
 

57 
Maya Rohmawati, 2017 
PENGGUNAAN MEDIA PERMAINAN KARTU KUARTET DALAM PEMBELAJARAN KETERAMPILAN 
MENULIS KALIMAT SEDERHANA BAHASA PERANCIS  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang 

telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Peneliti juga akan memberikan 

rekomendasi kepada pengajar bahasa Perancis, siswa dan peneliti selanjutnya. 

Berikut ini pemaparan lebih lanjut mengenai kesimpulan serta saran yang akan 

peneliti sajikan. 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menarik 

kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah disajikan sebelumnya. 

Pertama setelah menganalisis nilai Prates dan Pascates, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa kemampuan menulis kalimat sederhana bahasa Perancis 

siswa meningkat setelah siswa mendapatkan perlakuan dengan menggunakan 

media permainan kartu kuartet. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata Prates 

(X) sebesar 9,08 dan  nilai rata-rata Pascates (Ȳ) sebesar 13,05. Hal ini juga 

menunjukkan bahwa rata-rata nilai Pascates lebih besar dibandingkan dengan nilai 

rata-rata Prates.  

Kedua berdasarkan hasil analisis data tes yang diperoleh, penggunaan 

media permainan kartu kuartet dalam pembelajaran keterampilan menulis kalimat 

sederhana bahasa Perancis dinilai efektif. Hal tersebut terlihat dari hasil uji 

signifikasi yang menunjukkan bahwa thitung sebesar 7,4 lebih besar dari ttabel 

sebesar 2,756 dengan perbedaan yang signifikan sebesar 4,42, sehingga 

memenuhi kriteri penilian hipotesis yang mengatakan bahwa Hipotesis kerja (Hk) 

diterima. 

Kemudian, merujuk pada hasil angket yang diperoleh, peneliti mengetahui 

bahwa media permainan kartu kuartet memberikan pengaruh positif terhadap 

kemampuan menulis kalimat bahasa Perancis siswa SMA. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil angket, hampir semua siswa (97%)  menyatakan diperlukannya 

media dalam pembelajaran menulis bahasa Perancis dan setengah dari jumlah 

total responden (50%) menyatakan bahwa media permainan kartu kuartet sangat 
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membantu dalam pembelajaran menulis kalimat sederhana bahasa Perancis. 

Adapun ketertarikan siswa dalam menggunakan media permaianan kartu kuartet 

sangatlah besar, terlihat dari banyaknya siswa (97%) yang menyatakan bahwa 

media permainan kartu kuartet menarik untuk digunakan dalam proses 

pembelajaran.  

5.2 Saran 

Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian, peneliti 

menyampaikan beberapa saran sebagai berikut. 

1. Bagi pengajar bahasa Perancis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai  salah 

satu referensi untuk peningkatan kreativitas dalam kegiatan belajar mengajar. 

Selain itu penggunaan media dapat memotivasi siswa agar lebih tertarik 

terhadap materi ajar yang diberikan oleh pengajar selama proses 

pembelajaran sehingga kegiatan belajar lebih menyenangkan. 

2. Bagi siswa, peneliti merekomendasikan untuk lebih sering berlatih menulis 

sehingga menjadi salah satu kebiasaan yang dapat menumbuhkan rasa 

percaya diri dan pada akhirnya menulis bukanlah kegiatan yang sulit. Lebih 

sering membaca teks atau karya tulis bahasa Perancis untuk memperbanyak 

kosakata.   

Bagi peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan agar penelitian tentang media 

permainan kartu kuartet ini lebih diperluas lagi, tidak hanya diterapkan dalam 

keterampilan menulis bahasa Perancis saja, tetapi juga diterapkan dalam 

keterampilan berbahasa lainnya seperti keterampilan berbicara dan membaca 


