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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 Pada dasarnya, penelitian bersifat realistis dan objektif yang dilakukan secara 

sistematis dengan berlandaskan teori tertentu. Hasil dan pembahasan penelitian 

efektivitas penggunaan model pembelajaran Jigsaw dalam keterampilan menulis telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya sesuai fakta di lapangan. Pada bab ini, peneliti 

menyajikan simpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran yang 

berhubungan dengan hasil penelitian bagi pihak-pihak terkait, sebagai berikut. 

5.1 Simpulan 

1) Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata prates dan pascates, dapat disimpulkan 

bahwa keterampilan menulis bahasa Perancis mahasiswa Departemen 

Pendidikan Bahasa Perancis Semester VI Tahun Ajaran 2016/2017 kelas A 

meningkat sesudah menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Data hasil 

perhitungan menunjukkan persentase rata-rata nilai prates 7,2% dan 

persentase rata-rata nilai pascates 8,9%, dengan kata lain, tingkat menulis teks 

argumentatif bahasa Perancis mahasiswa sebelum diberi perlakuan adalah 

7,2%, maka terdapat kenaikan rata-rata nilai pascates dibandingkan dengan 

rata-rata nilai prates sebesar 1,7%. 

2) Hasil analisis data penelitian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

Jigsaw efektif digunakan dalam keterampilan menulis bahasa Perancis 

terhadap 32 mahasiswa Departemen Pendidikan Bahasa Perancis Semester VI 

Tahun Ajaran 2016/2017 Kelas A. hal tersebut dibuktikan dengan nilai  

sebesar 5,1 dan nilai  2,74 yang didapat dari tabel signifikansi 1% dan 

derajat kebebasan 31, maka nilai  >  (nilai 

) dapat dikatakan bahwa hipotesis kerja ( ) diterima 

dan hipotesis nol ( ) ditolak. 
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3) Dari hasil pengolahan angket, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya, 

mahasiswa menyukai menulis bahasa Perancis namun mereka menemukan 

banyak kesulitan ketika menulis bahasa Perancis dan juga mahasiswa 

memberikan kesan positif terkait model pembelajaran Jigsaw dalam 

keterampilan menulis bahasa Perancis, yaitu menambah ide dan gagasan 

penulisan dari hasil diskusi, dapat lebih memahami materi yang diberikan 

karena dipelajari lebih dalam dan sederhana dengan teman sekelompok, dan 

meningkatkan kemampuan berbicara atau menjadikan aktif dalam 

mengutarakan pendapat. Adapula kelebihan model pembelajaran Jigsaw, 

yaitu: (1) mahasiswa dapat mengembangkan dengan lebih tulisannya karena 

model pembelajaran yang menyenangkan dan menarik, (2) model 

pembelajaran Jigsaw membuat mahasiswa mendapat ide atau gagasan 

penulisan dari hasil diskusi dengan “tim ahli”, (3) mahasiswa dapat lebih 

memahami materi yang diberikan karena dipelajari lebih dalam dan sederhana 

dengan teman sekelompok, (4) meningkatkan kemampuan berbicara atau 

menjadikan aktif dalam mengutarakan pendapat, (5) meningkatkan 

kemampuan sosial dari diskusi kelompok. Sedangkan kekurangan model 

pembelajaran Jigsaw adalah: (1) membuat suasana kelas menjadi kurang 

kondusif, (2) membutuhkan waktu yang lebih lama karena pembelajar akan 

berpindah kelompok atau tempat beberapa kali, (3) penugasan anggota 

kelompok untuk menjadi tim ahli terkadang tidak sesuai antara kemampuan 

dengan materi yang harus dipelajari, dan (4) tidak dapat diterapkan ketika 

belajar sendiri di rumah. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran bagi Pembelajar Bahasa Perancis 

Peneliti menyarankan, khususnya kepada mahasiswa untuk meningkatkan 

intensitas menulis bahasa Perancis, baik yang berhubungan dengan pembelajaran 
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maupun tidak, misalnya menulis kegiatan sehari-hari dalam bahasa Perancis. Selain 

itu, dengan meningkatkan kegemaran membaca teks bahasa Perancis seperti dalam 

artikel, majalah, buku pembelajaran bahasa Perancis agar kosa kata bahasa Perancis 

bertambah, memperbanyak pengetahuan gaya penulisan bahasa Perancis dan jug 

memperbanyak pengetahuan agar lebih mudah menggali gagasan dan ide ketika 

merumuskan suatu tulisan. 

 

5.2.2 Saran bagi Pengajar 

Peneliti menyarankan agar pengajar lebih banyak menggunakan metode dan 

model pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan bahasa pembelajar. 

Tentunya pengajar harus memilah dan memilih metode dan model pembelajaran yang 

sesuai dengan pembelajaran. Dengan menerapkan metode dan model pembelajaran 

yang sesuai, mahasiswa akan lebih termotivasi dalam pembelajaran bahasa Perancis, 

mengurangi tingkat kesulitan dari keterampilan bahasa Perancis dan membuat 

pembelajaran lebih bervariasi dan tidak membosankan. Terbukti dengan penerapan 

model pembelajaran Jigsaw, pembelajar lebih mudah menemukan ide atau gagasan 

untuk dikembangkan dalam tulisannya dibandingkan ketika harus menulis tanpa 

melakukan persiapan apapun sebelumnya. Disarankan pula kepada pengajar untuk 

dapat memodifikasi metode atau model pembelajaran agar lebih sesuai dengan 

tujuan, materi dan alokasi waktu pembelajaran. Hal tersebut agar hasil pembelajaran 

lebih meningkat dan mengurangi kendala pembelajaran ketika penerapan metode atau 

model pembelajaran. 

 

5.2.3 Saran bagi Peneliti Lain 

Bagi peneliti lain, peneliti menyarankan untuk dapat mengembangkan 

penelitian ini lebih mendalam, tidak hanya diterapkan dalam keterampilan menulis 

bahasa Perancis saja, namun dapat diterampkan dalam keterampilan berbahasa 

lainnya dan bahkan pada pembelajaran bahasa lain atau pembelajaran pengetahuan 
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lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan acuan atau masukan dalam 

mengembangkan metode dan model pembelajaran lain. 

 


