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BAB V 

KESIMPULAN 
 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut :  

1. Motivasi pada mahasiswa tingkat IV Prodi PBJ UMY Tahun Ajaran 2018-

2019 tergolong ke dalam kategori sedang. Hal ini dapat diketahui dari 

hasil yang diperoleh dari perhitungan angket. Dari 20 mahasiswa yang 

menjadi responden dalam penelitian ini, sebanyak tiga responden (15%) 

memiliki motivasi tinggi, motivasi sedang sebanyak 16 responden (80%), 

dan satu responden (5%) memiliki motivasi rendah.   

2. Kebiasaan belajar pada mahasiswa tingkat IV Prodi PBJ UMY Tahun 

Ajaran 2018-2019 tergolong ke dalam kategori sedang. Diketahui empat 

responden (20%) mempunyai kebiasaan belajar tinggi, kebiasaan belajar 

sedang ada pada 13 responden (65%), dan kebiasaan belajar rendah ada 

tiga responden (15%). 

3. Hasil Nihongo Nouryoku Shiken N3 pada mahasiswa tingkat IV Prodi PBJ 

UMY Tahun Ajaran 2018-2019 juga tergolong ke dalam kategori sedang. 

Hasil Nihongo Nouryoku Shiken N3 tinggi diraih oleh enam responden 

(30%). Sebanyak 10 responden (50%) mendapatkan hasil Nihongo 

Nouryoku Shiken N3 sedang, dan empat responden (20%) memiliki hasil 

Nihongo Nouryoku Shiken N3 rendah. 
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4. Tidak terdapat korelasi antara motivasi (X1) dan kebiasaan belajar (X2) 

dengan Nihongo Nouryoku Shiken N3 (Y) pada mahasiswa tingkat IV 

Prodi PBJ UMY Tahun Ajaran 2018-2019. Diketahui nilai Fhitung 0,543 < 

Ftabel 3,59 dan nilai sig F Change 0,591 > 0,05.  

 

B. Saran 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat motivasi dan kebiasaan belajar 

mahasiswa tingkat IV Prodi PBJ UMY tahun ajaran 2018-2019 dalam 

menghadapi  Nihongo Nouryoku Shiken N3. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 

tidak ada korelasi antara motivasi dan kebiasaan belajar dengan hasil Nihongo 

Nouryoku Shiken N3. Mahasiswa PBJ UMY bisa dibilang kurang memiliki 

motivasi yang tinggi untuk menambah pengetahuan bahasa Jepang dan juga 

memiliki kebiasaan yang kurang baik dalam belajar untuk mengikuti Nihongo 

Nouryoku Shiken. Hal tersebut dibuktikan dengan hanya 30% dari 20 mahasiswa 

yang memiliki nilai tinggi untuk Nihongo Nouryoku Shiken N3. Hal ini sangat 

disayangkan karena sertifikat Nihongo Nouryoku Shiken N3 merupakan 

pendukung mereka ketika telah lulus kuliah dan menjadi modal dalam mencari 

pekerjaan.   

Untuk meningkatkan persentase mahasiswa mendapatkan nilai tinggi 

Nihongo Nouryoku Shiken N3, Prodi PBJ UMY disarankan untuk meningkatkan 

status sertifikasi Nihongo Nouryoku Shiken N3 dimana tidak hanya memiliki 

sertifikat sebagai Syarat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), namun juga 
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mahasiswa Prodi PBJ UMY harus lulus dengan nilai tertentu, sehingga mahasiswa 

dapat lebih serius dalam menghadapi Nihongo Nouryoku Shiken N3. 

Penelitian ini hanya membahas dua faktor yaitu motivasi (intrinsik dan 

ekstrinsik) serta kebiasaan belajar (baik dan buruk). Setelah dilakukan penelitian, 

dari kedua faktor tersebut tidak memiliki korelasi dengan hasil Nihongo Nouryoku 

Shiken N3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel 

independent lain selain motivasi dan kebiasaan belajar. Sampel sebaiknya dipilih 

berdasarkan tahun dan tempat keikutsertaannya dalam Nihongo Nouryoku Shiken 

N3 agar tingkat kesulitan soal yang dihadapi oleh sampel sama.  

 


