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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menarik kesimpulan 

sesuai dengan rumusan masalah yang telah disajikan sebelumnya. 

Pertama, pada prakteknya pembelajaran menyimak menggunakan FTF pada laman 

youtube dengan metode guided note mengikuti tahapan sebagai berikut: (1) peneliti 

menjelaskan tentang media FTF pada laman youtube yang dapat di unduh, (2) peneliti 

meminta responden untuk melihat media FTF yang telah di unduh, (3) responden 

diberikan handout dari metode guided note yang telah dipersiapkan oleh peneliti terlebih 

dahulu, (4) handout tersebut digunakan saat media FTF ditayangkan oleh peneliti, (5) 

responden menonton media FTF dengan berpedoman juga pada handout, (6) handout 

diisi saat media FTF ditayangkan, (7) media FTF selesai ditayangkan, handout telah 

terisi, (8) responden mengisi tes yang telah dipersiapkan peneliti dengan bantuan 

handout dan (9) peneliti melakukan klarifikasi jawaban mengenai handout.  

Kedua, berdasarkan hasil analisis data tes yang diperoleh, penggunaan media 

audio visual FTF pada laman youtube dengan metode guided note dinilai efektif. Di lihat 

berdasarkan nilai rata-rata posttest. Nilai rata-rata pretest diperoleh sebesar 11,13 poin . 

Sedangkan nilai rata-rata posttest diperoleh sebesar 15,63 poin. Terdapat selisih 4,5 poin 

antara nilai pretest dan nilai posttest. Jika dipresentasikan kenaikan mencapai sebesar 

87%. 

Ketiga, peneliti dapat menyimpulkan mengenai kelebihan dan kelemahan dari 

media FTF  pada laman youtube berdasarkan hasil analisis angket. Kelebihannya antara 

lain: media FTF menarik, dapat memotivasi, dapat merangsang minat pembelajaran 

dalam menyimak, metode guided note sangat membantu. Sedangkan kelemahannya 

antara lain: membutuhkan durasi yang cukup panjang dan sumber daya yang besar dalam 

pembelajarannya.   
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5.2 Saran 

Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian, peneliti menyampaikan 

beberapa saran sebagai berikut. 

1. Bagi pengajar bahasa Perancis peneliti menyarankan antara lain : 

a. penelitian ini dapat dijadikan sebagai  salah satu referensi untuk peningkatan 

kreativitas dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu peneliti menyarankan untuk 

penggunaan media audio visual untuk meningkatkan kemampuan menyimak bahasa 

Perancis niveau A2. 

b. pengajar bahasa Perancis diharapkan mengikuti perkembangan teknologi dalam 

memaparkan materi pembelajaran yang akan dilakukan. 

2. Bagi mahasiswa peneliti menyarankan antara lain : 

a. peneliti merekomendasikan untuk lebih sering berlatih menyimak bahasa Perancis 

dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada zaman sekarang sehingga 

pembelajaran dapat berlangsung lebih menarik . 

b. mahasiswa dapat menemukan metode yang tepat dalam mahasiswa belajar bahasa 

sehingga pembelajaran bahasa menjadi lebih mudah dan sederhana. 

3. Bagi peneliti selanjutnya peneliti menyarankan antara lain : 

a. agar penelitian media audio visual FTF pada laman youtube dengan metode guided 

note dapat diterapkan dalam kemampuan berbahasa lainnya bukan hanya untuk 

kemampuan menyimak. 

b. metode guided note dapat dikembangkan ke dalam kemampuan berbahasa lainnya 

bukan hanya untuk kemampuan menyimak. 


