D. Kesimpulan dan saran
1) Kesimpulan
Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang berkaitandengan
perencanaan,

pelaksanaan

penelitian

dan

hasil

pembelajaran

dengan

menggunakan media audio-visual Nihongo123 maka dapat di simpulan sebagai
berikut;
1. Berdasarkan data awal diketahui bahwa kemampuan menyimak pada
siswa kelas XI Bahasa itu masih kurang baik, siswa masih belum mampu
menyebutkan apa informasi yang ada dalam tayangan yang disajikan
peneliti, sedangkan setelah dilakukan treatment kemampuan menyimak
siswa sedikit demi sedikit menngkat, dapatdilihat dari pemberian teks
rumpang. Sehingga
Nihongo123

dalam

dapat disimpulkanabahwa penggunaan media
pembelajaran

menyimak

dapat

menigkatkan

kemampuan mereka.
2. berdasarkan hasilyang diperoleh terdapat hasil yang sagat signifikan
dalam hasil belajar siswa sesudah dan sebelum dilakukan treatment, serta
terdapat perbedaan penaruh yang signifikan dalam sikap siswa. Adapun
hitungan hasil peneliian yang dilakukan dan telah dihitun secara statistik
bahwa 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar daripada 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 .
3. berdasarkan hasil yang sudah ada, penelitian ini menjadi tanggapan baik
dari siswa ketika mendapatkan perlakuan dengan menggunakan media
pembelajaran ini di kelas dan menurut angket yang di dapat bahwa siswa
menyukai pembelajaran dengan menggunakan media audio-visual
Nihongo123.
2) Implikasi
Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan penggunaan media audio-visual
sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan menyimak
bahasa Jepang media ini bisa digunakan dalam pembelajaran Choukai . Hal
tersebut dilihat dari adanya perbedaan yang signifikan antara kemampuan siswa
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sebelum

dan

sesudah

diterapkannya

media

audio-visual.

Pada

saat

pembelajaranpun siswa terlihat aktif saat pembelajaran. Keterlibatan pembelajar
dengan aktif dapat mendorong pembelajar mendapatkan informasi yang banyak
mengenai materi yang dipelajari. Namun pada saat pembelajaran berlangsung
adanya salah teknik saat penanyangan video sehingga menghambat dalam
pembelajaran.
3) Saran
Solusi untuk mengurangi kesalahan dalam penelitian ini antara lain sebagai
berikut :
a) Bagi pembelajar, model Pembelajaran dengan situs Nihongo123 dapat
digunakan

sebagai

model

Pembelajaran

untuk

meningkatkan

kemampuan menyimak, berbicara dan membaca pada siswa.
b) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menindak lanjuti model
Pembelajaran ini lebih dalam lagi dan perhatikan pula fasilitas yang
terdapat di kelas yang ingin diberikan treatment, karena dalam
penggunaan model pembelajaran ini sangat dibutuhkan fasilitas seperti
speaker dan proyektor. Disaranan sebelum memulai treatment untuk
mengecek

terlebih

dahulu

perlengkapan untuk

meminimalisir

terjadinya kesalahan teknis.
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