BAB III
PEMBAHASAN
Pada bab sebelumnya, pengkaji telah memaparkan teori mengenai teknik permainan Dice
Words dan pembelajaran menulis kalimat sederhana bahasa perancis menurut para ahli. Pada bab
ini, pengkaji akan membahas mengenai teknik permainan Dice Words dan keterampilan menulis
kalimat sederhana bahasa perancis sesuai dangan rumusan kajian dan tujuan kajian dimana
rumusan kajian tersebut sebagai berikut:
1. Bagaimana penggunaan teknik permainan dice words untuk keterampilan menulis kalimat
sederhana bahasa perancis?
Untuk mengetahui lebih lanjut, pengkaji akan memaparkan langkah-langkah penggunaan
teknik permainan Dice Words dalam pembelajaran menulis kalimat sederhana bahasa perancis,
keterkaitan antara teknik permainan dice words dengan keterampilan menulis kalimat sederhana
bahasa perancis serta kelebihan dan kekurangan dari teknik permainan itu sendiri berikut
penjelasannya :


Langkah-langkah permainan Dice words

a) Permainan ini terdiri dari 6 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 3-4 orang siswa.
b) Permainan ini terdiri dari 2 buah dadu. yang terdiri dari kosakata bahasa perancis yang di
dalamnya terdapat kosakata subjek, kata kerja dan kata sifat
c) Setiap kelompok mendapat kesempatan untuk melempar dadu yang terdiri dari kosakata
bahasa perancis. Kemudian setiap kelompok diminta untuk bekerjasama membuat kalimat
sederhana dari kosakata yang telah mereka temukan dari dadu tersebut.
d) Kemudian dilanjutkan untuk melempar dadu kembali, jika mata dadu yang dilempar sudah
pernah muncul, maka kelompok tersebut mendapat kesempatan untuk melempar dadu kembali
sampai semua kosakata yang ditemukan habis menjadi sebuah kalimat sederhana.
e) Selanjutnya setiap kelompok menuliskan di papan tulis hasil dari pembuatan kalimat
sederhana yang telah ditugaskan.
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f) Untuk penilaian dalam permainan ini, setiap kelompok yang berhasil mengumpulkan kosakata
dan membuat kalimat sederhana yang baik dan benar. Kelompok yang mendapatkan poin
terbanyak adalah kelompok yang menjadi pemenangnya.


Kekurangan Teknik Permainan Dice Words

a) Permainan belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat karena cara dan

peraturannya

dianggap mirip dengan judi.
b) Kemungkinan timbul perasaan untuk mengalahkan yang lain bukan untuk bekerja sama.
c) Membutuhkan keterampilan untuk mencari dan mengembangkan alat-alat yang cocok
dengan kondisi.
d) Dorongan hanya untuk dapat ganjaran dan bukan untuk belajar.
e) Kadang-kadang waktu melebihi ketentuan dari yang telah ditetapkan .(Sudjana,1983:83)
f) Kosakata hanya terpaku pada apa yang ada di dalam dadu saja.


Kelebihan Teknik Permainan Dice Words

a) Permainan ini menumbuhkan kegembiran dan tidak melelahkan.
b) Kompetensi dan rasa ingin menang ada pada peserta.
c) Dapat menggunakan alat yang mudah seperti dadu yang dapat di buat dan ditemukan
dimanapun.
d) Ganjaran bagi pemenang dirasakan secara langsung.
e) Penilaian dilakukan secara bersama bersama pengamat dan pemain. (Sudjana,1983:83)

Keterkaitan antara teknik permainan Dice Words dengan keterampilan menulis kalimat
sederhana ini sendiri yaitu untuk membantu mempermudah siswa dalam mengingat kosakata
untuk dijadikan sebuah kalimat sederhana khususnya dalam pembelajaran Bahasa Perancis.
Dengan menggunakan media dadu yang di dalamnya berisikan banyak kosakata sebagai alatnya
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dan teknik permainan sebagai cara pembelajarannya, akan membuat siswa merasa lebih tertarik
dan menjadi lebih bersemangat untuk menulis kalimat-kalimat sederhana apalagi untuk tingkat
pemula seperti tingkat A1 permainan ini sangat cocok untuk diterapkan.
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