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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

Pada bab ini, peneliti akan menyampaikan simpulan, implikasi dan 

rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan penafsiran seluruh data yang diperoleh 

selama melakukan penelitian, yaitu sebagai berikut: 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 12 orang 

mahasiswa tingakat II Departemen Pendidikan Bahasa Jepang FPBS UPI 

Tahun ajaran 2016/2017 mengenai “Penerapan Permainan A Creative Story 

Dalam Meningkatkan Kemampuan Menulis Karangan Bahasa Jepang”, dapat 

ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Perkembangan kemampuan mahasiswa dalam menulis karangan bahasa 

Jepang setelah diterapkannya permainan A Creative Story pada kelompok 

mahasiswa yang memiliki kemampuan heterogen dibagi menjadi 3 kelompok 

yang masing-masing kelompok terdiri dari mahasiswa yang memiliki 

kemampuan tinggi (high) 1 orang, kemampuan menengah (middle) 2 orang, 

dan kemampuan rendah (low) 1 orang, pada treatment pertama sampai 

treatment keempat diketahui bahwa sebanyak 86,67% memiliki kriteria sangat 

tinggi dalam menulis karangan bahasa Jepang dan 73,33% memiliki kriteria 

tinggi dalam menulis karangan bahasa Jepang. Demikian juga pada kelompok 

mahasiswa yang memiliki kemampuan homogen diantaranya adalah 

mahasiswa yang memiliki kemampuan tinggi (high) 3 orang, mahasiswa yang 

memiliki kemampuan menengah (middle) 6 orang, dan mahasiswa yang 
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memiliki kemampuan rendah (low) 3 orang, adalah sebagai berikut: 

Kelompok tinggi (high): Pada treatment pertama sampai treatment keempat 

diketahui bahwa sebanyak 88,74% memiliki kriteria sangat tinggi dalam 

menulis karangan bahasa Jepang.  

Kelompok menengah (middle): Pada treatment pertama sampai treatment 

keempat diketahui bahwa sebanyak 82,95% memiliki kriteria sangat tinggi 

dalam menulis karangan bahasa Jepang, dan 70,66% memiliki kriteria tinggi 

dalam menulis karangan bahasa Jepang. 

Kelompok rendah (low): Pada treatment pertama sampai treatment keempat 

diketahui bahwa sebanyak 76,94% memiliki kriteria sangat tinggi dalam 

menulis karangan bahasa Jepang, dan 61,60% memiliki kriteria tinggi dalam 

menulis karangan bahasa Jepang. Sedangkan 31,66% memiliki kriteria rendah 

dalam menulis karangan bahasa Jepang. 

2. Berdasarkan hasil analisis angket, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

penerapan permainan a creative story dalam meningkatkan kemampuan 

menulis karangan bahasa Jepang dianggap cocok untuk dilaksanakan. Karena 

berdasarkan hasil angket, subjek penelitian mengatakan bahwa sakubun nya 

ada perkembangan setelah menggunakan a creative story, dan metode 

permainan dengan menggunakan a creative story cocok diterapkan pada 

pembelajaran karangan (sakubun). 

 

B. Implikasi 

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa penerapan permainan a creative 

story dalam meningkatkan kemampuan menulis karangan bahasa Jepang 

dapat membantu pembelajar dalam meningkatkan kemampuannya dalam 
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menulis karangan bahasa Jepang dan metode ini bisa diterapkan pada 

pembelajaran sakubun. Dan diketahui pada tes kelompok, aspek nilai yang 

terendah adalah pola kalimat, dan pada tes individu, aspek nilai yang terendah 

adalah kosa kata. Dengan demikian, bisa dilihat bahwa subjek penelitian 

masih harus memperdalam penguasaan dalam aspek pola kalimat dan kosa 

kata.  

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dengan menggunakan 

metode permainan a creative story dapat meningkatkan kemampuan menulis 

karangan bahasa Jepang karena memudahkan ketika menuangkan ide, dan 

karangan menjadi lebih berkembang dari sebelumnya, dan hal lainnya yang 

berkaitan dengan bahasa Jepang. Rekomendasi dari penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode a creative story dengan bantuan gambar-gambar yang diberikan 

memudahkan pembelajar untuk meningkatkan kemampuan menulis 

karangan bahasa Jepang dalam menuangkan ide saat membuat 

kalimat-kalimat bahasa Jepang yang akan menjadi sebuah karangan. 

Selain itu, komentar yang diberikan oleh teman-teman baik berupa pujian 

maupun kritikan berupa perbaikan, menjadikan karangan selanjutnya 

lebih berkembang.  

2. Untuk peneliti selanjutnya, jumlah subjek penelitian sebaiknya lebih 

banyak dan dari kelas yang berbeda-beda agar bisa mendapatkan hasil 

yang maksimal. Selain itu, pilihlah gambar-gambar, tema-tema yang lebih 

menarik agar bisa membuat pembelajar menulis kalimat-kalimat yang 
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lebih menarik dan bervariasi. 


