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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data penelitian, pada bab 

ini akan dikemukakan kesimpulannya yaitu sebagai berikut: 

1. Kemampuan menulis  sakubun mahasiswa Departemen Pendidikan 

Bahasa Jepang sebelum diterapkan treatment menggunakan metode 

Pairs Check belum begitu baik. Hal ini berdasarkan hasil pretest, 

kemampuan menulis mahasiswa dapat dikatakan rendah. Akan tetapi 

untuk menanggapi pendapat mahasiswa yang menginginkan agar 

perkuliahan sakubun tidak membuat jenuh karena selalu menulis 

sakubun pada setiap pertemuan maka perlu adanya inovasi 

pembelajaran, salah satunya dari aspek metode pembelajaran. Peneliti 

menerapkan metode Pairs Check yang berorientasi pada mahasiswa 

(student career) sehingga dalam perkuliahan dalam proses pembuatan 

sakubun mahassiwa diperbolehkan berdiskusi dengan partnernya dan 

kegiatan mahassiswa dalam pembelajaran bukan hanya membuat 

sakubun, tetapi dapat berlatih mengkoreksi hasil tulisan teman dalam 

rangka saling berbagi pengetahuan untuk mengembangkan kualitas 

sakubun. 

2. Seluruh tema pada penelitian ini adalah referensi dari Can-Do level A2 

pada keterampilan menulis. Untuk Can-Do keterampilan menulis ada 

tiga belas Can-Do, peneliti hanya memilih lima Can-Do, alasan 
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pemilihan lima Can-Do tersebut karena menurut peneliti kelima Can-

Do tersebut dapat dikembangkan menjadi tema yang menarik dan 

cocok dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa. Kemampuan menulis 

Mahasiswa Departemen Pendidikan Bahasa Jepang UPI Tingkat II 

dapat dikatakan sudah berada di Can-Do level A2, terbukti mahasiswa 

dapat menulis sakubun dengan cukup baik pada setiap tema yang 

diberikan, mahasiswa dapat memahami tema dan menuliskan sakubun 

yang sesuai dengan tema yang peneliti berikan.  

3. Berdasarkan hasil pengolahan data statistik dengan uji t test 

menghasilkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Dengan demikian 

hipotesis nol yang menyatakan tidak ada perbedaan hasil menulis 

sakubun mahasiswa setelah menggunakan metode Pairs Check dan 

dengan menggunakan Can-Do level A2 dapat ditolak. Melalui kegiatan 

Pairs Check dengan pemberian feedback, saran, komentar, pendapat 

terjadi perkembangan pada isi tulisan mahasiswa. Meskipun masih ada 

mahasiswa yang belum mengalami perkembangan secara signifikan. 

Hal ini dikarenakan kemampuan yang dimiliki oleh setiap mahasiswa 

berbeda sehingga mahasiswa yang memiliki kemampuan bahasa 

Jepang kurang belum dapat memberikan koreksi yang teliti terhadap 

isi tulisan teman. Salah satu penyebabnya adalah masih terdapat rasa 

kurang percaya diri terhadap kemampuan bahasa Jepang yang dimiliki. 

Akan tetapi, mahasiswa yang mulai terbiasa dengan pelaksanaan 

treatment ini menunjukkan perilaku-perilaku yang dapat memberikan 
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koreksi, masukan dan berbagai hal yang dapat meningkatkan kulaitas 

sakubun teman. 

4. Setelah dilaksanakan pengamatan langsung pada setiap pertemuan 

pelaksanaan treatment terdapat beberapa hambatan yang dialami, yaitu 

: 

a. Mahasiswa mengalami kesulitan alokasi waktu dalam berdiskusi 

dengan kelompoknya dan waktu untuk menulis karangan.  

b. Pada saat mengkoreksi hasil tulisan, ada beberapa mahasiswa yang 

merasa kesulitan dalam memahami isi dari tulisan tersebut. Juga 

mahasiswa masih merasa belum percaya diri untuk mengkoreksi 

sakubun milik temannya. 

5. Berdasarkan hasil angket diketahui bahwa respon terhadap penerapan 

metode Pairs Check dan dengan menggunakan Can-Do level A2 

adalah hampir seluruh mahasiswa meyatakan bahawa belajar sakubun 

menjadi lebih menyenangkan ketika menggunakan metode Pairs 

Check dan dengan menggunakan Can-Do level A2. Tanggapan 

mahasiswa terhadap penerapan metode dan Can-Do ini adalah cocok 

diterapkan untuk pembelajaran sakubun pada tingkat II. 

 

B. IMPLIKASI 

Implikasi yang dapat di ambil dari penelitian skripsi ini, 

yaitudenganmenerapkanmetodepairs checkdan Can-Do level A2 di 

dalampembelajaranketerampilanmenulisbahasaJepang, 

mahasiswamenjadilebihkreatifdanlebihmemilikiskill yang baikdalammenulis. 
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Mahasiswajugamenjadilebihmandirikarenatidakterusmenerusmengandalkanpe

ngajar di dalamkelas, 

danjugadenganmetodeinimahasiswadapatmelatihpercayadirikarenabisaberlatih

salingmengkoreksisakubundenganpartnernya.  

Untukkedepannyadiharapkanmetode yang 

digunakandalampenelitianinidapatditerapkandalampembelajaransakubundikel

as. Dalammetodepairs 

checkinidapatmenangggulangikesulitanmahasiswadalamkegiatanmenulissakub

unyaitukesulitanmengembangkantemasakubun, 

kesulitandalammenemukantitikawaldalammenulis. 

Denganmelakukanpembelajaransakubunberkelompokmahasiswalebihaktifdala

mbertanyadanmencarihal yang dapatmelangkapisakubunnya agar 

menjadilebihbaik. Metodepairs checkdan Can-Do 

jugatidakhanyadapatdigunakandalampembelajaransakubunnamundapatdiguna

kanjugadalammempelajariketerampilanbahasa yang lainnya.  

 

C. REKOMENDASI 

Setelah dilaksanakan penelitian dengan judul “Penggunaan Can-Do 

Level A2 Dalam Keterampilan Menulis Dengan Metode  Pairs Check  Pada 

Mahasiswa Pendidikan Bahasa Jepang UPI Tingkat 2” terdapat beberapa hal 

yang ditemukan dari penelitian ini ketika dibagi kelompok peneliti membuat 

beberapa kelompok yang didalamnya terdapat anggota kelompok dengan 

kemampuan menulis yang berbeda-beda. Terdapat kesulitan ketika ada 

mahasiswa yang sakubunnya baik di koreksi oleh mahasiswa yang nilai 
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sakubunnya biasa saja. Untuk permasalahan ini sebaiknya pengajar senantiasa 

melakukan bimbingan agar mahasiswa dapat termotivasi dan percaya diri 

ketika memberikan koreksi pada teman serta dapat saling melengkapi 

kekurangan pada tulisan masing-masing. 

Untuk kedepannya diharapkan penelitian tentang Can-Do ini 

diperdalam karena di dalam Can-Do masih banyak sekali hal yang bisa di 

eksplor, bukan hanya untuk keterampilan menulis, namun keterampilan 

berbahasalainnya pun adasepertiketerampilanmembaca, mendengar, 

danberbicara. Dalam Can-Do bukanhanyaadalevel A2, namun masih ada level 

yang lainyaitu level A1, B1, B2, C1 dan C2  yang dapat dijadikan bahan 

penelitian untuk menciptakan bahan ajar yang lebih variatif agar 

menciptakanpembelajaran yang menyenangkan. 

Setiappoinyang ada di dalam Can-Do dapat dikembangkandandipadu 

padankan dengan metode atau media pembelajaran yang lainnya. Untuk 

metode Pairs Check juga dapat di coba untuk digunakan untuk pembelajaran 

keterampilan bahasa yang lain sepertiketerampilanmembaca, mendengar, 

danberbicara bukan hanya pada keterampilan menulis 

saja.KetikamenggunakanCan-Do dalampembelajaran, danberdampingan 

dengan menggunakanmedia atau metode pembelajaran yang lain akan 

membuat suasana belajar menjadi berbeda dan lebih menyenangkan. 

 

 

 


