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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 Pada bab ini, penulis memberikan kesimpulan dan rekomendasi yang 

berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Kesimpulan didapat dari hasil 

analisis dan pengkajian data yang telah ada. Sedangkan, rekomendasi diberikan 

sebagai bahan pertimbangan agar dapat membantu terlaksananya kegiatan 

pengajaran dengan baik. 

 

A. Kesimpulan 

1. Tingkat penguasaan kosakata bahasa Jepang siswa sebelum diterapkannya 

permainan tradisional Ular Naga apabila diuraikan nilai mean yang 

diperoleh kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah 6.44 dan 6.58. Tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya.  

2. Tingkat penguasaan kosakata bahasa Jepang siswa setelah diterapkannya 

permainan tradisional Ular Naga dapat diketahui nilai mean hasil post-test 

kelas eksperimen dan kelas kontrol menunjukkan perbedaan yang 

signifikan jika dibandingkan dengan hasil pre-test. Nilai mean kelas 

eksperimen meningkat menjadi 9.205, sedangkan nilai mean kelas kontrol 

menjadi 8.235. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan yang diberikan 

memberikan pengaruh yang berarti terhadap peningkatan kemampuan 

siswa dalam mengingat kosakata bahasa Jepang, yang diwakili oleh 20 
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orang pada kelas eksperimen dan 20 orang pada kelas kontrol, dalam 

pembelajaran kosakata. Terdapat perbedaan hasil belajar yang jauh lebih 

baik antara sebelum serta sesudah diterapkannya  teknik permainan 

tradisional Ular Naga dalam proses pembelajaran. 

3. Permasalahan efektif atau tidaknya suatu penerapan teknik pembelajaran 

dapat dilihat berdasarkan hasil belajar yang diperoleh setelah 

mendapatkan perlakuan serta dari hasil penelusuran pendapat dan kesan 

yang dirasakan oleh siswa yang memperoleh perlakuan tersebut. Jika 

dilihat berdasarkan hasil penghitungan untuk menguji hipotesis, t hitung 

yang diperoleh yaitu sebesar 4.349 dan menunjukkan angka yang lebih 

besar dibandingkan nilai t tabel (db = 38) baik pada taraf signifikan 1% 

yaitu 2,72 maupun pada taraf signifikan 5% yaitu 2,03. Dengan demikian, 

nilai thitung ini lebih besar daripada nilai ttabel sehingga Ho ditolak karena 

terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pembelajaran kata benda 

bahasa Jepang dengan menggunakan teknik permainan kartu kuintet dan 

tanpa menggunakan teknik permainan kartu kuintet. Hal ini menunjukan 

bahwa hipotesis kerja (Hk) yang diajukan oleh penulis diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa penerapan  teknik permainan tradisional ular 

naga memberikan pengaruh yang berarti terhadap kemampuan menguasai 

kosakata bahasa Jepang. Jika dilihat berdasarkan kriteria efektivitas 

pembelajaran, rata- rata normalized gain yang diperoleh kelas eksperimen 

menunjukkan angka 0.822 yang tergolong dalam kategori “sangat efektif”.  

sedangkan pada rata- rata normalized gain yang diperoleh kelas kontrol 
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adalah sebesar 0.553 termasuk dalam kategori “efektif”. Berdasarkan 

interpretasi data tersebut, diambil kesimpulan bahwa pembelajaran 

kosakata bahasa Jepang dengan menggunakan teknik permainan 

tradisional ular naga lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan 

metode konvensional. 

4. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tanggapan siswa 

pada saat proses kegiatan pembelajaran berlangsung adalah adanya respon 

yang baik dari siswa, sehingga perlakuan (treatment) dapat berjalan 

dengan baik dan lancar. Metode permainan tradisional Ular Naga ini 

dapat digunakan dalam proses pembelajaran kosakata bahasa Jepang, 

khususnya dalam menghafal dan mengerti artinya. Karena dapat membuat 

suasana kelas menjadi lebih menyenangkan dalam proses belajar 

mengajar. Berdasarkan hasil analisis data angket, dapat disimpulkan 

bahwa : 

a. Diperlukannya sebuah metode pembelajaran yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran agar dapat menarik minat siswa yaitu metode 

pembelajaran yang menyenangkan,  menarik, mudah dimengerti dan 

tidak membosankan. 

b. Metode Ular Naga ini dapat dijadikan sebagai metode pembelajaran 

yang efisien terutama dalam meningkatkan penguasaan kosakata 

Bahasa Jepang. 
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B. Rekomendasi 

Setelah menganalisis data penelitian dan memperoleh kesimpulan, penulis 

menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :  

1. Agar penguasaan kosakata terus meningkat, diharapkan metode permainan 

tradisional Ular Naga terhadap penguasaan kosakata bahasa Jepang ini 

dapat dijadikan salah satu metode alternatif dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, Pengajaran kosakata tidak hanya dilakukan 

dengan metode konvensional ataupun metode permainan tradisional Ular 

Naga saja. Tetapi masih banyak metode baru lainnya yang bisa diterapkan. 

Sehingga, diharapkan dapat mengembangkan ide-ide kreatifnya untuk 

pengajaran kosakata selanjutnya.  

3. Penelitian ini dapat dijadikan  bahan pertimbangan bagi penelitian 

selanjutnya dengan menggunakan metode permainan lainnya yang terus 

dikembangkan dan berinovasi lebih baik lagi serta lebih variatif. Selain itu, 

jumlah sampel yang diteliti juga diharapkan lebih banyak lagi agar dapat 

diketahui hasil yang lebih signifikan. 

 

 


