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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

  

5.1 Simpulan 

Mengacu pada tujuan penelitian yang telah dipaparkan pada Bab I 

sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai rata-rata prates siswa sebesar 

9,6. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan siswa berbicara bahasa 

Perancis sebesar 38,4 %. Sedangkan nilai rata-rata pascates siswa sebesar 14,7. 

Dengan kata lain, tingkat kemampuan siswa berbicara bahasa Perancis sebesar 

58,8%.  Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan nilai rata-rata 

siswa yang cukup signifikan sebelum dan sesudah menggunakan model 

Flipped Classroom dalam pembelajaran berbicara bahasa Perancis sebesar 5,1 

(20,4%). 

2. Berdasarkan hasil perhitungan statistik, dengan menggunakan taraf signifikansi 

1% dan derajat kebebasan d.b = (N-1) = 32-1 = 31, maka diperoleh nilai t-tabel 

sebesar 2,74 dan nilai t-hitung sebesar 9,44, sehingga nilai t-hitung > nilai t-

tabel. Oleh karena itu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hipotesis kerja 

diterima. Jadi, model Flipped Classroom ini dianggap efektif dalam 

pembelajaran berbicara bahasa Perancis siswa XII IPA 1 SMAN 6 Cimahi 

tahun ajaran 2016/2017. 

3. Berdasarkan hasil analisis angket, seluruh siswa menyatakan tertarik ketika 

belajar berbicara dalam bahasa Perancis dengan menggunakan model Flipped 

Classroom dan siswa termotivasi mengikuti pembelajaran berbicara bahasa 

Perancis dengan menggunakan model Flipped Classroom, sehingga model 

tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan berbicara mereka. 

Kemudian kelebihan model Flipped Classroom ini adalah kegiatan berbicara 
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bahasa Perancis menjadi lebih menyenangkan. Adapun kekurangannya yaitu 

tidak bisa bertanya langsung ketika materi diberikan. 

 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian yang sudah dipaparkan di atas, maka 

peneliti mencoba mengutarakan saran untuk pembelajar, pengajar dan saran untuk 

peneliti lain untuk lebih meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Perancis. 

 

a. Saran Bagi Pembelajar bahasa Perancis 

Peneliti mengharapkan siswa SMA maupun pembelajar bahasa Perancis 

untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Perancis dengan 

meningkatkan intensitas berbicara bahasa Perancis. Hal itu dapat dilakukan 

dengan berlatih dengan teman maupun pengajar bahasa Perancis. Selanjutnya 

peneliti merekomendasikan siswa SMA untuk menambah kosakata bahasa 

Perancis dengan cara menonton film maupun media pembelajaran bahasa Perancis 

guna memperlancar dalam berbicara bahasa Perancis. Selain itu, pembelajar 

membiasakan diri mendengarkan lagu maupun film bahasa Perancis untuk 

terbiasa mendengar dialog dalam bahasa Perancis. Peneliti juga menyarankan 

untuk menggunakan model pembelajaran guna meningkatkan keterampilan 

berbicara bahasa Perancis. 

 

b. Saran bagi Pengajar 

Model pembelajaran merupakan salah satu aspek pembelajaran yang 

berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti menyarankan 

kepada pengajar untuk menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan 

kreatif dalam pembelajaran berbicara bahasa Perancis, sehingga pembelajar lebih 

termotivasi dalam belajar dengan suasana yang berbeda. Peneliti menyarankan 

untuk menerapkan model Flipped Classroom sebagai model alternatif dalam 
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pembelajaran berbicara bahasa Perancis. Hal ini berdasarkan hasil angket 

menunjukkan bahwa siswa antusias dan termotivasi dalam mengikuti kegiatan 

belajar dalam pembelajaran berbicara bahasa Perancis. Selain itu, pengajar 

disarankan untuk mengantisipasi kekurang model Flipped Classroom. 

 

 

c. Saran Bagi Peneliti Lain 

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam 

melakukan penelitian selanjutnya. Selain itu, peneliti mengharapkan penelitian ini 

dapat dikembangkan lebih baik lagi dalam menerapkan model Flipped Classroom 

pada keterampilan berbahasa lainnya. 

 


