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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis mengangkat tema “MEDIA 

ELEKTRONIK SEBAGAI SALAH SATU SARANA YANG EFEKTIF UNTUK 

PENGAJARAN BAHASA JEPANG KEPADA SISWA DI SMA BPI 1 

BANDUNG”. Tema yang penulis angkat ini sangat menarik untuk di ketahui oleh 

khalayak umum dan penulis simpulkan bahwa: 

1. Selain dengan cara bersekolah atau otodidak, penguasaan terhadap bahasa 

Jepang saat ini dapat di akses melalui media elektronik untuk pembelajarannya. 

2. Pembelajaran menggunakan sarana media elektronik yang digunakan dalam 

kegiatan belajar mengajar bertujuan untuk mempermudah proses interaksi 

komunikasi edukatif antara guru dan peserta didik agar dapat berlangsung 

secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pengajaran. 

3. Proses belajar mandiri ialah peningkatan kemauan dan keterampilan peserta 

didik dalam proses belajar tanpa bantuan orang lain, sehingga akhirnya peserta 

didik tidak tergantung pada guru, pembimbing, teman, bahkan orang lain 

dalam belajar. 

4. Hasil analisis data tes setelah siswa diberikan tes tertulis diperoleh nilai rata-

rata kelas sebesar 89,9. Hasil pembelajaran menunjukkan pembelajaran 

tersebut sudah cukup baik karena rata-rata hasil postest menunjukkan nilai di 

atas KKM  di sekolah yang bersangkutan.(KKM Bahasa Jepang kelas 89,9). 

5. Berdasarkan hasil analisis data angket disimpulkan bahwa tanggapan dari 

responden terhadap pembelajaran menggunakan sarana media elektronik ini 

cukup baik karena berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan 50,4% 

responden setuju dengan metode pembelajaran bahasa Jepang dengan 

menggunakan sarana media elektronik ini, 27,2% responden biasa saja 

mempelajari bahasa Jepang dengan menggunakan sarana media elektronik ini, 

dan 2,4% responden menyatakan tidak setuju dalam mempelajari bahasa 

Jepang dengan menggunakan sarana media elektronik ini.  
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5.2  Saran 

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di SMA BPI 1 Bandung, 

dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di SMA BPI 1 Bandung, 

tanpa mengurangi rasa hormat, penulis mencoba untuk memberikan beberapa 

masukan yang diharapkan dapat membantu dan bermanfaat bagi SMA BPI 1 

Bandung maupun bagi Fakultas dan Jurusan Bahasa Jepang Universitas 

Widyatama. Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai 

berikut. 

5.2.1 Saran bagi SMA BPI 1 Bandung 

Sebagai bentuk tindak lanjut dari laporan tugas akhir ini, terdapat saran yang 

ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait berkenaan dengan hasil laporan tugas 

akhir, diantaranya ditujukan kepada: 

1. Peserta didik 

� Dengan penggunaan sarana media elektronik, peserta didik sebaiknya 

lebih termotivasi untuk menguasai seluruh materi pembelajaran baik di 

dalam kelas maupun pembelajaran siswa secara mandiri menggunakan 

sarana media elektronik. 

� Peserta didik sebaiknya dapat lebih termotivasi untuk mempelajari lebih 

dalam mengenai partikel-partikel dan pola kalimat dalam bahasa Jepang 

selain partikel dasar yang terdapat dalam buku pelajaran. Sehingga 

kemampuan berbahasa Jepang peserta didik  pun semakin bertambah. 

2. Pengajar 

� Alangkah baiknya jika pengajar dapat memanfaatkan multimedia seperti 

ini atau membuat media yang lebih  menarik dalam proses pembelajaran, 

agar dapat menciptakan suasana pembelajaran bahasa Jepang yang 

menyenangkan dan mudah dipahami oleh pembelajar. 

� Penggunaan multimedia ini sebaiknya dapat dijadikan sebagai alternatif 

media pembelajaran yang digunakan pengajar dalam proses pembelajaran 

agar lebih efektif dan efisien. 
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5.2.2  Saran untuk Fakultas dan Jurusan 

Penulis mengharapkan agar pihak Fakultas atau Jurusan memberikan 

rekomendasi mengenai tempat pelaksanaan praktik kerja dan sosialisasi mengenai 

cara dan langkah-langkah penulisan Tugas Akhir agar mahasiswa dapat 

menggunakan kemampuannya sesuai dengan ilmu yang dipelajari selama 

menimba ilmu di Universitas Widyatama, selain itu pula agar mahasiswa 

melaksanakan praktik kerja sesuai dengan bidangnya sehingga disaat terjun di 

dunia kerja yang sesungguhnya telah siap dengan pengalaman yang didapatnya 

selama melaksanakan praktik kerja lapangan. 

 


