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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini akan dipaparkan simpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian 

tentang penggunaan teknik gallery walk dalam pembelajaran menulis kalimat 

bahasa Perancis terhadap siswa kelas XI IPA-1 SMA Sandhy Putra Tahun 

Pelajaran 2015/2016. Simpulan dan saran ini diperoleh berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan pada BAB  

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan sesuai dengan rumusan 

masalah diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu : 

1. Pada poin ini peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan teknik gallery walk 

dalam pembelajaran menulis bahasa Perancis ditinjau dari aktivitas pengajar 

dan siswa dilakukan dengan baik dan sesuai dengan aspek-aspek yang telah 

direncanakan sebelumnya. Pernyataan tersebut berdasarkan perhitungan yang 

peneliti lakukan terhadap lembar observasi aktivitas pengajar. Peneliti 

melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus Sudjana (2005) dengan 

nilai rata-rata yang diubah ke dalam presentase. Setelah melakukan 

perhitungan diperoleh hasil presentase sebesar 89%. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa kinerja pengajar (peneliti) termasuk kedalam kualifikasi 

baik (lihat Sudjana, 2005:107). Sedangkan pada lembar aktivitas siswa 

peneliti mendeskripsikan hasil observasi bahwa sebagian besar siswa 

memperhatikan dan menyimak penjelasan peneliti, serius mendengarkan 

tujuan pembelajaran yang peneliti sampaikan, dan aktif dalam bertanya 

mengenai materi pembelajaran yang telah disampaikan. Seluruh siswa 

melaksanakan pembelajaran menggunakan teknik gallery walk serta memiliki 

rasa percaya diri untuk mengungkapkan hasil pembelajaran di depan kelas. 

Saat peneliti menjelaskan konsep dan langkah-langkah teknik gallery walk 

hanya sebagian kecil siswa yang mengajukan pertanyaan dan pendapat. 
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Namun secara keseluruhan penilaian terhadap aktivitas siswa selama 

pembelajaran adalah baik. 

2. Setelah menggunakan teknik gallery walk dalam pembelajaran menulis bahasa 

Perancis, kemampuan menulis bahasa Perancis siswa kelas XI IPA 1 di SMA 

Shandy Putra Kabupaten Bandung mengalami peningkatan. Pada tahap prates 

sebelum perlakuan, nilai rata-rata kelas siswa memperoleh skor 57,48. 

Sedangkan setelah perlakuan mengalami peningkatan terhadap nilai rata-rata 

kelas menjadi 79,87. Maka, dapat dikatakan bahwa hasil nilai rata-rata kelas 

dalam menulis bahasa Perancis siswa yang mengalami peningkatan sebesar 

22,39.  

3. Pada pelaksanaannya teknik gallery walk memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Kelebihan dan kekurangan tersebut diperoleh dari data angket berdasarkan 

teori yang diberikan kepada 30 responden. Berdasarkan data angket, kelebihan 

dari teknik gallery walk, yaitu : 1) terjadi sinergi saling menguatkan 

pemahaman terhadap tujuan pembelajaran; 2) membiasakan siswa bersikap 

menghargai dan mengapresiasi hasil belajar kawannya; dan  3) terbiasa 

membangun budaya kerjasama memecahkan masalah dalam belajar. 

Sedangkan kekurangan dari teknik gallery walk, yaitu : 1) bila anggota 

kelompok terlalu banyak, akan terjadi sebagian siswa menggantungkan kerja 

kawannya; 2) pengaturan setting kelas pada teknik ini lebih rumit; dan 3) guru 

perlu ekstra cermat dalam memantau dan menilai keaktifan individu dan 

kolektif.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, peneliti memperoleh beberapa hal 

berhubungan dengan penggunaan teknik gallery walk  dalam pembelajaran 

menulis bahasa Perancis. Berikut ini peneliti memberikan beberapa rekomendasi 

demi kebaikan dalam pembelajaran maupun dalam penelitian berikutnya. 
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a. Bagi Pengajar 

Dalam proses pembelajaran penggunaan sebuah metode, model, teknik dan 

media memiliki peranan penting yang dapat membantu pengajar untuk 

mempermudah ketercapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, apabila keempat 

elemen tersebut dikemas secara lebih kreatif dan inoavatif dapat membantu 

mengatasi permasalahan motivasi yang sering hilang dari diri siswa ketika belajar.  

Teknik gallery walk ini diharapkan dapat menjadi teknik pembelajaran yang 

dapat membantu pengajar dalam mempermudah pelaksaanaan pembelajaran serta 

penyampaian materi di kelas. Oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada 

pengajar untuk menjadikan teknik gallery walk sebagai salah satu teknik alternatif 

dalam proses pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran menulis bahasa 

Perancis. 

 

b. Bagi Siswa 

Pembelajaran bahasa asing memang dirasa cukup sulit terutama bahasa 

Perancis yang masih awam dan jarang dipelajari. Bahasa Perancis memang 

memiliki perbedaan dalam pelafalannya secara tulis dan lisan. Namun apabila 

dilakukan latihan yang cukup intensif, maka kesulitan tersebut dapat diatasi 

dengan mudah. Sebaiknya siswa lebih giat lagi dalam belajar agar mampu 

menguasai kosa kata, memahami struktur kalimat bahasa Perancis dan mampu 

mengkonjugasikan.  

Untuk bisa menguasai keterampilan menulis bahasa Perancis dengan baik, 

peneliti menganjurkan siswa untuk sering membaca buku cerita tingkat A1 untuk 

menambah kosa kata dan memahami srtruktur kalimat bahasa Perancis. Selain itu 

juga, siswa harus lebih sering berlatih menulis sehingga keterampilan menulis 

mereka terasah dengan baik. Peneliti merekomendasikan agar siswa mencoba 

menggunakan macam-macam teknik pembelajaran yang sesuai dan dapat 

membantu mereka meningkatkan kemampuan menulis.  
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c. Bagi Peneliti berikutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi peneliti lainnya 

dalam mengembangkan penelitian yang sejenis. Semoga peneliti selanjutnya 

dapat lebih mengembangkan penggunaan teknik gallery walk agar lebih baik, 

efektif, dan inovatif dalam penelitian berikutnya dengan subjek penelitian yang 

lebih luas. Kemudian penelitian dengan menggunakan teknik ini dapat 

diaplikasikan pada pembelajaran yang lainnya. 


