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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Sebagaimana hasil data yang telah diperoleh dari analisis, maka dari itu peneliti 

mengambil tiga garis besar yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini, yang mana sesuai 

dengan rumusan masalah yang tercantum dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan tiga 

garisbesar kesimpulan dalam penelitian ini. 

1.  Dari hasil rata-rata nilai uji kompetensi mata kuliah Chuukyuu Bunkei mendapatkan 

nilai sebesar 58,8 dengan kualifikasi nilai cukup (55,5-65,4). Dengan demikian dapat 

diambil kesimpulan bahwa penguasaan pola kalimat bahasa Jepang tingkat menengah 

pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta tingkat II cukup menguasai dalam mempelajari pola 

kalimat bahasa Jepang tingkat menengah. 

 

2. Dari hasil rata-rata nilai uji kompetensi mata kuliah Chuukyuu Kaiwa mendapatkan 

perolehan nilai sebesar 87,2 dengan kulifikasi nilai istimewa (85,5-100). Dengan 

demikian dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan berbicara bahasa Jepang 

tingkat menengah pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tingkat II di atas rata-rata dan dinyatakan 

mampu berbicara dalam bahasa Jepang tingkat menengah dengan baik dan benar. 
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3. Dari hasil analisis korelasi antara penguasaan terhadap pola kalimat bahasa Jepang 

tingkat menengah dengan kemampuan berbicara bahasa Jepang tingkat menengah 

menunjukan terdapat korelasi antara kedua variabel tersebeut yang mana nilai 

probabilitas atau signifikasinya < 0,05 yaitu 0,011 yang mana nilai probabilitas 

memenuhi syarat adanya korelasi. Selanjutnya Hipotesis no (H0) yang berbunyi 

diterima dan Ha ditolak, jika r hitung < r tabel, Ha diterima dan H0 ditolak, jika r hitung 

> r tabel. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwasannya terdapat 

korelasi antara penguasaan pola kalimat tingkat menengah terhadap kemampuan berbicara 

dalam bahasa Jepang tingkat menengah pada mahasiswa Progeram Studi Pendidikan 

Bahasa Jepang tingkat II Universitas Muhamadiyah Yogyakarta tahun ajar 2018-2019. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diajukan 

saran sebagai berikut : 

1. Bagi Pembelajar 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat korelasi antara penguasaan pola 

kalimat bahasa Jepang tingkat menengah dengan kemampuan berbicara dalam bahasa 

Jepang tingkat menengah terdapat korelasi. Akan tetapi, korelasi yang didapat dalam 

penelitian ini terhitung rendah. Dari data yang terdapat mahasiswa tingkat II Program 

Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bahwa nilai 

rata-rata nilai mata kuliah Chuukyuu Bunkei sebesar 58,8 di mana nilai ini masih 

terbilang kecil. Maka dari itu untuk meningkatkan kemampuan pola kalimat bahasa 
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Jepang tingkat menengah pada mahasiswa tingkat II Program Studi Pendidikan Bahasa 

Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta perlu adanya latihan membuat contoh 

kalimat dengan menggunakan pola kalimat tingkat menengah yang sudah diajarkan. 

 

2. Bagi Dosen Pengampu mata kuliah 

Dalam rangka meningkatkan mutu dari pembelajaran mata kuliah Chuukyuu 

Bunkei dan mata kuliah Chuukyuu Kaiwa diharapkan untuk dosen pengampu agar lebih 

banyak memberikan  latihan-latihan membuat contoh pola kalimat bahasa Jepang 

tingkat menengah dan latihan berbicara bahasa Jepang dengan baik dan benar. 

 

3. Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya bisa mengembangkan penelitian ini 

dalam pendekatan yang berbeda seperti menggunakan pendekatan campuran. 

Kemudian pada penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan untuk melakukan 

penelitian lanjutan yaitu mencari metode yang dapat meningkatkan penguasaan pola 

kalimat bahasa Jepang dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab rendahnya nilai 

Bunkei dari mahasisiwa.  

 

 

 

 

 

  


