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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil deskripsi data, dan angket yang telah dibahas pada bab 

4, peneliti dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

1) Penggunaan teknik permainan darts dengan media dart board yang 

dilakukan di kelas tidaklah sulit, proses penggunaan teknik permainan 

darts dengan media dart board adalah sebagai berikut: 1) memberikan 

materi; 2) mengelompokan siswa untuk memulai permainan; 3) siswa 

dituntut untuk menjawab pertanyaan yang tersedia pada dart board secara 

lisan dengan menggunakan bahasa Perancis; 4) pada saat kegiatan 

berlangsung, peneliti pun memerhatikan dan memberikan kesempatan 

pada teman sekelompok siswa sebagai pemain yang maju ke depan kelas 

untuk membantu memberikan jawaban ataupun mengoreksinya. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa teknik permainan darts dengan media 

dart board dapat digunakan dalam pembelajaran berbicara bahasa 

Perancis. 

2) Hasil nilai rata-rata tes berbicara bahasa Perancis siswa pada aspek 

pemahaman terhadap perintah yaitu sebesar 4,6, yang berarti baik. Nilai 

terendah terdapat pada aspek pelafalan dengan nilai rata-rata 2,35 yang 

berarti kurang baik. Untuk aspek kosakata dapat dikatakan cukup baik 

karena siswa memperoleh nilai rata-rata 3,3. Siswa pun kurang baik dalam 

aspek tata bahasa, nilai rata-rata yang diperoleh adalah 2,95. Sementara 

untuk aspek kelancaran siswa mendapatkan nilai rata-rata sebesar 2,8 yang 

berarti kurang baik. Maka, total nilai rata-rata tes berbicara bahasa 

Perancis 20 siswa kelas X SMA Negeri 6 Cimahi setelah penggunaan 

teknik permainan darts dengan media dart board sebesar 16 yang telah 

dipersentasekan menjadi 80% yang berada pada interval 76%-85% yang 

kemudian diubah kedalam nilai ubahan skala sepuluh diperoleh nilai 8, 
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dengan kata lain teknik permainan darts dengan media dart board baik 

digunakan dalam pembelajaran bahasa Perancis tertutama dalam hal ini 

pembelajaran berbicara bahasa Perancis. 

3) Berdasarkan hasil angket yang telah dianalis diketahui bagaimana 

tanggapan siswa terhadap penggunaan teknik permainan darts dengan 

media dart board dalam pembelajaran berbicara bahasa Perancis. Siswa 

memberikan tanggapan yang positif, karena sebelumnya media dengan 

teknik ini belum pernah digunakan oleh guru bahasa Perancis mereka, 

dilihat dari hasil angket, seluruh responden atau 100% siswa menjawab 

bahwa teknik permainan darts dengan media dart board tidak pernah 

digunakan oleh guru. Diakui oleh 55% siswa bahwa teknik permainan 

darts dengan media dart board itu menarik dan sebesar 90% siswa 

menyukai teknik permainan darts dengan media dart board. Teknik 

permainan darts dengan media dart board ini membuat siswa menjadi 

semangat (50%) dan 95% siswa mengaku lebih termotivasi dan 

memudahkan dalam pembelajaran berbicara bahasa Perancis. 

5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Para Pengajar  

 Pengajar bahasa Perancis sebaiknya lebih sering memberikan latihan 

berbicara bahasa Perancis untuk para siswa. Selain untuk melatih keterampilan 

berbicara bahasa Perancis juga dapat melatih kepercayaan diri, menimalisir rasa 

takut dan rasa gugup siswa ketika berbicara di depan kelas.  Pengajar dapat 

menggunakan media atau teknik yang menarik untuk menciptakan suasana 

pembelajaran di kelas menjadi lebih menyenangkan serta siswa dapat lebih 

semangat dan termotivasi untuk belajar bahasa Perancis, terutama dalam berbicara 

bahasa Perancis. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dalam 

menciptakan teknik dan media yang menarik dan menyenangkan. Selain itu, 

teknik permainan darts dengan media dart board  ini pun dapat dijadikan sebagai 

alternatif untuk pembelajaran berbicara bahasa Perancis. 
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5.2.2 Bagi Para Siswa 

 Untuk berbicara bahasa Perancis dengan baik, sebaiknya siswa lebih 

banyak berlatih dan belajar lebih giat lagi, selain dengan teknik permainan darts 

dengan media dart board, siswa dapat belajar dan berlatih dengan dan 

bagaimanapun caranya, bukan hanya berlatih bersama guru atau teman, tetapi 

siswa dapat berlatih berbicara dengan penutur aslinya. Perbanyaklah membaca 

buku atau novel berbahasa Perancis. Di zaman yang sudah semakin berkembang 

ini, siswa dapat belajar dari situs-situs pembelajaran bahasa Perancis di internet 

guna memperbanyak kosakata serta mempelajari tata bahasanya, berlatih 

berbicara bahasa Perancis pun dapat meningkatkan pelafalan serta kelancaran 

dalam mengungkapkan ide dan gagasan secara lisan dengan menggunakan bahasa 

Perancis. Belajar dan berlatihlah dimanapun dan kapanpun dengan cara dan 

sumber apapun. 

5.2.3 Bagi Para Peneliti Selanjutnya 

 Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber 

inspirasi atau pencerahan bagi peneliti lain dalam menciptakan media dan teknik 

pembelajaran yang lebih variatif. Peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya 

dapat menggunakan atau mengembangkan teknik permainan darts dengan media 

dart board  ini untuk digunakan dalam meningkatkan keterampilan berbahasa lain 

selain berbicara, seperti menyimak, menulis, dan membaca. 

 

 

 


