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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

1.1 Kesimpulan 

   Berdasarkan pembahasan hasil data tes dan angket yang dibahas di bab 

sebelumnya, kesimpulan penelitian ini adalah : 

1. Siswa yang menguasai penggunaaan partikel level dasar adalah “cukup rendah” 

(sesuai penafsiran) dan siswa yang tidak menguasai penggunaan partikel level dasar 

adalah “cukup tinggi” (sesuai penafsiran). Siswa dalam menjawab soal tes cenderung 

menjawab benar terhadap soal dengan kosakata yang mereka pahami, terlepas 

kosakata tersebut ada di dalam materi (buku Sakura) atau pun tidak.  

2. Pemerolehan partikel は adalah yang paling tinggi atau yang paling dikuasai oleh 

siswa, diikuti dengan partikel が, へ, で, に, の, も, と, kemudian pemerolehan 

partikel を adalah yang paling rendah atau yang paling tidak dikuasai oleh siswa. 

3. Faktor kurangnya pemahaman siswa adalah  siswa tidak begitu paham secara 

mendetail keseluruhan fungsi partikel dan mudah melupakan kegunaan suatu partikel 

dalam kalimat. Dalam pembelajaran bahasa Jepang, siswa aktif bertanya, 

bersemangat dan memperhatikan guru saat menjelaskan, guru pun telah menjelaskan 

secara mendetail dan banyak memberi latihan soal. Siswa juga cukup sering 

menemui partikel bahasa Jepang dalam anime, film, dan buku Jepang tetapi siswa 

tidak memanfaatkan sarana tersebut untuk mengingat kembali apa yang telah 

dipelajari di sekolah . 

 

1.2 Rekomendasi 

 

        Melihat hasil penelitian, penulis menyarankan beberapa hal terkait pembelajaran 

partikel-partikel level dasar bahasa Jepang : 

1. Diperlukan penjelasan lebih mendetail mengenai setiap fungsi partikel yang 

dipelajari siswa. 
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2. Diperlukannya referensi buku lain seperti buku Minna no Nihongo I dan buku 

Nihongo no Joshi  yang memiliki penjelasan mengenai partikel secara 

mendetail agar memudahkan guru menjelasankan fungsi-fungsi setiap partikel 

pada siswa SMA.  

3. Diperlukan penegasan bagi siswa SMA untuk tidak hanya mencatat pola 

kalimat dan kosakata bahasa Jepang saja, namun penjelasan mengenai partikel 

yang dipelajaripun harus diperhatikan karena sangat mempengaruhi 

kelengkapan sebuah kalimat bahasa Jepang. 

4. Selain pembelajaran di kelas, bagi siswa yang sering menemui partikel bahasa 

Jepang dalam film, anime, komik, atau game diharapkan memperhatikan dan 

mengingat materi dan fungsi partikel-partikel yang telah dipelajari di sekolah 

agar dalam hal bermainpun siswa tetap mempelajari hal yang terkait 

pembelajaran bahasa Jepang. Sebagai contoh menonton anime “shingeki no 

kyoujin” yang berbahasa Jepang untuk melatih siswa mendengarkan kalimat-

kalimat bahasa Jepang dan mengingat kembali materi bahasa Jepang yang 

telah dipelajari. 

5. Diperlukan keseriusan siswa dalam mempelajari mata pelajaran bahasa Jepang 

termasuk hal-hal yang terkait partikel, siswa diharapkan mengulang dan 

mengingat kembali materi yang telah dipelajari. 

 

 

 


