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BAB IV 

KESIMPULAN, REKOMENDASI, DAN IMPLIKASI 

 

1.1 Kesimpulan 

Ilmu pengetahuan yang semakin maju sangat berpengaruh 

terhadap penyusunan strategi pembelajaran. Para pengajar dapat 

menggunakan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan metode 

Role Playing dapat membuat proses pembelajaran lebih menarik, 

mempermudah pembelajaran, serta meningkatkan minat belajar. 

Metode pembelajaran ini dilakukan dengan menggunakan 

metode Role Playing berupa bermain peran, yang menggunakan 

pembelajaran lisan atau Production Orale. Pada umumnya mahasiswa 

kesulitan dalam melafalkan kata kata bahasa perancis karena ketidak 

sesuaian antara tulisan dengan pelafalannya. Dan dengan adanya 

media Role Playing ini tidak hanya dengan mudah bisa melafalkan 

kosakata tetapi juga mengetahui arti dari kosakata itu sendiri dan bisa 

menceritakan kejadian pada tema yang berbeda-beda. 

Berdasarkan pemaparan dan hasil pengkajian dari bab – bab 

sebelumnya pengkaji dapat mengemukakan bahwa metode Role 

Playing dapat digunakan dalam proses pembelajaran berbicara bahasa 

perancis. Media ini dapat digunakan untuk membantu peserta didik 

untuk bisa dengan mudah melafalkan kosakata maupun kalimat 

berbahasa perancis dan mengetahui arti dari kata maupun cerita 

tersebut. 

1.2 Rekomendasi 
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Berdasarkan hasil pemaparan pengkaji pada bab – bab 

sebelumnya, pengkaji dapat memberikan rekomendasi bahwa hasil 

kajian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber bagi pengkaji 

lain untuk melakukan kajian pada hal dan bidang yang serupa. 

 

1.3 Implikasi 

Implikasi maupun dampak dari hasil kajian ini adalah 

media pembelajaran atau media animasi yang digunakan di kelas 

dapat disesuaikan penggunaannya sesuai dengan tingkatan materi 

ajar yang diperlukan. 
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