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BAB V 

KESIMPULAN, KELEMAHAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Aplikasi Kansaimo dibuat dengan menggunakan software Adobe Animate 

CC 2015 dengan menggunakan pemrograman ActionScript 3.0 dan untuk 

proses pembuatan tampilan dan beberapa komponen aplikasi, Adobe 

Photoshop CC 2015 dipilih sebagai perangkat pendukung karena memiliki 

fitur editing desain yang lengkap. 

2. Untuk mengoperasikan aplikasi Kansaimo cukup mudah karena 

menggunakan bahasa Indonesia dan tombol navigasi yang digunakan 

seperti tombol next, back, dan home adalah tombol yang umum digunakan 

dalam aplikasi manapun. 

3. Hasil penilaian dari responden menunjukan bahwa aplikasi Kansaimo 

sangat menarik. Oleh karena itu, aplikasi Kansaimo dapat dijadikan sebagai 

media pembelajaran dialek Kansai dengan tampilan aplikasi yang menarik, 

pembahasan yang mudah untuk dipahami, dan mudah untuk dioperasikan. 

 

5.2 Kelemahan 

Penelitian ini memiliki kelemahan dikarenakan keterbatasan yang ada pada penulis. 

Kelemahan tersebut penulis paparkan sebagai berikut. 
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1. Observasi yang dilakukan penulis hanya sebatas observasi pribadi berupa 

pengamatan dan wawancara kepada beberapa siswa di Jepang. 

2. Ada beberapa masalah teknis seperti layar tidak fullscreen di beberapa 

smartphone android tertentu. 

3. Aplikasi yang penulis buat hanya sampai pada pembuatannya saja. Tidak 

dipublikasikan langsung di Google Play sehingga aksesnya masih terbatas. 

 

5.3 Saran 

Setelah melakukan penelitian mengenai pembuatan aplikasi Kansaimo, 

penulis memberikan saran sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menyempurnakan berbagai 

kekurangan yang ada dalam aplikasi Kansaimo agar lebih sempurna, baik 

dari segi tampilan, materi maupun konsep yang akan diusung dengan tujuan 

untuk lebih menarik minat pembelajar dalam mempelajari dialek Kansai. 

2. Bagi yang akan pergi ke daerah Kansai, khususnya mahasiswa atau 

pembelajar bahasa Jepang yang memiliki minat terhadap dialek Kansai, 

dapat menggunakan aplikasi Kansaimo sebagai pendukung ataupun 

referensi dalam mempelajari dialek Kansai. Hal ini dikarenakan aplikasi 

Kansaimo sangat mudah digunakan dan dilengkapi dengan materi yang 

mudah dipahami yang tentunya akan lebih menambah wawasan mengenai 

dialek Kansai. 


