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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan penulis pada bab 

sebelumnya, ada beberapa simpulan, implikasi dan rekomendasi yang penulis 

peroleh. Pada bab ini penulis mengungkapkan mengenai hasil penelitian dan 

analisis data mengenai pembelajaran Pola Kalimat Bahasa Jepang dasar 

menggunakan Multimedia berbasis Flash berbentuk simpulan, implikasi dan 

rekomendasi. Simpulan dibuat oleh peneliti dari hasil data yang diperoleh dari 

penelitian. Implikasi yang diperoleh penulis diambil dari kesimpulan yang penulis 

buat. Sedangkan rekomendasi merupakan saran dan bahan perbaikan untuk 

peneliti selanjutnya, bahan pertimbangan bagi mahasiswa, guru, calon guru untuk 

menggunakan multimedia ini dalam pembelajaran pola kalimat Bahasa Jepang 

dasar. 

5.1 Simpulan 

 Pembelajaran pola kalimat Bahasa Jepang sebelum menggunakan 

Multimedia berbasis Flash, siswa banyak yang merasa kesulitan untuk 

memahami pola kalimat Bahasa Jepang, menyusun kalimat, juga 

kesulitan membuat kalimat dari pola kalimat yang diberikan. Hal tersebut 

dibuktikan dengan nilai rata-rata pretest yang diperoleh oleh siswa dapat 

dikatakan sangat rendah. Siswa yang mendapatkan nilai sesuai dengan 

standar nilai kelulusan hampir tidak ada. 

 Pembelajaran pola kalimat Bahasa Jepang setelah menggunakan 

Multimedia berbasis Flash ini, siswa mengalami peningkatan nilai. Nilai 

yang diperoleh siswa pada saat posttest memiliki rata-rata yang sangat 

tinggi. Gain rata-rata (Md) yang diperoleh dari selisih hasil pretest dan 

posttest  berselisih jauh dan signifikan. Tentunya dilihat dari hal tersebut 

membuktikan bahwa sebanyak 20 siswa yaitu sampel dari penelitian ini 
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mengalami peningkatan pemahaman pola kalimat setelah diberikan 

treatment yaitu pembelajaran menggunakan Multimedia berbasis Flash. 

 Dari hasil angket yang disebarkan kepada responden setelah dilakukannya 

treatment, dapat diketahui bahwa pembelajaran pola kalimat Bahasa 

Jepang menggunakan Multimedia ini dapat memberikan kemudahan bagi 

siswa dalam pembelajaran, membuat pembelajaran pola kalimat menjadi 

lebih menarik, siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran dan dapat 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap pola kalimat Bahasa Jepang. 

Dari beberapa pernyataan yang terdapat pada angket, secara keseluruhan 

siswa menyatakan pernyataan dan tanggapan positifnya terhadap 

multimedia berbasis Flash ini.  

5.2 Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat oleh peneliti, terdapat pula 

implikasi yang diperoleh dari simpulan ini. Yaitu sebagai berikut : 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 

yang signifikan dalam pemahaman dan kemampuan penggunaan 

pola kalimat Bahasa Jepang, mengandung implikasi bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan Multimedia berbasis Flash ini 

dapat digunakan untuk atau sebagai upaya meningkatkan 

kemampuan siswa dalam pembelajaran pola kalimat Bahasa 

Jepang 

  Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya 

perbedaan dan perubahan yang signifikan dalam proses 

pembelajaran pola kalimat Bahasa Jepang setelah menggunakan 

Multimedia berbasis Flash, mengandung implikasi bahwa 

Multimedia berbasis Flash ini dapat memudahkan siswa dalam 

pembelajaran pola kalimat Bahasa Jepang. 

 Dari hasil angket yang menyatakan bahwa sebagian besar siswa 

memiliki tanggapan yang positif terhadap pembelajaran pola 
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kalimat dasar Bahasa Jepang menggunakan Multimedia berbasis 

Flash, mengandung implikasi bahwa multimedia ini dapat 

mendorong siswa untuk berfikir dan memegang kendali dalam 

sebuah pembelajaran atau berperan aktif dalam pembelajaran. 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, penulis memiliki beberapa 

rekomendasi, yaitu sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

para pengajar maupun siswa sebagai alternatif media dalam pembelajaran 

pola kalimat yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kurikulum 

2013, yaitu pembelajaran dengan siswa sebagai pusatnya. 

2. Multimedia ini diharapkan menjadi inspirasi untuk para pengajar agar 

dapat mengembangkan kemampuan yang dimilkinya untuk membuat 

suatu pembelajaran Bahasa Jepang yang baru dan inovatif juga menarik. 

Dan dapat menunjang siswa berperan aktif dalam pembelajaran.  

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya sehingga peneliti selanjutnya dapat 

mengembangkan dan dapat menambahkan kekurangan pada penelitian ini. 

 


