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BAB IV  

SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpulan 

K-Pop atau Korean Pop berhasil mencuri banyak perhatian masyarakat di 

dunia. Kepopuleran K-Pop yang mendunia berhasil membawa artis-artis asal 

negara Korea Selatan tersebut untuk bisa bersaing di pasar internasional, salah 

satunya adalah Jepang. Kepopuleran K-Pop di Jepang cukup besar dilihat dari 

banyaknya idol yang debut di Jepang dan mendapatkan prestasi-prestasi yang luar 

biasa. Antusias masyarakat Jepang dapat dilihat dari banyaknya album dan tiket 

konser yang terjual juga banyaknya masyarakat yang mendengarkan lagu mereka 

melalui platform streaming dengan tingginya peringkat yang didapat Idol K-Pop 

pada chart resmi Jepang. 

 Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lagu Bahasa Jepang 

Idol K-Pop dapat meningkatkan minat Mahasiswa D3 Bahasa Jepang dalam belajar 

Bahasa Jepang. Sebagai mahasiswa Bahasa Jepang, mendengar lagu Bahasa Jepang 

Idol K-Pop menjadi hal yang baru dan menarik minat mahasiswa yang merupakan 

fans K-Pop dan sedang belajar Bahasa Jepang.  Meski banyak mahasiswa yang 

tidak memahami lirik lagunya, tetapi juga banyak mahasiswa yang merupakan fans 

K-Pop tertarik untuk menerjemahkan lirik dari lagu Bahasa Jepang idol K-Pop. Hal 

ini memacu semangat dan motivasi mahasiswa dalam belajar Bahasa Jepang karena 

biasanya idol K-Pop merilis lagu dalam Bahasa Korea. Dengan menerjemahkan 

lirik lagu bisa menjadi salah satu cara untuk belajar Bahasa Jepang seperti 

menambah kosa kata baru dan belajar bagaimana cara menerjemahkan lirik lagu. 

4.2 Saran 

 Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada penelitian ini. 

Kekurangan penelitian ini dapat menjadi gagasan untuk penelitian selanjutnya. 

Penulis berharap penelitian ini bisa menjadi sumber referensi untuk penelitian 

mengenai lagu Bahasa Jepang atau lagu Bahasa Jepang idol K-Pop selanjutnya. 

Disarankan untuk kebutuhan penelitian selanjutnya mungkin dapat membahas 

mengenai perkembangan idol K-Pop di Jepang karena industri musik dan 

entertainment terus berkembang seiring berkembangnya jaman.  
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Pada penelitian ini, penulis sadari bahwa masih banyak kekurangan dalam 

pengambilan data, mengingat kondisi saat ini yang tidak memungkinkan karena 

adanya pandemi. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa mendapatkan data 

primer melalui observasi dan wawancara langsung dengan responden sehingga bisa 

mendapat data yang lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




