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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa 

aplikasi e-learning pembelajaran aksara Jepang dengan metode mnemonic dan 

pattern recognition menggunakan algoritma Convolutional Neural Network telah 

dirancang dan dibangun dan dapat dijalankan pada sistem operasi Android maupun 

iOS. Aplikasi e-learning yang dibangun telah mengimplementasikan metode 

pembelajaran mnemonic dan pattern recognition pada fitur study dan quiz. 

Implementasi pattern recognition dengan algoritma Convolutional Neural Network 

menghasilkan model dengan akurasi training 99,19%, validasi 100%, dan testing 

88,08%.  

Perbedaan selisih pre-test dan post-test pelajar SMA Citra Kasih saat 

menggunakan aplikasi e-learning yang dibangun memperoleh nilai t sebesar -

0,0706 menggunakan uji t-test. Nilai kritis dengan derajat kebebasan = 28 dan α = 

0,05 adalah 2,048. Nilai | t | lebih kecil dibanding nilai kritis sehingga H0 diterima. 

Walaupun dari hasil perhitungan t-test, perbedaan selisih yang ada tidak terlalu 

signifikan, hasil wawancara dengan masing-masing satu orang dari kelompok 

kontrol dan eksperimen menyatakan bahwa para responden tertarik mempelajari 

bahasa Jepang dengan aplikasi e-learning yang dibangun. Aplikasi e-learning 

memfasilitasi pembelajaran dimana pun dan kapan pun, serta adanya fitur 

mnemonic membantu menghafal lebih mudah. 

 

Rancang bangun aplikasi..., Astrid Tamara, FTI UMN, 2019
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5.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa saran 

sebagai berikut. 

1. Memperbanyak jumlah dataset untuk pelatihan algoritma agar model CNN 

dapat mempelajari fitur masing-masing aksara dengan lebih baik.  

2. Menambahkan materi pembelajaran kanji JLPT di atas level N5. 

3. Menambahkan waktu pembelajaran pada saat studi lapangan. Perbedaan 

yang tidak signifikan mungkin terjadi karena kelompok eksperimen 

membutuhkan waktu untuk mempelajari penggunaan aplikasi sebelum 

mulai belajar, sedangkan kelompok kontrol dapat langsung memulai 

pembelajaran. 

Rancang bangun aplikasi..., Astrid Tamara, FTI UMN, 2019




