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BAB III 

PEMBAHASAN 

3.1 Penggunaan Media Kartu UNO dalam Keterampilan Berbicara Bahasa 

Perancis 

Pada bagian ini pengkaji akan memaparkan penggunaan media kartu UNO 

dalam keterampilan berbicara bahasa Perancis. Pada bab sebelumnya sudah 

dituliskan tentang pengertian kartu UNO. 

Kartu UNO berjumlah 108 terdiri dari 4 warna yang berbeda yaitu merah, 

kuning, hijau, dan biru. Dari setiap warna memiliki nomor 0-9 yang tercantum. 

Setiap jenis kartu memiliki kata kunci untuk membuat kalimat serta membuat 

dialog bahasa Perancis. Jadi setiap warna, nomor dan jenis kartu lainnya memiliki 

kata kunci. 

3.1.1 Langkah-langkah penggunaan media kartu UNO dalam keterampilan 

berbicara bahasa Perancis 

Pengkaji akan memaparkan langkah-langkah penggunaan media kartu UNO 

dalam keterampilan berbicara bahasa Perancis. Langkah-langkah tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Membagi kelompok menjadi 4 kelompok 

2. Memanggil ketua kelompok untuk memilih tumpukan kartu yang ada 

didepan. 

3. Masing-masing kelompok menentukan tema yang tertera pada kartu 

tersebut, lalu dibahas dalam sebuah dialog. 

4. Memberikan penjelasan tentang tema yang akan digunakan oleh setiap 

kelompoknya. 

5. Memberikan waktu sebanyak 20 menit  untuk membuat dialog dalam 

bahasa Perancis menurut kartu yang diterima. 
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6. Masing-masing kelompok menampilkan hasil dialognya di depan kelas. 

7. Pengajar memberikan evaluasi hasil kerja dari peserta didik. 

8. Pengajar memberikan kesimpulan dari materi hari ini. 

3.2 Kelebihan dan Kelemahan Kartu UNO 

Dari penjelasan pengkaji akan memaparkan beberapa kelebihan dan 

kelemahan media kartu UNO dalam keterampilan berbicara bahasa Perancis. 

3.2.1 Kelebihan Kartu UNO 

Media kartu UNO memiliki beberapa kelebihan, diantaranya: 

1. Mengubah kebiasaan dari pendidik sebagai pusat dalam sebuah 

pembelajaran sehingga membuat para peserta didik lebih aktif. 

2. Menumbuhkan sifat kreatif dan menyenangkan dalam proses 

pembelajaran. 

3. Membuat peserta didik menjadi terampil untuk percaya diri dalam 

berdialog bahasa Perancis. 

 

3.2.2 Kelemahan Kartu UNO 

Selain kelebihan, media kartu UNO juga memiliki kelemahan, diantaranya: 

1. Terlalu banyaknya kartu yang digunakan sehingga para peserta didik 

merasa kebingungan dengan kata kunci yang akan mereka tentukan. 

2. Terlalu memakan waktu yang cukup banyak saat peserta didik membuat 

dialog. 

3. Kartu UNO menjadi bahan permainan bagi para peserta didik. 
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