BAB IV
KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN IMPLIKASI

4.1 Kesimpulan
Menulis merupakan keterampilan terakhir yang dipelajari dalam kemampuan
berbahasa seseorang. Karena menulis merupakan keterampilan yang sulit untuk
dipelajari, maka seorang pengajar bahasa memerlukan sebuah metode atau media
yang dapat membantu pembelajar dalam menguasai keterampilan tersebut.
Metode pembelajaran yang tepat dapat menjadi alternatif bagi pengajar untuk
mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dari berbagai jenis metode
pembelajaran yang ada, media film pendek dapat menjadi jalan tempuh pengajar
untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat
dicapai oleh pembelajar.
Melihat dari hasil pemaparan dan kajian pada bab-bab sebelumnya,
cara/tahapan penerapan media film pendek dalam menulis karangan naratif bahasa
Perancis adalah, tanya jawab mengenai karangan naratif, penjelasan cara membuat
karangan naratif, membuat karangan naratif, menilai hasil karangan naratif,
memutar film pendek, membuat kembali karangan naratif yang berisi kelanjutan
dari film pendek, membacakan hasil tulisan karangan naratif, menilai hasil
karangan naratif yang berisi kelanjutan dari film pendek, dan membandingkan
hasil karangan sebelum dan sesudah menonton film pendek.

4.2 Rekomendasi
Melihat dari hasil pemaparan pada bab-bab sebelumnya, pengkaji berharap
agar ada pengkaji lain yang mengkaji bidang media pembelajaran, khususnya
penggunaan media film pendek, namun dengan judul film yang berbeda. Pengkaji
juga berharap hasil dari pengkajian ini dapat menjadi salah satu sumber rujukan
untuk melakukan pengkajian dalam topik lain dan pengkaji lain dapat
mengembangkannya ke dalam tahap penelitian.
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4.3 Implikasi
Implikasi atau dampak dari hasil kajian ini adalah media pembelajaran yang
digunakan dapat meningkatkan minat serta motivasi pembelajar dalam menulis
karangan naratif, seperti media film pendek yang telah dilakukan oleh pengkaji.
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