
Rosita Jesica Septiani, 2019 

PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP KEMAMPUAN MENYIMAK MAHASISWA TINGKAT 

III DEPARTEMEN PENDIDIKAN BAHASA JEPANG FPBS UPI  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu                       

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian pengaruh media audio 

visual terhadap kemampuan menyimak mahasiswa tingkat tiga, maka peneliti dapat 

menyimpulkan beberapa hal yang diperoleh dari hasil penelitian. Peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa: 

1. Dari hasil analisis data yang telah dilakukan, kemampuan menyimak mahasiswa 

setelah menggunakan media audio visual mengalami peningkatan jika 

dibandingkan dengan saat sebelum menggunakan audio visual. 

2. Terdapat perbedaan yang signifikan pada kelas yang menggunakan audio visual 

dan kelas yang tidak menggunakan audio visual. 

3. Berdasarkan hasil angket yang diberikan keda kelas eksperimen, hampir semua 

pembelajar kelas eksperimen memberikan respon positif terhadap pembelajaran 

menyimak bahasa jepang enggunakan audio visual. Hal ini terbukti dengan 

hampir seluruh mahasiswa menyatakan menyukai penggunakaan media audio 

visual dan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kemampuan 

menyimak serta membuat pembelajaran menjadi menarik dan menyenangkan. 

Namun, masih ada kesulitan dalam hal kosakata. 

5.2 Implikasi 

Bersarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa media audio 

visual memberikan pengaruh positif terhadap pembelajar ketika proses pembelajaran 

berlangsung. Sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan media audio visual dapat 

dijadikan sebagai salah satu alternatif media pembelajaran untuk meningkatkan 

kemampuan menyimak bahasa Jepang. 
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5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang 

ingin peneliti sampaikan, yaitu sebagai berikut: 

1. Sebelum melakukan penelitian, hendaknya membicarakan dulu perihal jadwal 

penelitian yang akan dilakukan dengan mahasiswa, sehingga tidak bentrok dengan 

kegiatan lain, serta tidak bingung untuk mencari ruangan yang kosong. 

2. Pada penggunaan media audio visual ini memerlukan persiapan peralatan 

penunjang media yang baik, seperti speaker dan proyektor. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan membantu dalam 

mengembangkan penelitian selanjutnya. Selain itu, peneliti menyarankan untuk 

melakukan persiapan yang matang agar mendukung kelancaran penelitian. 

 


