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 BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah dan hasil 

pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti memiliki beberapa simpulan 

mengenai media pembelajaran Français du Secrétariat dalam bentuk CD-ROM 

interaktif, sebagai berikut: 

1) Materi kesekretariatan bahasa Perancis yang ditampilan dalam CD-ROM 

interaktif Français du Secrétariat 

Seluruh materi kesekretariatan bahasa Perancis yang disusun oleh 

peneliti ini mengacu pada silabus Departemen Pendidikan Bahasa Perancis 

FPBS UPI dan bahan ajar mata kuliah Français du Secrétariat yang 

merupakan buku karangan Simone Oudot (1991) yang berjudul Guide de 

correspondence en francais. Materi-materi tersebut dirangkum dari berbagai 

sumber dan disusun berdasarkan tema. Berikut data selengkapnya. 

a. La lettre d’invitation  

b. La lettre circulaire 

c. L’offre d’emploi 

d. Le bordereau d’envoi 

e. Le compte-rendu 

 

2) Tampilan CD-ROM interaktif Français du Secrétariat 

Seluruh materi Français du Secrétariat ditampilkan secara menarik 

dan juga dilengkapi dengan evaluasi berupa soal-soal latihan. Setiap materi 

dilengkapi dengan contoh dan evaluasi, sedangkan evaluasi dilengkapi 

dengan soal-soal latihan berupa pilihan ganda, isian dan vrai ou faux. 
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Media ini diiringi backsound lagu la vie en rose mengingat lagu 

tersebut merupakan salah satu lagu berbahasa Perancis yang cukup populer 

ciptaan Edith Piaf. 

 

3) Tanggapan pengguna CD-ROM interaktif Français du Secrétariat 

Berdasarkan hasil analisis angket, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

multimedia interaktif ini menampilkan materi secara sistematis yang 

dilengkapi dengan soal. Selain itu, CD-ROM interaktif memiliki 

pengoperasian yang sederhana didukung dengan tombol sederhana yang 

berfungsi dengan baik. Kemudian, media pembelajaran ini dapat 

menumbuhkan motivasi belajar para responden dengan tampilan menarik 

yang digunakan dalam aplikasi. Selain itu, terdapat pula kekurangan pada 

media pembelajaran ini yaitu, ukuran font yang digunakan kurang besar 

pada halaman-halaman tertentu. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti 

memiliki beberapa saran yang dapat pertimbangkan sebagai acuan 

penyempurnaan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif berupa CD-

ROM sebagai berikut : 

a. Untuk Mahasiswa dan Para Profesional 

Dengan adanya CD-ROM ini diharapkan dapat mengurangi kepasifan 

belajar, meningkatkan efektivitas belajar, memotivasi dan meningkatkan 

minat mahasiswa dan para profesional dalam mempelajari materi Français 

du Secrétariat. Selain itu, mahasiswa dapat menggunakannya dalam proses 

pembelajaran secara situasional sekaligus dapat mengukur pengetahuan 

mahasiswa maupun para profesional tentang Français du Secrétariat secara 

mandiri berkat adanya soal evaluasi di setiap materi yang ada. 
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b. Untuk Pengajar Bahasa Perancis 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan hasil dari penelitian ini 

dapat dijadikan media alternatif berbasis multimedia dalam pembelajaran 

Français du Secrétariat. Selain itu, peneliti berharap media pembelajaran 

ini menjadi metode alternatif yang efektif, efisien sekaligus menarik dalam 

menyajikan bahan pembelajaran disamping penggunaan metode 

konvensional yang menggunakan buku cetak sebagai sumber utamanya. 

 

c. Untuk Peneliti Berikutnya 

Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

refrensi untuk melakukan penelitian serupa, dapat dikembangkan dan diuji 

tingkat keefektivitasannya dalam pembelajaran Français du Secrétariat. 

 


