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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Terdapat korelasi positif sedang antara prestasi belajar mata kuliah choukai 

terhadap mata kuliah dokkai. Nilai indeks korelasinya sebesar 0,51, nilai 

tersebut tergolong yakni pada kisaran (0,40-0,70). Hal tersebut menunjukan 

Antara variabel X (choukai) dan variabel Y(dokkai) terdapat korelasi yang 

sedang atau cukup. 

2.  Perbandingan nilai rata-rata antara choukai dan dokkai adalah 6,72 dan 6,51. 

Bila dibandingkan nilai choukai lebih besar daripada dokkai yakni sengan 

selisih 0,21. Nilai tertinggi untuk choukai adalah 10 dan terndah adalah 3,75, 

berarti terdapat selisih yang cukup jauh yakni 6,25. Sedangkan untuk dokkai 

nilai tertinggi adalah 8,75 dan nilai terndah adalah 3,75, selisih nilainya 

adalah 5. 

3.  Pengaruh choukai terhadap dokkai sedang, tidak kuat, tidak juga lemah. 

Meskipun demikian adanya hubungan antara kedua mata kuliah tersebut 

menunjukan bahwa keterampilan menyimak akan berpengaruh positif 

terhadap keterampilan membaca. Sebagaimana yang telah diuraikan 

sebelumnya bahwa “angka korelasi antara variabel X dan variabel Y tidak 

bertanda negatif, berarri diantara kedua variabel tersebut terdapat korelasi 

positif (korelasi yang berjalan searah)” 

4.  Ada korelasi positif diantara keduanya. Nilai tinggi variabel pada variable 

petama (choukai) berhubungan dengan nilai yang tinggi pada variabel kedua 

(dokkai). 
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5.2 REKOMENDASI 

Pada penelitian selanjutnya diharapkan bahwa penelitian ini dihubungkan 

dengan manfaat yang akan diterima untuk menunjang dalam kegiatan perkuliahan. 

Sebagai bentuk tindak lanjut dari penelitian ini, dan untuk perkembangan 

pembelajaran selanjutnya diharapkan agar penelitian seperti ini dilakukan untuk mata 

kuliah atau subjek lain. Tentunya dengan kualitas yang lebih baik lagi. 

Terdapatnya korelasi positif menunjukan hubungan saling menguntungkan bagi 

keduanya (choukai dan dokkai). 

 

 


