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BAB IV 

KESIMPULAN, REKOMENDASI, DAN IMPLIKASI 

4.1 KESIMPULAN 

Dalam pembelajaran bahasa di kelas, terdapat berbagai macam cara 

yang dapat dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

diinginkan, tidak terkecuali dengan pembelajaran bahasa asing, terutama 

bahasa Perancis. Dalam pembelajaran bahasa Perancis, media tidak dapat 

dipisahkan selama proses pembelajaran. Media pembelajaran hadir sebagai 

alat atau sarana untuk memudahkan proses transfer ilmu dari guru kepada 

siswa yang terjadi di dalam kelas. Berbagai media pembelajaran dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran bahasa Perancis. Dari media yang 

bersifat audio, visual, maupun audio visual. 

Seperti yang dipaparkan dalam kajian ini, salah satu media yang dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran menulis kalimat sederhana bahasa 

Perancis adalah media gambar kolase. Media ini digunakan, untuk 

memudahkan pembelajar untuk memahami mengenai kalimat sederhana 

dalam bahasa Perancis. 

Berdasarkan pemaparan dan hasil pengkajian pada bab-bab sebelumnya 

dapat disimpulkan bahwa media gambar kolase dapat digunakan dalam 

pembelajaran menulis kalimat sederhana bahasa Perancis. Media ini dapat 

digunakan untuk membantu pembelajar untuk memudahkan pemahaman 

tentang menulis kalimat sederhana bahasa Perancis. 

4.2 REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil pemaparan pada bab-bab sebelumnya, pengkaji dapat 

memberikan rekomendasi bahwa hasil kajian ini dapat digunakan sebagai 
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salah satu sumber bagi pengkaji lain untuk melakukan kajian pada hal atau 

bidang yang serupa.  

4.3 IMPLIKASI 

Implikasi maupun dampak yang dapat diambil dari hasil kajian ini 

adalah bahwa media pembelajaran yang digunakan dalam kelas dapat 

dimodifikasi seperti yang terdapat dari media gambar kolase yang telah 

dilakukan oleh pengkaji.  
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