BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Berdasarkan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti
terhadap sampel dalam menggunakan media audio visual situs
Hukumusume untuk meningkatkan kemampuan menyimak bahasa
Jepang, peneliti harus memilih terlebih dahulu cerita apa yang akan
diperdengarkan kepada sampel, kemudian peneliti membuat lembar
soal untuk digunakan selama penelitian, dikarenakan di dalam situs
Hukumusume itu sendiri tidak terdapat soal-soal yang berkaitan
dengan cerita-ceritanya. Peneliti pun harus memastikan kondisi
internet selama penelitian berlangsung tidak mengalami hambatan,
dikarenakan penelitian ini sangat membutuhkan akses internet yang
baik. Peneliti juga harus mengkondisikan para sampel untuk bersikap
tenang agar cerita yang sedang disampaikan dapat disampaikan dengan
baik dan proses pelaksanaan pembelajaran menyimak menggunakan
media audio visual situs Hukumusume dapat berjalan dengan kondusif.
2. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari angket, dapat diketahui bahwa
tanggapan siswa terhadap media audio visual situs Hukumusume ini
sangat positif. Baik dalam meningkatkan kemampuan menyimak
bahasa Jepang mahasiswa maupun tanggapan mahasiswa terhadap
media ini.
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Selain itu, nilai rata-rata (mean) pre-testlebihkecildaripadanilai ratarata post-test yang menunjukan adanya hasil peningkatan yang
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B. Implikasi
Dari penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat dikemukakan
beberapa implikasi yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan
menyimak melaluimedia audio visual situs Hukumusume. Implikasi
tersebut antara lain sebagai berikut :
1. Dari hasil peneltian ini pula menunjukan bahwa penggunaan media
audio visualsitus Hukumusume ini dapat digunakan pada saat kegiatan
belajar mengajar bahasa Jepang.
2. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa kemampuan menyimak
melalui meanpre-test hingga mean post-test mengalami peningkatan,
mengandung implikasi bahwa dengan penggunaan media audio
visualsitus Hukumusume dapat membantu mahasiswa meningkatkan
kemampuan menyimak.
3. Dilihat

dari kesan positif sebagian besar

mahasiswa dalam

meningkatkan kemampuan menyimak dari media audio visualsitus
Hukumusume ini, sangat membantu mahasiswa menjadi lebih fokus
pada saat kegiatan menyimak.

C. Rekomendasi
Adapun rekomendasi dari penulis diantaranya sebgai berikut :
1. Penggunaanmedia audio visual situs Hukumusume dapat digunakan
pada saat pembelajaran menyimak, karena terbukti adanya peningkatan
terhadap kemampuan menyimak mahasiswa. Selain itu, situs ini
mempunyai banyak kelebihan diantaranya, yaitu audio atau suara
narator yang jelas dan tidak terlalu cepat, cerita yang beraneka ragam,
serta gambar sederhana yang semakin memudahkan dalam kegiatan
Lucky Krisnawati, 2016
EFEKTIVITAS MEDIA AUDIO VISUAL SITUS HUKUMUSUME UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN
MENYIMAK BAHASA JEPANG
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

67

menyimak. Mahasiswa pun sebaiknya tidak hanya menggunakan situs
ini saja, tetapi dapat menggunakan situs internet lainnya dalam belajar
bahasa Jepang.
2. Mahasiswa hendaknya lebih aktif dalam mencari sumber belajar untuk
menambah atau meningkatkan kemampuan menyimak tidak hanya
dalam perkuliahan saja, tetapi dimana pun dengan memanfaatkan
tekhnologi yang sangat berkembang pesat dengan semaksimal
mungkin.
3. Untukpenelitianselanjutnya,
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