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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, dapat disimpulkan 

beberapa hal yaitu : 

1. Kemampuan siswa kelas XI Akuntansi di SMK Pasundan Putra setelah 

mendapatkan perlakuan dengan menggunakan metode sugesti imajinasi 

berada pada tingkatan nilai yang baik. Nilai rata-rata siswa setelah mendapat 

perlakuan dengan metode sugesti imajinasis berbasis media trailer film yaitu 

76,5. Artinya, kemampuan siswa dalam menulis karangan deskripsi dari hasil 

tes berada pada interval tingkat penguasaan 76%-85% yang berarti baik. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa metode sugesti imajinasi berbasis media trailer 

film berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembelajaran yaitu menuliskan 

kalimat sederhana dengan menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat, 

mengungkapkan informasi secara tertulis tentang kehidupan keluarga, dan 

memperkenalkan anggota keluarga secara tertulis. 

2. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan pada penggunaan metode 

sugesti imajinasi berbasis media trailer film dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi menurut tanggapan siswa pada angket yang disebar. 

Kelebihan tersebut menurut 55% siswa mempermudah mereka dalam 

menemukan ide tulisan dan sisanya merasa terangsang imajinasinya dalam 

membuat karangan deskripsi setelah mendapat perlakuan (treatment) serta 

merasa kegiatan pembelajaran menjadi tidak membosankan. Kekurangannya 

yaitu sebagian siswa terlalu terfokus kepada pemutaran trailer film sehingga 

sebagian siswa tersebut merasa metode ini membatasi kreatifitas dan imajinasi 

mereka dan membuat karangan tidak terarah. 

5.2 Rekomendasi 

Pada bagian ini peneliti mencoba mengemukakan rekomendasi-rekomendasi 

yang diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Perancis. 
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5.2.1 Rekomendasi kepada Pengajar Bahasa Perancis 

Dalam proses pembelajaran bahasa asing khususnya pembelajaran 

keterampilan menulis dibutuhkan metode pembelajaran yang menarik perhatian 

siswa. Pengajar diharapkan dapat mencari dan menggunakan metode 

pembelajaran yang tidak membosankan di dalam kelas. Metode sugesti imajinasi 

berbasis media trailer film dapat menjadi salah satu alternatif untuk pengajaran 

menulis karangan deskripsi. 

5.2.2 Rekomendasi untuk Siswa 

Untuk meningkatkan keterampilan menulis peneliti merekomendasikan 

kepada para siswa untuk menggunakan media seperti trailer film, video klip, atau 

pun lagu yang dapat membangkitkan motivasi belajar dan merangsang daya 

imajinasi. Juga menggunakan buku panduan baik dalam pengkonjugasian maupun 

dalam menemukan kata-kata berbahasa Perancis untuk menambah 

perbendaharaan kosa kata. Juga alangkah lebih baiknya untuk lebih sering berlatih 

menulis agar tumbuh rasa percaya diri dalam membuat tulisan dan kegiatan 

menulis tidak terasa membosankan. 

5.2.3 Rekomendasi untuk Peneliti Lainnya 

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi atau 

acuan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian. Peneliti pun 

merekomendasikan untuk mencari dan mengembangkan metode-metode dalam 

pembelajaran menulis bahasa Perancis seperti metode sugesti imajinasi, agar 

menulis menjadi kegiatan yang menyenangkan karena sebagian para pembelajar 

bahasa Perancis merasa bahwa menulis bahasa Perancis tidak menyenangkan 

untuk dipelajari. Serta tidak lupa untuk menyesuaikan metode yang akan 

digunakan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari kegiatan 

pembelajaran tersebut. 


