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BAB V                                                                                                                                  

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai simpulan, implikasi dan rekomendasi 

yang diperoleh dari penelitian. Kesimpulan yang diuraikan adalah hasil penelitian 

dan analisis data yang diperoleh dari keefektivitasan teknik 5W1H dalam 

kemampuan menulis karangan bahasa Jepang. Implikasi yang diuraikan 

berdasarkan dari kesimpulan yang telah dibuat. Rekomendasi ditujukan sebagai 

bahan pertimbangan yang diperlukan dalam pembelajaran, khususnya pada 

pembelajaran sakubun. 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, peneliti 

mengambil kesimpulan sebagai berikut; 

1. Pre-test yang dilakukan sebelum melakukan treatment dengan teknik 5W1H 

memperoleh nilai mean 51,6.  

2. Post-test yang dilakukan setelah melakukan treatment dengan teknik 5W1H, 

terdapat peningkatan terhadap nilai mahasiswa yakni memperoleh nilai mean 

71,5. 

3. Nilai db yang diperoleh adalah 39. Selanjutnya nilai 39 ini tidak ada dalam 

tabel nilai- t, maka dibulatkan menjadi 40 dengan taraf signifikansi 2,02 (5%) 

dan 2,71 (1%). Berdasarkan hal tersebut dengan t-hitung sebesar 4,95, maka t-

hitung lebih besar dari pada t-tabel (pada taraf signifikansi 5% dan 1%). Hal 

ini menunjukan bahwa Hk diterima ditolak dan Ho ditolak. Artinya terdapat 

perbedaan yang siginifikan antara hasil belajar kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Maka hasil pembelajaran mahasiswa yang menggunakan teknik 

5W1H lebih baik daripada yang tidak memakai teknik 5W1H. 

4. Berdasarkan hasil analisis data angket penelitian, mahasiswa memberikan 

tanggapan positif bahwa teknik 5W1H membantu dalam menulis sakubun 

terutama membantu dalam mengembangkan ide-ide kedalam tulisan, 

meningkatkan kejelasan dan kelengkapan informasi yang terkandung dalam 

tulisan. 
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B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, dapat diambil implikasi sebagai 

berikut; 

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perubahan, peningkatan pada 

kemampuan menulis karangan bahasa Jepang mahasiswa setelah diterapkan 

teknik 5W1H, mengandung implikasi bahwa penerapan teknik 5W1H dapat 

membantu mahasiswa dalam menulis suatu karangan dalam bahasa Jepang 

dengan arahan dan juga 5W1H sebagai teknik baru atau alternatif bagi 

mahasiswa. 

2. Berdasarkan respon positif mengenai penerapakn teknik 5W1H yang didapat 

melalui angket, mengandung implikasi bahwa penerapan teknik 5W1H dapat 

meningkatkan keterampilan dalam hal mengembangkan ide-ide, motivasi 

untuk menulis sakubun serta menggunakan teknik 5W1H dalam pembelajaran 

sakubun. 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat merekomendasikan 

beberapa hal, sebagai berikut;  

1. Teknik 5W1H cocok jika diterapkan untuk berlatih dan dalam pembelajaran 

sakubun tingkat menengah maupun atas. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan membantu 

dalam mengembangkan penelitian selanjutnya.  

3. Teknik 5W1H ini akan lebih bagus jika diterapkan dalam jangka waktu panjang, 

agar mahasiswa benar-benar memahami teknik 5W1H. 

4. Penulis merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya, teknik 5W1H ini 

akan lebih bagus jika dikombinasikan dengan peer-learning atau model 

cooperation. Dengan ini, akan lebih menghemat waktu berpikir serta 

mahasiswa dapat saling terlibat dan menggali ide-ide bersama. 

5. Penulis merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya yang belum pernah 

digarap yaitu teknik 5W1H dikombinasikan dengan Model Decision Making 

atau Think Pair and Share. 

 


