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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi yang menyajikan 

penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian 

sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil 

penelitian tersebut.  

5.1 Simpulan  

Dari hasil analisa data terhadap 14 karangan esai mahasiswa, ditemukan 

struktur kalimat yang sesuai dengan teori Kim Jeong Suk (2015:54-55) yaitu SP, 

SKP, SOP, dan SOKP. Lalu ditemukan juga struktur kalimat yang betul tetapi 

tidak sesuai dengan lima struktur dasar Kim Jeong Suk yaitu KSP dan SKOP, hal 

ini disebabkan penempatan unsur keterangan lebih fleksibel dibandingkan unsur 

utama. Selain itu, ditemukan juga empatkalimat yang kurang tepat, sehingga 

mempengaruhi penggunaan struktur pada kalimat. 

Lalu, dari hasil analisa data terhadap 14 karangan esai mahasiswa,penggunaan 

unsur utama yaitu 1) subjek untuk menyatakan pelaku, pokok masalah, dan 

keterangan. 2) predikat yaitu menggunakan kata kerja yang menerangkan 

tindakan, menggunakan kata sifat yang menerangkan perasaan, dan menggunakan 

kata benda+ida yang menerangkan pernyataan. 3) objek yaitu menggunakan kata 

benda untuk melengkapi kata kerja transitif, menggunakan kata ganti dan kata 

benda yang tidak dapat berdiri sendiri untuk menerangkan apa yang dilakukan 

predikat. 4) pelengkap untuk melengkapi subjek yang menerangkan syarat dan 

jumlah.  

Penggunaan unsur tambahan yaitu 1) Keterangan yaitu menggunakan kata 

keterangan untuk menjelaskan unsur di depannya, menggunakan kata penghubung 

untuk menghubungkan kalimat selanjutnya, penggunaan partikel keterangan eseo 

에서 untuk menerangkan tempat, partikel keterangan gi wihae 기위해, 

ege에게 untuk menerangkan tujuan, partikel keterangan e 에 untuk menerangkan 

waktu, partikel keterangan ge 게 untuk menerangkan perasaan, dan partikel 
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keterangan boda 보다 untuk menerangkan perbandingan. 2) prenoun untuk 

menjelaskan subjek dan objek yang ada di depannya.Penggunaan unsur bebas 

yaitu 1) penggunaan konjungsi untuk menghubungkan kalimat.  

5.2 Implikasi 

Mengacu pada hasil analisa data yang terdaapat dalam bab IV, maka implikasi 

dari hasil analisa tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan kemampuan pemahaman pembaca terutama pembelajar 

bahasa Korea dalam bidang linguistik bahasa Korea.  

2. Untuk meningkatkan kemampuan pemahaman pembaca terutama pembelajar 

bahasa Korea dalam menentukan atau menggunakan unsur-unsur kalimat 

bahasa Korea pada karangan esai.  

3. Untuk meningkatkan kemampuan pemahaman pembaca terutama pembelajar 

bahasa Korea dalam memembuat karangan esai bahasa Korea.  

 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkanhasilpenelitianini, terdapatbeberaparekomendasiatau saran yang 

diharapkandapatmemberikanrekomendasi yang relevan, yaitu : 

1. Kepada pembelajar bahasa Korea, diharapkan pembelajar memahami struktur 

kalimat dan penggunaan unsur-unsur kalimat bahasa Korea yang baik dan benar 

karena pemahaman mengenai struktur kalimat dan unsur kalimat bahasa Korea 

dapat membantu meningkatkan keterampilan menulis. Jika kemampuan 

menulis sudah cukup baik, maka guru/dosen tidak lagi kesulitan untuk 

memahami isi karangan dan memudahkan memberikan penilaian.  

2. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan menggunakan rujukan-rujukan yang 

lebih lengkap lagi dan terbaru lagi, menjadikan penelitian ini sebagai rujukan 

dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan tema terkait, dan diharapkan 

lebih memfokuskan lagi unsur kalimat bahasa Korea apa yang akan diteliti 

sehingga tidak terlalu luas.   

 


