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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Kemampuan mahasiswa semester 5 dan semester 7 jurusan Pendidikan 

Bahasa Jepang UPI dalam kemampuan irai hyougen adalah sebagai 

berikut : 

1. Kemampuan pemahaman irai hyougen  

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa 

nilai rata-rata kemampuan mahasiswa dalam memahami irai 

hyougen berdasarkan aite reberu adalah 48,59 % sehingga 

dikategorikan sangat kurang. 

2. Kemampuan penggunaan irai hyougen 

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa 

nilai rata-rata kemampuan mahasiswa dalam menggunakan irai 

hyougen adalah 49,68 %sehingga dikategorikan sangat kurang. 

3. Perbedaan pengalaman belajar pembelajar 

Berdasarkan data, terdapat perbedaan kemampuan antara 

pembelajar yang pengalaman belajarnya sedikit dengan pembelajar 

yang pengalaman belajarnya lebih lama. Kemampuan pembelajar yang 

pengalaman belajarnya lebih lama yaitu 56,4 % atau dalam kategori 

kurang. Sedangkan kemampuan pembelajar yang pengalaman 

belajarnya sedikit  yaitu  43,55% atau dalam kategori sangat kurang .  
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Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan 

kemampuan pemahaman dan penggunaan berbading lurus, yaitu 

jika kemampuan pemahaman tergolong sangat kurang maka 

kemampuan penggunaannya akan tergolong sangat kurang. 

4. Faktor-faktor kesulitan yang dihadapi pembelajar pada saat 

mempelajari irai hyougen. 

Kesulitan yang dialami oleh mahasiswa semester 5 dan 

semester 7 jurusan pendidikan bahasa jepang dalam penggunaan 

irai hyougen, dilihat dari data angket adalah sebagai berikut : 

a. Kurangnya sumber informasi/pengetahuan mengenai irai hyougen 

b. Penggunaan tingkat kesopanan / keigo 

Usaha yang dilakukan  mahasiswa semester 5 dan semester 

7 jurusan pendidikan bahasa jepang untuk mengatasi kesulitan 

dalam pemahaman dan penggunaan irai hyougen berdasarkan data 

angket adalah sebagai berikut : 

a. Bertanya atau berdiskusi kepada teman 

b. Bertanya kepada sensei 

c. Mencari tahu sendiri dengan membaca buku referensi atau 

mengumpulkan informasi 

1) Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh setelah penelitian ini, 

maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut : 
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Berdasarkan hasil penelitian, penulis merasa bahwa dalam 

penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Penulis hanya 

menganalisis kemampuan mahasiswa dalam memahami serta penggunaan 

irai hyougen dalam cakupan aite reberu saja. Ruang lingkup mengenai 

irai hyougen memiliki pembahasan yang sangat luas. Ruang lingkup lain 

yang terdapat pada irai hyougen seperti alur komunikasi hingga kodo dan 

yang lain sebagainya belum sempat penulis analisis lebih lanjut. Selain itu 

dalam cakupan aite reberu pun kesalahan yang terjadi dalam berbagai 

situasi yang sangat beragam serta faktor lain yang menjadi kesulitan dalam 

kemampuann irai hyougen belum dibahas secara terperinci. Serta sample 

yang digunakan dirasa belum mewakili populasi yang diharapkan, 

sehingga perlu diadakan penelitian lebih lanjut agar bisa mengembangkan 

teori yang sebelumnya.  

 

 


