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ABSTRAK 

Sinaga. Vina. 2014. "Penerapan Teknik Sebar Gambar dalam Pembelajaran 

Keterampilan Menulis Karangan Narasi Bahasa Prancis" (Studi Pra 

Eksperimental pada Mahasiswa Semester V Jurusan Pend. Bahasa Prancis 

Tahun Akademik 2013/2014).  Skripsi. Bandung : Jurusan Pendidikan Bahasa 

Prancis FPBS UPI. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data terkait (1) implementasi teknik sebar 

gambar dalam pembelajaran menulis karangan narasi mahasiswa semester V Jurusan 

Pendidikan Bahasa Prancis Tahun Akademik 2013/2014; (2) hasil kemampuan 

menulis karangan narasi mahasiswa; serta (3) kelebihan dan kekurangan teknik sebar 

gambar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pra eksperimen dengan 

desain the one shot case study. Populasi penelitian ini adalah karakteristik 

kemampuan menulis karangan narasi mahasiswa tingkat III semester V Jurusan 

Pendidikan Bahasa Prancis UPI tahun ajaran 2013/2014, sedangkan sampel yang 

diambil adalah 20 orang mahasiswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tes, angket dan observasi. Tes yang digunakan pada penelitian ini adalah tes 

tulisan yang diberikan kepada sampel penelitian. Penerapan teknik sebar gambar 

dalam pembelajaran keterampilan menulis karangan narasi bahasa Prancis terhadap 

sampel menunjukkan hasil yang baik.  Hasil tes dan angket menunjukkan bahwa 

mahasiswa lebih mudah dalam menuangkan ide serta gagasannya ke dalam bentuk 

tulisan. Selain itu penerapan teknik ini juga memberikan mahasiswa ide dalam waktu 

yang singkat sehingga lebih cepat dalam menulis karangan narasi. Berdasarkan 

perhitungan hasil tes, nilai rata - rata yang diperoleh sebesar 12,15 atau berada dalam 

intervail 76% - 85%, yang jika dikonversikan terhadap tabel penentuan patokan 

dengan perhitungan presentase untuk skala sepuluh didapatkan nilai 8 atau dapat 

dikatakan baik. Dari hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan kepada pengajar 

untuk menerapkan teknik sebar gambar dalam pembelajaran keterampilan menulis 

terutama menulis karangan narasi. Untuk para mahasiswa, peneliti menyarankan 

untuk sering melakukan kegiatan menulis sehingga lebih terampil dalam menuangkan 

ide serta gagasan ke dalam bentuk tulisan. Peneliti juga berharap agar penelitian ini 

dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian selanjutnya. 
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