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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

  

5.1 Kesimpulan 

 Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa penelitian ini 

bertujuan untuk menguji penggunaan media film bisu dalam meningkatkan 

keterampilan menulis karangan narasi bahasa Perancis mahasiswa semester IV 

Jurusan Pendidikan Bahasa Perancis FPBS UPI tahun akademik 2013/2014. Dari 

hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya keterampilan menulis 

karangan narasi bahasa Perancis mahasiswa berada dalam kriteria cukup. Setelah 

diberikan perlakuan media film bisu terdapat peningkatan kemampuan menulis 

karangan narasi bahasa Perancis. Hal itu terbukti dari nilai rata-rata mahasiswa 

sebelum menggunakan media film bisu yaitu 20,1 dari nilai maksimal 30. Nilai 

tersebut jika dipresentasikan akan menjadi 67% yang berarti dalam kriteria cukup 

baik. Setelah diberi perlakuan media film bisu, nilai rata-rata mahasiswa dalam 

keterampilan menulis karangan narasi bahasa Perancis meningkat menjadi 23,6 

dari nilai maksimal 30. Jika dipresentasikan, nilai tersebut menjadi 78,67% yang 

berarti berada dalam kriteria baik. 

 Hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima karena media film bisu 

terbukti efektif untuk digunakan sebagai media pembelajaran alternatif untuk 

meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi bahasa Perancis. Dari hasil 

analisis data, diperoleh nilai thitung sebesar 3,53. Taraf signifikasi yang digunakan 

adalah taraf signifikasi (α) 1% dengan derajat kebebasan (d.b) sebesar 19, maka 

diperoleh nilai ttabel sebesar 2,86 yang berarti thitung > ttabel. Dapat disimpulkan 

bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara hasil menulis karangan narasi 

sebelum menggunakan media film bisu dan setelah menggunakan media film 

bisu. 

 Penggunaan media film bisu memberikan pengaruh positif  pada pola pikir 

mahasiswa karena dengan menggunakan film bisu mahasiswa dengan cepat dapat 
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berimajinasi, memahami alur cerita dan mengefektifkan waktu dalam menulis 

karangan narasi sesuai dengan strukturnya.  

 Berdasarkan analisis data hasil angket, hampir seluruh mahasiswa 

berpendapat bahwa media film bisu membantu dalam upaya meningkatkan 

keterampilan menulis karangan narasi bahasa Perancis dan hampir seluruh 

mahasiswa berpendapat bahwa media film bisu cocok diterapkan dalam 

pembelajaran menulis karangan narasi bahasa Perancis. 

 Adapun pendapat mahasiswa mengenai kelebihan dari media film bisu 

yaitu membuat kegiatan menulis karangan narasi bahasa Perancis lebih menarik 

karena dapat mengembangkan imajinasi dan durasi waktu yang digunakan untuk 

menulis karangan narasi bahasa Perancis menjadi lebih cepat karena mahasiswa 

tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengembangkan gagasan utama sebuah 

karangan. Kekurangan dari media film bisu menurut pendapat mahasiswa 

diantaranya, yaitu adanya sudut pandang yang berbeda-beda karena tidak ada 

dialog ataupun keterangan sehingga mahasiswa harus lebih berkonsentrasi agar 

tidak terjadi kekeliruan. 

5.2 Rekomendasi 

 Pada bagian ini, peneliti mencoba mengemukakan rekomendasi-

rekomendasi yang diharapkan dapat bermanfaat terhadap pembelajaran bahasa 

Perancis. 

5.2.1 Rekomendasi untuk Pengajar Bahasa Perancis 

 Penelitian ini dpaat menjadi referensi bagi pengajar yang akan 

memberikan pembelajaran keterampilan menulis, mengingat pentingnya 

keberadaan media pembelajaran dalam pembelajaran, agar dapat tercipatanya 

pembelajaran bahasa yang menarik. Media film bisu bisa menjadi alternatif 

pilihan bagi para pengajar. Media film bisu tersebut diharapkan akan dapat 

memotivasi dan mempermudah mahasiswa dalam menulis sebuah karangan. 

 

 



 

Yuliani Hajiminawati, 2014 
PENGGUNAAN MEDIA FILM BISU UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN 
NARASI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

5.2.2 Rekomendasi untuk Mahasiswa 

 Untuk meningkatkan keterampialn menulis karangan narasi bahasa 

Perancis, maka peneliti merekomendasikan kepada mahasiswa untuk: 

1. Lebih banyak berlatih menulis, agar kegiatan menulis menjadi salah satu 

kebiasaan sehingga muncul paradigma bahwa menulis adalah hal yang 

mudah untuk dilakukan 

2. Lebih banyak membaca buku atau hasil karya tulis berbahasa Perancis 

agar dapat menambah sekaligus memperkaya perbendaharaan kata 

5.2.3 Rekomendasi untuk Peneliti Lain 

 Penelitian ini adalah penelitian pertama peneliti tentang upaya untuk 

meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi bahasa Perancis. Peneliti 

berharap agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain 

yang ingin meneliti dalam bidang media pembelajaran dan menulis. Dalam hal ini, 

peneliti ingin merekomendasikan kepada peneliti berikutnya agar penggunaan 

media film bisu dapat dikembangkan untuk digunakan dalam keterampilan 

berbahasa yang lain. Namun dalam pemilihannya, harus disesuaikan dengan 

materi yang diajarkan, misalnya media film bisu ini bisa dijadikan sebagai media 

pembelajaran alternatif untuk digunakan pada pembelajaran menulis karangan 

narasi. 

 

 

 


