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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah yaitu bagaimana 

persepsi mahasiswa terhadap penggunaan Mainichi kikitori sebagai bahan ajar 

dalam mata   kuliah   Chujokyu   Choukai   dan   Apakah   terdapat   korelasi   

antara penggunaan Mainichi kikitori dengan hasil belajar Chujokyu Choukai. 

Berdasarkan data yang telah dianalisis pada bab sebelumnya maka hasil analisis 

dapat disimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut: 

 

1. Hasil   analisis   data   angket   tentang   persepsi   mahasiswa   terhadap 

penggunaan Mainichi Kikitori yang diterapkan dalam pada mata kuliah 

Chujokyu Choukai Tahun Ajaran 2018-2019 menjawab rumusan masalah 

pertama dengan memperoleh hasil bahwa Mainichi Kikitori cocok 

digunakan dalam mata kuliah Chujokyu Choukai. Hal ini dibuktikan dari 

65% responden yang menyatakan bahwa kemampuan choukai mereka 

meningkat selama penggunaan Mainichi Kikitori. Selain itu, peserta didik 

lebih  mudah  dalam  memahami  materi  sehingga  meningkatkan 

kemampuan choukai dan juga meningkatkan kualitas belajar. 
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2. Hasil analisis data angket persepsi dan hasil belajar mahasiswa menjawab 

rumusan  masalah  kedua  tentang  korelasi  antara  persepsi  pembelajar 

terhadap penggunaan Mainichi Kikitori dengan hasil belajar mata kuliah 

Chujokyu Choukai Tahun Ajaran 2018-2019 memperoleh hasil yaitu, nilai ρ 

tabel untuk (N) 43 adalah 0,532. Karena ρ hitung lebih besar di banding ρ 

tabel (ρ hitung = 0,532 ρ tabel = 0,3008). Maka dapat disimpulkan bahwa 

korelasi   antara   persepsi   pembelajar  terhadap  penggunaan Mainichi 

Kikitori dengan hasil belajar mata kuliah Chujokyu Choukai adalah sangat 

kuat. Dengan hasil tersebut terbukti bahwa Ha  diterima dan H0 ditolak, 

dimana terdapat korelasi positif dan signifikan antara variabel (x) persepsi 

mahasiswa dengan variabel hasil belajar (y) Chujokyu choukai. Kemudian 

jika dilihat berdasarkan tabel pedoman interpretasi koefisien korelasi 

Spearman Rank terhadap penggunaan Mainichi Kikitori dengan hasil belajar 

mata kuliah Chujokyu Choukai menunjukkan korelasi di tingkat sangat kuat 

pada interval koefisien 0,50 -0,69. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh setelah melakukan 

penelitian mengenai korelasi persepsi pembelajar terhadap penggunaan Mainichi 

kikitori dengan hasil belajar pada mata kuliah Chujokyu choukai, maka peneliti 

menyarankan beberapa saran sebagai berikut. 
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Saran bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya hasil 

penelitian ini dapat mengembangkan penelitian ini dan dijadikan sebagai 

referensi untuk mencari hubungan antara bahan ajar yang digunakan dengan hasil 

belajar pada mata kuliah lain agar dapat memilih bahan ajar yang sesuai. 
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