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BAB V 

SIMPULAN, REKOMENDASI, IMPLIKASI 

  

 Bab ini membahas mengenai simpulan, rekomendasi, dan implikasi dari 

penelitian ini. Jawaban rumusan masalah akan terdapat pada poin simpulan, 

sedangkan implikasi dan rekomendasi menjelaskan akibat dari penelitian yang 

dilakukan. 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan penelitian penerapan media permainan dart board dalam 

meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Jepang yang telah dilakukan di kelas 

X SMA Al Musyawarah Lembang, dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1.   Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pretest dan posttest yang dilakukan 

kepada kelas yang menggunakan media permainan dart board (eksperimen), 

terlihat jelas perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan posttest. Hasil 

yang rendah pada pretest, meningkat signifikan pada saat posttest. 

2.  Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pretest dan posttest yang dilakukan 

pada kelas kontrol, terlihat perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Sehingga 

dapat disimpulkan dengan hanya menggunakan metode tanya jawab yang biasa 

dilakukan di dalam kelas, mengajarkan siswa untuk berbicara di kelas 

menggunakan bahasa Jepang kurang efektif. 

3.  Terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dalam hal berbicara dengan bahasa Jepang. Kelas eksperimen dan kelas kontrol 

yang tidak memiliki perbedaan signifikan pada saat pretest, menjadi berbeda 

setelah di treatment.  

4.  Hasil angket yang disebarkan kepada siswa yang telah diberikan treatment 

menggunakan media permainan dart board menunjukkan hasil positif, bahwa 

media permainan dart board membuat pelajaran bahasa Jepang lebih 

menyenangkan serta membantu siswa untuk mengingat pelajaran. Sistem dalam  

permainan darts juga membuat siswa lebih memahami berbicara bahasa Jepang. 

Pemahaman yang baik, meningkatkan motivasi serta percaya diri siswa dalam 

berbicara bahasa Jepang.
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5.2 Implikasi 

 Implikasi yang berhubungan dengan penelitian media permainan dart board 

untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Jepang antara lain; 

1. Terdapat peningkatan yang signifikan dalam hal kemampuan berbicara bahasa 

Jepang setelah dilakukannya penelitian media permainan dart board terlihat 

dari hasil kelas eksperimen dan kontrol yang berbeda cukup jauh. 

2. Minat siswa terhadap belajar berbicara bahasa Jepang menjadi bertambah 

dengan digunakannya media permainan dart board. Berdasarkan data hasil 

angket, dapat diketahui bahwa siswa motivasi serta percaya dirinya bertambah 

setelah diterapkan media permainan dart board. 

 

5.3 Rekomendasi 

 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa 

Jepang siswa dengan menggunakan media permainan dart board. Hasil yang 

diperoleh menunjukkan bahwa penelitian ini telah mampu mencapai tujuan dengan 

cukup baik. Meski hasilnya cukup baik, namun bukan berarti penelitian ini tidak 

lepas dari hambatan. Salah satu hambatan adalah peneliti harus menjelaskan soal-

soal dalam dart board yang tentu memakan cukup waktu. Oleh karena itu, saran 

untuk peneliti yang ingin mencoba menggunakan media permainan dart board ini 

diharapkan dapat mengkondisikan kelas lebih baik. Peraturan permainan sebaiknya 

dimodifikasi sesuai keadaan, jika di dalam kelas ada banyak siswa, waktu dapat 

diefisienkan dengan cara misalnya satu pertanyaan untuk dijawab semua siswa, 

sehingga tidak akan memakan waktu yang lama. Peneliti harus mampu memahami 

dan mengetahui keadaan serta kemampuan siswa sebelum penelitian supaya tahu 

langkah seperti apa yang harus diambil dalam penelitian.   

 Rekomendasi terakhir adalah melakukan treatment lebih dari tiga kali untuk 

memastikan efek dari media permainan dart board terhadap kemampuan berbicara 

bahasa Jepang. 

 


