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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 Bab ini menjelaskan mengenai simpulan dan analisis data yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya. Analisis data tersebut bertujuan untuk menjawab 

pertanyaan- pertanyaan yang telah disampaikan pada rumusan masalah. Selain itu, 

dijelaskan pula saran dari peneliti untuk mahasiswa, pengajar bahasa Perancis dan 

peneliti selanjutnya. 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa hasil analisis 

tes yang berupa prates dan pascates kepada 35 orang mahasiswa semester III 

Departemen Pendidikan Bahasa Perancis FPBS UPI tahun akademik 2016/2017 

menunjukkan adanya peningkatan pada kemampuan menulis karangan narasi 

bahasa Perancis setelah menggunakan media film pendek. Peningkatan tersebut 

dapat dilihat dari perbedaan antara nilai rata-rata prates dan pascates. Nilai rata-

rata prates sebelum penggunaan media film pendek adalah sebesar 8,28. 

Sedangkan, nilai rata-rata pascates setelah mahasiswa mendapat perlakuan berupa 

penggunaan media film pendek adalah sebesar 10,64. Dengan begitu, perbedaan 

nilai antara prates dan pascates dalam keterampilan menulis karangan narasi 

bahasa Perancis mahasiswa setelah adanya perlakuan (treatment) penelitian yaitu 

sebesar 2,36.  

Untuk menyatakan bahwa media ini efektif atau tidak, maka data 

kuantitatif ini menggunakan Uji t. Peneliti menggunakan taraf signifikasi 1% 

dengan derajat kebebasan 34, sehingga memperoleh nilai ttabel sebesar 2,72. 

Sedangkan berdasarkan perhitungan statistik, peneliti memperoleh thitung sebesar 

7,12. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, peneliti mengetahui bahwa 

thitung>ttabel (7,12>2,72) yang menunjukkan bahwa hipotesis kerja diterima. Maka, 

peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan media film pendek dapat 

meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi bahasa Perancis. Oleh karena 
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itu, peneliti dapat mengatakan kembali bahwa penggunaan media film pendek 

efektif dalam meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi bahasa Perancis 

mahasiswa semester III FPBS UPI Tahun Akademik 2016/2017. 

Selanjutnya dari hasil analisis data angket, peneliti menyimpulkan bahwa 

seluruh responden (100%) menyatakan bahwa media film pendek dapat 

membantu mahasiswa untuk menulis karangan narasi dan hampir seluruh 

responden (97%) menyatakan bahwa media film pendek cocok digunakan untuk 

menulis karangan narasi. Ketertarikan mahasiswa juga terlihat dari analisis angket 

yang menyatakan bahwa alur dan cerita dalam film pendek memberikan kesan 

yang menyenangkan, menarik dan tidak membosankan serta membantu 

mahasiswa untuk lebih memahami struktur karangan narasi. Kemudian, 

kekurangan yang dimiliki film pendek menurut pendapat mahasiswa yaitu 

keterbatasan kosakata yang dimiliki. Hal tersebut membuat mahasiswa susah 

untuk berkonsentrasi pada film yang ditayangkan dan durasi film yang cukup 

singkat. Adapun kelebihan film pendek yaitu memberikan pengaruh positif pada 

pola pikir mahasiswa karena dapat mengembangkan ide, imajinasi dan gagasan 

dalam membuat struktur karangan narasi, selain itu media film pendek juga 

memberikan kosakata baru untuk membuat karangan narasi bahasa Perancis.  

 

5.2 Saran 

 Setelah melakukuakn penelitian terhadap penelitian efektivitas 

penggunaan media film pendek untuk meningkatkan kemampuan menulis 

karangan narasi. Peneliti mengharapkan adanya pengembangan dan perbaikan dari 

penelitian ini. Adapun beberapa saran atau rekomendasi peneliti untuk penelitian 

lainnya yang berkaitan adalah sebagai berikut: 

a. Untuk Mahasiswa 

Mahasiswa diharapkan dapat terus belajar dan berlatih menulis karangan 

narasi dalam bahasa Perancis agar lebih terampil, karena menulis bukanlah 

suatu keterampilan yang mudah untuk dikuasai. Selain itu, peneliti 
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menyarankan untuk selalu menambah kosakata dengan banyak menonton 

film berbahasa Perancis dan membaca buku atau artikel berbahasa Perancis. 

 

b. Untuk Pengajar Bahasa Perancis 

Penggunaan media dan teknik pembelajaran yang tepat diperlukan untuk 

dapat memotivasi mahasiswa dalam belajar bahasa Perancis. Berdasarkan 

hasil penelitian yang telah dilakukan, penggunaan media film pendek dapat 

menjadi cara alternatif untuk diaplikasikan oleh pengajar bahasa terutama 

bahasa perancis dalam pembelajaran keterampilan menulis untuk tingkatan 

A1 ke atas. 

c. Untuk peneliti selanjutnya 

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat dikembangkan menjadi lebih 

baik. Selain itu, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi referensi 

bagi peneliti lain yang ingin meneliti dalam bidang media pembelajaran, 

khususnya dalam keterampilan menulis. akan lebih baik apabila penelitian 

berikutnya dapat meneliti di bidang keterampilan berbahasa lainnya seperti 

keterampilan berbicara ataupun menyimak, namun harus disesuaikan pula 

dengan materi yang diajarkan. 

 


