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BAB III 

PEMBAHASAN  

3.1 Deskripsi Penggunaan media sosial Twitter untuk meningkatkan minat belajar 

Dengan adanya informasi yang tersebar luas dan didapatkan dengan mudah dari 

internet, peserta didik dapat menggali pembelajaran secara otodidak melalui media sosial 

Twitter. Ada beberapa akun berbahasa perancis yang dapat di follow oleh peserta didik, 

seperti @FrancaisToday, @francaisetvous, @ApprendreTV5 dan lain-lain.   

Sebagaimana telah diungkapkan oleh Dimyati dan Mudjiono mengenai pembelajaran, 

di dalam pembelajaran guru dapat memberi instruksi kepada peserta didik agar 

memanfaatkan media sosial twitter sebagai sumber belajar alternatif selain guru.  

Pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional, untuk 

membuat siswa belajar aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Penggunaan 

media sosial twitter bertujuan sebagai bahan ajar alternatif untuk pembelajar bahasa perancis 

agar pembelajar semakin termotivasi dalam meningkatkan kemampuan bahasa perancis dari 

segi penulisan (ecrire) dan juga berbicara (orale). 

 

3.2 Jenis-jenis Akun Media Sosial Twitter 

Menurut Nukman Luthfie (2016:2), seorang pakar sosial media, akun media sosial twitter 

terbagi ke dalam tiga golongan, yaini: 

1. akun berbasis personal 

2. akun berbasis berita  

3. akun berbasis edukasi  
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1. Akun Berbasis Personal  

                  

 

 

2. Akun Berbasis Berita  
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1. Akun Berbasis Edukasi 
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3.3 Langkah-langkah Penggunaan Media Sosial Twitter untuk Meningkatkan Motivasi 

Belajar 

Motivasi dalam konteks meningkatkan minat belajar dapat dilakukan dengan cara guru 

menginstruksikan kepada pembelajar untuk mencari teks – teks yang tersedia di dalam media 

sosial twitter. Langkah selanjutnya adalah pembelajar secara inisiatif membuka laman twitter 

dengan tujuan yang diinginkan oleh pembelajar, baik mencari sumber materi production 

ecrite atau mencari sumber materi production orale. 

Mencari teks-teks tersebut dapat dilakukan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut: 

1. Masuk ke laman www.twitter.com 

2. Mengetik kata kunci pada kolom “search”  

3. Pilih teks sesuai dengan kebutuhan  

 

http://www.twitter.com/

