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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah yang disusun sebelumnya, penulis 

menyimpulkan hal sebagai berikut: 

1. Kemampuan siswa dalam menguasai kosakata nomina jenis futsuu meishi 

sebelum pembelajaran menggunakan permainan Banana Tree berdasarkan 

hasil pelaksanaan pretest diperoleh rata-rata 5,62. Setelah diberi treatment 

menggunakan permainan Banana Tree, nilai rata-rata dari hasil posttest 

yaitu 8,13. Artinya kemampuan siswa setelah pembelajaran menggunakan 

permainan Banana Tree mengalami peningkatan.  

2. Berdasarkan nilai t-hitung yang menunjukkan angka 6,46. Bila 

dibandingkan dengan t-tabel diperoleh         >        dengan nilai 6.46 > 

2.09 untuk 5% dan 6.46 > 2.86 untuk 1%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil pretest dan posttest siswa. 

Demikian dapat disimpulkan bahwa metode permainan Banana Tree efektif 

digunakan dalam pembelajaran kosakata nomina jenis futsuu meishi bahasa 

Jepang.  

3. Berdasarkan hasil analisis angket, dapat diketahui bahwa seluruh responden 

memberikan kesan dan tanggapan yang positif terhadap penggunaan 

permainan Banana Tree pada pembelajaran kosakata nomina jenis futsuu 

meishi bahasa Jepang. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis 

menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan alternatif penunjang 

untuk melaksanakan penelitian lainnya khususnya mengenai permainan 

Banana Tree. 

2. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini memiliki banyak 

kekurangan, maka diharapkan penelitian selanjutnya juga dapat 

mengembangkan penelitian baru dengan materi dengan tingkatan yang 

lebih tinggi sehingga aspek kecakapan berbahasa Jepang dapat lebih 

diteliti dan memberikan manfaat yang lebih baik lagi.  

3. Kepada penelitian selanjutnya permainan Banana Tree ini mungkin juga 

dapat menjadi alternatif dalam pembelajaran kaiwa (percakapan) 

sederhanana pada siswa SMA.  

4. Diharapkan penelitian selanjutnya dalam permainan Banana Tree ini 

menggunakan media audio yang lebih bervariasi agar siswa tidak cepat 

mengalami kebosanan setelah putaran pertama pada permainan ini.  

 

 


