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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

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 analisis data terhadap 14 karangan esai mahasiswa pendidikan Bahasa 

Korea angkatan 2016 diperoleh 3 kelas kata diantaranya kata kerja, kata sifat dan 

partikel posisi predikat. Penggunaan kelas kata dalam predikat pada karangan esai 

sudah sesuai penggunaannya sehingga dapat disimpulkan bahwa mahasiswa sudah 

memahami penggunaan kelas kata yang tepat pada predikat dalam menulis esai. 

Frekuensi kemunculan yang paling dominan adalah kelas kata kerja yaitu 

sebanyak 147 frekuensi atau 76,16%. Adapun kelas kata yang diperoleh lebih sedikit 

dari kata kerja. Kata sifat digunakan mahasiswa dalam karangan esai sebanyak 34 

frekuensi atau 17,61% yaitu kata sifat atributif, dan partikel posisi predikat sebanyak 

13 frekuensi atau 6,73%. Berdasarkan hasil analisis data, penggunaan kata kerja 

mendominasi. Hal ini dikarenakan karangan yang ditemukan sebagian besar 

merupakan karangan yang menceritakan tentang kehidupan sehari-hari (경수필), yang 

mana di dalam karangan tersebut dibutuhkan lebih banyak kata kerja dibandingkan 

kelas kata lainnya. Karena kehidupan sehari-hari lebih banyak menunjukkan kegiatan. 

5.2. Implikasi 

Mengacu pada hasil analisa data yang terdapat 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 Korea. 
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2. Untuk meningkatkan kemampuan pemahaman pembaca terutama pembelajar 

bahasa Korea dalam menentukan atau menggunakan kelas kata dalam predikat 

bahasa Korea pada karangan esai. 

3. Untuk meningkatkan pemahaman pembaca terutama pembelajar bahasa Korea 

dalam membuat kalimat predikat bahasa Korea. 

 

5.3. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi atau saran yang 

diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan, yaitu : 

1. Kepada pembelajar bahasa Korea, diharapkan pembelajar memahami kelas kata 

dalam predikat yang baik dan benar karena pemahaman mengenai kelas kata 

dapat membantu meningkatkan keterampilan menulis. 

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

lebih lengkap lagi, menjadikan penelitian ini sebagai rujukan dalam melakukan 

penelitian selanjutnya dengan tema terkait, dan diharapkan lebih memfokuskan 

lagi kelas kata apa yang akan diteliti sehingga tidak terlalu luas. 

 


