguasaan 

kosakata bahasa Jepang tingkat dasar pada kelas X MIA 8 di SMA Negeri 

13 Bandung, ada beberapa rekomendasi yang perlu disampaikan dari hasil 

penelitian tersebut guna proses pembelajaran bahasa Jepang atau untuk 

mengembangkan penelitian. Adapun rekomendas dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk Siswa 

Bagi siswa yang sudah merasakan manfaat dan kelebihan yang positif 

dari teknik permainan Papan Bergambar yang diterapkan pada proses 

pembelajaran ini diharapkan agar menerapkan teknik permainan ini 

pada pembelajaran lainnya. Karena teknik permainan ini bisa saja 

dijadikan sarana untuk menghafal kosakata bahasa asing lain atau 

istilah – istilah pada mata pelajaran lain. Selain itu teknik permainan 

Papan Bergambar ini dapat mempermudah siswa dalam menghafal 

dan mengusai kosakata bahasa Jepang dengan cepat dan juga 

membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. 
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2. Untuk Pengajar 

Teknik permainan Papan Bergambar ini dapat dipertimbangkan 

menjadi salah satu alternatif media pembelajaran bedasarkan hasil 

penelitian yang positif. Menggunakan teknik permainan Papan 

Bergambar sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa dan mempermudah siswa dalam proses menghafal dan 

menguasai kosakata. 

 

3. Untuk Sekolah 

Penggunaan teknik permainan Papan Bergambar terbukti dapat 

meningkatkan kemampuan penguasaan kosakata siswa kelas X. 

Dengan hasil penelitian ini, sekolah diharapkan dapat 

mempertimbangkan penggunaan teknik permainan Papan Bergambar 

pada pembelajaran sehari-hari. 

 

4. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti bidang yang serupa 

dengan penelitian ini,  diharapkan untuk lebih mengembangkan 

penelitian ini agar hasil yang didapatkan lebih maksimal. 


