BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI
Bab V berisi pemaparan simpulan, implikasi dan rekomendasi. Pada simpulan
akan dijelaskan hasil dari penelitian. Implikasi ditujukan kepada para pengguna
hasil penelitian yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya. Adapun
rekomendasi memuat saran penelitian yang lebih baik dari penelitian yang telah
dilakukan.
A. Simpulan
Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan mengenai persepsi
mahasiswa tentang Google Translate (studi kasus di Departemen Pendidikan
Bahasa Jerman UPI), diperoleh simpulan sebagai berikut:
1.

Secara umum, mahasiswa lebih sering menggunakan Google Translate pada
ponsel pintar karena dapat menerjemahkan berbagai bentuk terjemahan.
Mereka pernah menggunakan semua fitur Google Translate dengan online
translations dan instant camera translations sebagai fitur yang paling banyak
digunakan. Kegiatan penerjemahan yang sering dilakukan adalah bahasa
Jerman ke dalam bahasa Indonesia karena berkaitan dengan perkuliahan.

2.

Secara umum, kecepatan penerjemahan pada Google Translate adalah baik
atau cepat walau hasil terjemahannya masih mengalami kekeliruan. Mahasiswa
menyiasatinya dengan melakukan perbaikan manual agar sesuai dengan
konteks dan isi dari bahasa sumber. Akurasi hasil terjemahan baik sehingga
masih mudah untuk dipahami. Google Translate menjadi mesin penerjemah
yang sangat efektif untuk digunakan oleh mahasiswa, sehingga mereka tetap
menggunakannya pada masa yang akan datang.
Dari simpulan yang telah dipaparkan, dapat dikatakan bahwa persepsi

mahasiswa tentang Google Translate cukup baik karena kekurangan-kekurangan
yang dihasilkan masih dapat mereka siasati dengan baik. Pengalaman dan persepsi
mereka juga menunjukkan bahwa Google Translate masih layak digunakan sebagai
alat bantu penerjemahan.
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B. Implikasi
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi sumber
informasi mengenai Google Translate sebagai salah satu mesin penerjemah yang
digunakan dalam proses penerjemahan, juga menjadi referensi dari penelitian
terkait mengenai topik pembahasan yang serupa.

C. Rekomendasi
Berdasarkan temuan penelitian yang telah diuraikan, terdapat beberapa
rekomendasi yang dapat dikemukakan, yaitu:
1.

Pemberian petunjuk pengisian angket/kuisioner sebagai instrumen penelitian
diharapkan lebih jelas lagi agar tidak ada responden yang memilih lebih dari
satu jawaban.

2.

Mesin penerjemah dengan banyak fitur seperti Google Translate dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan dalam berbahasa atau
penerjemahan.

3.

Analisis terhadap hasil terjemahan dari fitur-fitur yang terdapat pada Google
Translate dapat dijadikan sebagai salah satu bahan penelitian. Perbandingan
hasil terjemahan dapat menjadi pertimbangan referensi dalam penerjemahan ke
depannya.
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