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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Pada bab ini, penulis akan menguraikan kesimpulan, implikasi, dan 

rekomendasi yang telah diperoleh dengan permasalahan yang penulis teliti. 

Kesimpulan yang akan diuraikan adalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis 

data yang telah diperoleh mengenai pembelajaran kanji menggunakan aplikasi 

ZKanji. Implikasi diambil berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat. Sedangkan 

rekomendasi diberikan sebagai bahan pertimbangan yang akan diperlukan bagi 

peneliti selanjutnya dan pengajar mengenai media pembelajaran dengan 

menggunakan aplikasi ZKanji. 

 

5. 1. Simpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada mahasiswa tingkat II 

kelas 3B, Departemen Pendidikan Bahasa Jepang FPBS UPI tahun akademik 

2016/2017, diperoleh rata-rata nilai pre-test adalah baik. Dari perolehan data 

tersebut dapat diketahui bahwa kemampuan penguasaan kanji mahasiswa 

sudah baik sebelum diterapkannya pembelajaran kanji menggunakan aplikasi 

ZKanji. 

2. Berdasarkan perolehan rata-rata nilai post-test mahasiswa setelah diberikannya 

treatment sebanyak 3 kali dengan menggunakan aplikasi ZKanji, 

menunjukkan adanya peningkatan. Hasil menunjukkan bahwa rata-rata nilai 

post-test lebih besar dibandingkan rata-rata nilai pre-test. Hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata nilai post-test mahasiswa adalah sangat baik. 

3. Berdasarkan dengan perolehan rata-rata nilai post-test yang lebih besar 

daripada rata-rata nilai pre-test, ditemukan selisih nilai yang cukup besar. 

Maka, hal tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran kanji menggunakan 

aplikasi ZKanji dapat meningkatkan hasil yang signifikan pada hasil belajar 

mahasiswa. 

4. Aplikasi ZKanji kurang diminati karena di jaman serba canggih seperti ini, 

pada umumnya setiap orang lebih membutuhkan teknologi yang lebih praktis 

seperti smart phone. Hal ini terlihat dari hasil angket yang menunjukkan 
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bahwa 60% responden mengatakan bahwa kurang setuju dengan penggunaan 

aplikasi ZKanji pada pembelajaran sehari-hari, dan 40% mengatakan tidak 

setuju. Juga, dari hasil angket, 50% mahasiswa mengatakan bahwa mereka 

mengerti arti yang disajikan dalam aplikasi ZKanji. 

 

5. 2. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, terdapat beberapa implikasi, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian  menunjukkan badanya peningkatan yang 

signifikan dalam penguasaan kanji mahasiswa tingkat II, mengandung 

implikasi bahwa pembelajaran dengan menggunakan aplikasi ZKanji ini dapat 

digunakan untuk membantu meningkat penguasaan kanji. 

2. Dari respon positif sebagian mahasiswa terhadap aplikasi ZKanji ini, 

mengandung implikasi bahwa mudahnya mengakses kanji dalam aplikasi 

ZKanji serta disediakannya arti yang mudah dipahami memudahkan 

mahasiswa mempelajari kanji dengan menggunakan aplikasi ZKanji. 

 

5. 3. Rekomendasi : 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, penulis 

merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pengajaran sebagai 

alternatif media pembelajaran di dalam kelas. Media ini tidak hanya dapat 

digunakan dalam meningkatkan kemampuan penguasaan kanji saja, tetapi bisa 

digunakan dalam meningkatkan keterampilan menulis dan kemampuan 

menerjemahkan. 

2. Media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi ZKanji ini dapat 

ditambahkan model pembelajaran agar pembelajaran menggunakan aplikasi 

ZKanji dapat lebih variatif, inovatif, dan efektif. 


