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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh mengenai 

pembelajaran kanji menggunakan aplikasi Takoboto, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan hasil data penelitian yang telah dilakukan pada mahasiswa 

tingkat II Departemen Pendidikan Bahasa Jepang FPBS UPI angkatan 2018 

diperoleh rata-rata nilai pretest 70 untuk kelas eksperimen dan 71,13 untuk 

kelas kontrol. Dari perolehan data tersebut dapat diketahui bahwa 

kemampuan mengingat kanji responden sudah baik sebelum diberikan 

pembelajaran menggunakan aplikasi Takoboto. Dan dari data tersebut dapat 

diketahui bahwa kemampuan mengingat kanji kelas eksperimen dan kelas 

kontrol tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 

2. Berdasarkan data hasil penelitian, diperoleh rata-rata nilai posttest 80,75 

untuk kelas eksperimen dan 72 untuk kelas kontrol. Dari perolehan data 

tersebut dapat diketahui bahwa kemampuan mengingat kanji mahasiswa 

kelas eksperimen mengalami peningkatan yang signifikan, dan kemampuan 

mengingat kanji kelas kontrol mengalami peningkatan yang tidak signifikan. 

Dan dari perolehan data tersebut menunjukkan bahwa aplikasi Takoboto 

dapat meningkatkan kemampuan mengingat kanji karena terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

3. Berdasarkan hasil angket yang diambil di kelas eksperimen, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa aplikasi Takoboto cukup diminati karena fitur-fitur yang 

terdapat dalam aplikasi Takoboto cukup mudah dimengerti, selain itu arti 

kanji yang ada dalam aplikasi Takoboto cukup mudah dimengerti. 

5.2. IMPLIKASI 

Setelah melakukan penelitian, terdapat beberapa implikasi, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam 

kemampuan mengingat kanji mahasiswa tingkat II, mengandung implikasi 
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bahwa pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Takoboto ini dapat 

digunakan untuk membantu meningkatkan kemampuan mengingat kanji. 

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

mengandung implikasi bahwa mudahnya mengakses kanji dalam aplikasi 

Takoboto ini dan arti kanji yang mudah dipahami memudahkan mahasiswa 

mempelajari kanji menggunakan aplikasi Takoboto. 

5.3. REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil simpulan yang diperoleh maka 

penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Aplikasi Takoboto ini diharapkan dapat dijadikan alternatif media 

pembelajaran untuk mengingat kanji.  

2. Aplikasi Takoboto ini tidak hanya dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan mengingat kanji saja, tetapi bisa digunakan dalam 

meningkatkan keterampilan menerjemahkan karena terdapat contoh kalimat. 

3. Aplikasi Takoboto ini dapat membuat list kanji yang bisa dipelajari 

menggunakan fitur flashcard, sehingga pembelajaran kanji bisa lebih 

inovatif. 


