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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Di dalam bab ini penulis mencari kesimpulan dan saran yang 

berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Kesimpulan di peroleh 

dari hasil analisis serta penafsiran data nilai serta angket yang telah ada dan 

juga saran diberikan sebagai salah satu bahan pertimbangan agar 

terlaksananya suatu kegiatan pembelajaran yang baik dan juga demi 

terselengaranya penelitian selanjutnya yang lebih baik lagi. Uraian 

mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut : 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data tes dan angket, maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil treatment yang telah dilakukan sebanyak tiga kali 

dengan menggunakan teknik permainan Jenga dimana tema yang 

dipelajari adalah sukina mono ‘hal yang disukai’, shourai ‘masa depan’, 

dan machi ‘kota’. Terdapat peningkatan kemampuan berbicara tingkat 

dasar siswa, sebelum dan sesudah dilaksanakannya teknik permainan 

Jenga ini. Peningkatan hasil berbicara siswa dapat dilihat dari perbedaan 

hasil pre-test dan post-test yang telah dilaksanakan. Selain hal dapat 

dilihat dari hasil berbicara atau kaiwa siswa yang dilaksanakan pada saat 

treatment berlangsung. Berdasarkan hasil kaiwa siswa selama kegiatan 

belajar dengan menggunakan teknik permainan Jenga berlangsung, dari 

segi penampilan siswa sudah cukup baik, siswa tidak merasa tegang saat 

berbica dan volume berbicara pun teratur dengan baik. Namun, dalam 

penggunaan bahasa lisan masih banyak terdapat kesalahan terutama pada 

penggunaan tata bahasa dan penempatan partikel yang benar dalam bahasa 

Jepang. Lalu terdapat kebingunan pada siswa mengenai menggunaan 

masu/desu dengan kalimat bentuk biasa. Pada saat melakukan percakapan 

terdapat cukup banyak siswa yang menggunakan bentuk masu/desu yang 

dicampur dengan kalimat bentuk biasa dan juga masih terdapat 

pencampuran antara bahasa Jepang dan Inggris dalam beberapa 
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percakapan siswa. Meskipun begitu, pada pertemuan ketiga terlihat 

peningkatan dalam penguasaan tata bahasa dan juga penggunaan 

masu/desu dengan kalimat bentuk biasa yang sudah berkurang, ditambah 

lagi siswa yang sudah terlihat lebih percaya diri dalam melakukan 

percakapan dalam bahasa Jepang.  

2. Untuk mengetahui keefektivitasan teknik permainan Jenga  maka 

dilakukan uji hipotesis. Nilai yang diperoleh dari pre test dan post test 

kemudian diolah untuk membandingkan t-hitung dan t-tabel. Dari hasil 

perhitungan diperoleh t-hitung dapat diketahui bahwa nilai thitung lebih 

besar dari nilai ttabel, yaitu 25,83 > 2,09 untuk 5%, dan 25.83 > 2,86 pada 

1%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kerja (Hk) pada 

penelitian ini diterima. Yaitu teknik permainan Jenga efektif terhadap 

peningkatan kemampuan berbicara bahasa Jepang tingkat dasar. Selain itu, 

pada saat dilakukannya treatment yang berupa teknik permainan Jenga di 

dalam kelas, terlihat siswa yang tanpa beban dan merasa percaya diri pada 

saat  berbicara dengan bahasa jepang. Ditambah lagi dengan suasana 

belajar yang menyenangkan sehingga tidak membuat siswa merasa jenuh 

ataupun bosan. 

3. Sebelum diberikannya teknik permainan Jenga yang berkenaan dengan 

kemampuan berbicara bahasa Jepang tingkat dasar dari data pretes di 

peroleh rata-rata nilai sebesar 26,52. Setelah diberikan treatment yang 

berupa teknik permainan Jenga yang berkenaan dengan kemampuan 

berbicara bahasa Jepang tingkat dasar tingkat penguasaan materi 

meningkat menjadi 73,53 Selisih nilai antara Pre-test dan Post-test adalah 

sebesar 47.02 poin. Treatment dilakukan sebanyak tiga kali dengan materi 

pelajaran yang berbeda-beda di setiap pertemuan. Perbandingan nilai rata-

rata pre-test dan post-test cukup jauh. Karenanya hasil post-test 

menunjukan angka yang cukup memuaskan bagi siswa.  

4. Berdasarkan hasil analisis angket dapat diketahui bahwa sebagian besar 

siswa yang tergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler Jguild ini menyukai 

pelajaran berbicara bahasa Jepang namun mereka merasa kesulitan dalam 

berbicara bahasa Jepang. Namun, setelah melakukan kegiatan belajar 

berbicara bahasa Jepang dengan menggunakan teknik permaina Jenga ini 
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siswa merasa tertarik dan lebih termotivasi lagi dalam berbicara bahasa 

Jepang dan juga teknik permainan Jenga ini memberikan kemudahan bagi 

dalam belajar berbicara bahasa Jepang. Berdasarkan hasil analisa data tes 

dan angket, maka pembelajaran berbicara bahasa Jepang dengan 

menggunakan teknik permainan Jenga ini memberikan manfaat dalam 

membantu siswa lebih berani berbicara dengan menggunakan bahasa 

Jepang dan juga meningkatkan kemampuan siswa. Maka teknik permainan 

Jenga dalam pembelajaran berbicara bahasa Jepang tingkat dasar ini 

dinyatakan efektif. 

 

5.2 Saran 

1. Untuk pengajar 

Dalam permainan Jenga ini diperlukan beberapa peralatan yang harus 

disediakan, salah satunya adalah Jenga itu sendiri dan juga question board, 

rule paper ,score papper. Kreativitas seorang pengajar sangat diperlukan 

dalam membuat peralatan yang digunakan dalam permainan ini. Terutama 

untuk question board, rule papper, dan score papper. Buatlah ketiga item 

tersebut dengan sangat kreatif, agar siswa lebih termotivasi lagi dalam 

kegiatan belajar mengajar. Teknik permaina Jenga ini dapat menjadi salah 

satu teknik permainan yang dapat digunakan. Permainan ini tidak hanya 

dapat digunakan dalam permbelajaran bahasa jepang saja, namun dapat 

digunakan dalam pembelajaran lainnya. Dengan maksud agar memberikan 

suasana belajar yang menyanangkan serta meningkatkan motivasi siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar. 

2. Untuk siswa 

Setelah belajar berbicara bahasa Jepang dengan menggunakan teknik 

permainan Jenga, diharapkan agar siswa lebih giat lagi dalam belajar 

bahasa Jepang dan juga siswa bisa menerapkan teknik permainan Jenga ini 

terhadap materi-materi pembelajaran bahasa Jepang lainnya. Karena 

teknik permainan Jenga ini terbukti dapat menarik antusiasme siswa, 

menambah motivasi belajar siswa dan juga suasana belajar jadi lebih 

menyenangkan, maka siswa dapat menggunakan permainan yang lain baik 

itu dalam pembelajaran bahasa Jepang ataupun pelajaran lainnya. 
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3. Untuk peneliti selanjutnya 

Permainan Jenga ini bagi pembelajaran berbicara bahasa Jepang tingkat 

dasar ini dinyatakan efektif. Untuk penelitian selanjutnya, teknik 

permainan Jenga ini bisa digunakan dalam mempelajari tata bahasa 

Jepang (bunpou) tentunya dengan menggunakan sampel siswa Sekolah 

menengah atas dalam kegiatan KBM (kelas belajar mengajar) yang 

sesungguhnya pada jam pembelajaran di sekolah. Penelitian ini 

dilaksanakan dengan menggunakan metode eksperimen semu yang 

dikarenakan keterbatasan kelas yang diberikan kepada penulis saat 

melakukan PPL di SMAN 8 Bandung dan juga waktu pembelajaran 

bahasa Jepang yang hanya 1x45menit yang penulis anggap tidak efektif  

jika dilakukan penelitian. Untuk penelitian selanjutnya penulis 

menyarankan untuk menggunakan metode penelitian eksperimen murni 

dengan adanya kelas kontrol sebagai kelas pembanding agar lebih jelas 

terlihat hasil dari pembelajaran yang menggunakan teknik permainan 

jenga dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan teknik 

konvensional.  

 


