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Bab V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

1.1 Simpulan 

 

Berdasarkan peneitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :  

 

1) Berdasarkan hasil pretest, kemampuan mahasiswa dalam menulis 

kalimat yang mengandung kata kerja sebelum diterapkan media anime 

sebagai alat bantu masih berada pada tingkat cukup, yaitu 66,8 poin. 

2) Kemudian berdasarkan hasil posttest, kemampuan mahasiswa dalam 

menulis kalimat yang mengandung kata kerja sesudah diterapkan media 

anime sebagai alat bantu mengalami peningkatan, dimana kemampuan 

mahasiswa menjadi berada pada tingat sangat baik, yaitu 91,6 poin.  

3) Berdasarkan perhitungan statistik, diketahui bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan antara kemampuan menulis kalimat yang mengandung 

kata kerja sebelum diterapkan media anime sebagai alat bantu dan 

sesudah diterapkan media anime sebagai alat bantu. Nilai t-tabel untuk 

db 4 adalah : 2,776 (5%), jadi karena nilai t-hitung sebesar 3,9 yang 

artinya lebih besar dari t-tabel (pada taraf signifikasi 5%).  

4) Berdasarkan analisis hasil data angket, mahasiswa memberikan respon 

yang positif terhadap Penerapan Penggunaan Media Anime Terhadap 

Peningkatan Kemampuan Menulis Kalimat yang Mengandung Kata 

Kerja Bahasa Jepang Pada Mahasiswa Tingkat II. 

 

1.2 Implikasi 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diimplikasikan bahwa : 

1) Media anime dapat digunakan dalam upaya membantu mahasiswa 

dalam menulis kalimat yang mengandung kata kerja, serta membantu 

mahasiswa untuk menemukan ide dalam menulis dan menjadikan hasil 
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tulisannya lebih kreatif dan variatif dari segi kosa kata yang terkandung 

dan pola kalimat yang digunakan. 

 

2) Penelitian mengenai Penerapan Penggunaan Media Anime Terhadap 

Peningkatan Kemampuan Menulis Kalimat yang Mengandung Kata 

Kerja ini pun dapat membantu menambah kosa kata dari mahasiswa, 

karena dalam prosesnya mahasiswa dituntut untuk menuliskan kalimat 

yang menggambarkan isi dari anime yang mereka tonton dengan kata 

kerja yang beragam. 

 

3) Penerapan media anime ini pun dapat meningkatkan motivasi dan 

antusiasme belajar mahasiswa dalam menulis kalimat yang 

mengandung kata kerja. 

 

 

1.3 Rekomendasi  

 

Dari hasil penelitian penerapan media anime ini, Peneliti dapat 

memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan 

dari penelitian ini sebagai berikut : 

 

1) Sediakan berbagai macam gendre. Bagi pengajar yang akan 

menggunakan media anime tersebut dalam pembelajarannya 

disarankan untuk menyiapkan video anime berbagai macam gendre 

agar mewakili banyak tema. 

 

2) Listlah kata kerja yang ingin digunakan terlebih dahulu. Bagi 

pengajar yang akan menggunakan media anime tersebut juga 

disarankan untuk melakukan list kosa kata apa saja yang terkandung 

dari setiap video anime agar dapat dijadikan rekomendasi bagi 

siswa/mahasiswa.  

 



 

120 
Sheryl Risyandi Rizki Utamie, 2017 
PENERAPAN PENGGUNAAN MEDIA ANIME TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS 
KALIMAT YANG MENGANDUNG KATA KERJA BAHASA JEPANG   
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

3) Disarankan juga untuk dapat mengatur waktu karena penggunaan 

media anime cukup memakan waktu jika tidak diatur sebelumnya.  

 

4) Bagi peneliti yang akan menjadikan mahasiswa sebagai sampel, 

disarankan melakukan pendekatan terlebih dahulu, dan 

menyamakan jadwal. Mengingat mahasiswa yang masih aktif 

perkuliahan memiliki jadwal yang mudah berubah. 

 

5) Bagi peneliti yang akan menggunakan video anime dalam 

penelitiannya disarankan untuk siap sedia alat-alat penunjang seperti 

Laptop, speaker, dan LCD Projector jika memiliki.  


