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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Pada bab ini peneliti menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan 

analisis dan data yang diperoleh:  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian “Kemampuan menulis bahasa Jepang menggunakan foto 

melalui media sosial facebook” diuji coba pada siswa kelas XI SMAN 14 

Bandung dengan sampel 14 orang, kesimpulannya sebagai berikut:  

 

a. Pelaksanan program media sosial facebook diantaranya adalah tes dan angket. 

Tes melalui salah satu group facebook dengan mengunggah foto sesuai 

tema yang diajarkan di sekolah dan diberikan judul foto atau disebut 

caption agar menstimulus sampel untuk menulis. Foto yang berjumlah 5 

masing-masing foto diberikan waktu selama 40 menit. Sedangkan angket, 

sampel memberikan tanggapan terhadap angket yang telah diunggah di 

group Line melalui google form 

 

b. Dari data berupa tulisan yang berasal dari sampel diketahui penilaian 

keseluruhannya sebanyak 78.41 kemampuan menulis bahasa Jepang 

menggunakan foto melalui media sosial facebook dan hasil angket yang 

telah ditanggapi oleh sampel adalah 78,5% menyatakan penelitian ini 

mampu meningkatkan kemampuan bahasa Jepang dan menyatakan 

penelitian ini tidak mampu meningkatkan kemampuan bahasa Jepang 

dengan presentase 21,4%. 
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c. Berdasarkan angket yang telah disebar melalui google form sampel memberi 

tanggapan bahwa media pembelajaran melalui facebook sangat membantu 

kemampuan bahasa Jepang karena menambah kosa kata baru, tidak 

terfokus dengan buku, bisa dibawa kemanapun, mengingat kembali hal 

yang telah dipelajari di sekolah dan menambah media pembelajaran. 

5.2 Rekomendasi  

a. Diharapkan ada yang mengkaji hal yang serupa dengan tema foto yang lebih 

luas lagi seperti foto yang berhubungan dengan Jepang dan video 

percakapan penutur Jepang asli agar menambah wawasan bagi responden 

atau mengasah kemampuan, tema foto yang berkaitan dengan responden 

sehingga responden akan lebih aktif dan bebas berimajinasi.  

b. Gunakan media sosial lain yang sedang banyak digunakan oleh siswa atau 

pembelajar karena media sosial dapat membantu pembelajaran bahasa 

Jepang, sekaligus mudah diobservasi dan diambil datanya.  

 


