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ABSTRAK 

 
Putra, Galuh Perdana. 2017. Pengaruh Usia dalam Pembelajaran Bahasa Prancis 
Pemula Melalui Pemahaman Morfologi Sintaksis Passé Composé. Program Studi 
Bahasa dan Sastra Prancis, Jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, 
Universitas Brawijaya. Pembimbing : Ika Nurhayani, Ph. D. 

 
Kata Kunci : Pengaruh, usia, pembelajaran, morfologi, sintaksis, kompetensi, 
pemahaman, passé composé. 
 
 

Dalam pembelajaran di kelas, anak-anak lebih tua (7 s.d. 12 tahun) lebih baik 
daripada anak-anak lebih muda (di bawah 7 tahun) dalam pemahaman bahasa ke dua. 
Sehingga, kemampuan usia anak-anak telah diketahui secara spesifik berdasarkan 
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, namun tidak pada usia dewasa (di atas 
12 tahun). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis 
pengaruh usia secara spesifik pada manusia dewasa. Peneliti memunculkan hipotesis 
bahwa terdapat pola kemampuan yang sama pada manusia dewasa. Namun, masih 
terdapat subyek penelitian yang tidak linier dengan hasil tes, sehingga terdapat faktor-
faktor lain yang dapat menembus usia dalam pembelajaran bahasa ke dua. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui : (1) besarnya pengaruh usia terhadap kompetensi 
berbahasa; (2) mengetahui kondisi perbedaan kompetensi berbahasa pada setiap 
kategori usia: dan (3) mengetahui faktor-faktor lain yang dapat menembus faktor 
usia, sehingga berpengaruh pada hasil pembelajaran bahasa Prancis. 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan campuran. Peneliti 
mengolah data dengan menggunakan aplikasi SPSS 24 untuk menghitung pengaruh 
usia berdasarkan hasil tes morfosintaksis, setelah itu peneliti menganalisis Subyek 
Linier dan Subyek Tidak Linier. Peneliti melakukan wawancara kepada Subyek 
Tidak Linier untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menembus faktor usia. 
Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, peneliti memberikan kesimpulan. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil 40 orang sebagai sampel 
dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan bahasa asing pada manusia dewasa. 
Pada penelitian ini, ditemukan bahwa usia memiliki pengaruh positif yang signifikan 
sebesar 23,9% terhadap pemahaman bahasa Prancis. Selain itu ditemukan beberapa 
Subyek Tidak Linier positif dan negatif.  Penelitian ini berhasil mengungkapkan 
faktor-faktor lain yang dapat menembus faktor usia, yaitu: (a) motivasi; (b) penyajian 
formal; (c) bahasa asing; dan (d) lingkungan bahasa. Berdasarkan hasil penelitian ini, 
peneliti menyarankan kepada pembelajar untuk meningkatkan motivasi diri dalam 
pembelajaran bahasa asing serta memanfaatkan lingkungan bahasa dengan baik. 
Sedangkan untuk pengajar diharapkan dapat membuat susana yang nyaman di dalam 
kelas dan tidak berbelit-belit dalam penyampaian materi. 
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EXTRAIT 

 
Putra, Galuh Perdana. 2017. L’emprise de l’âge sur l’apprentissage du français 
pour débutant par la compréhension de la Morphologie et de la Syntaxe du 
Passé Composé. Etude de la langue et la littérature françaises, Département de 
langues et de littératures, Faculté des sciences culturelles, Université Brawijaya. 
Superviseur : Ika Nurhayani, Ph.D. 
 
Mots-clés : emprise, âge, apprentissage, morphologie, syntaxe, capacité, 
compréhension, passé composé. 
 
 

L’apprentissage  d’une langue seconde dans la classe est plus simple pour les 
enfants entre 7 à 12 ans que les enfants de bas âge , c’est à dire maks de 7 ans. 
D’après cette théorie, les capacités des enfants sont très bien connues en function de 
l’âge, ce qui n’est pas le cas pour l’âge adulte (plus de 12ans) . Grace à ces cas, cette 
recherche est nécessaire à faire pour analyser l’emprise d’un âge en détail sur l’âge 
l’adulte. Le chercheur fait apparaître des hypothèses telle que la même forme des 
capacités similaires à l’âge adulte, il y a la possibilité des résultas non-linéaires bases 
sur les tests, il y a d’autres facteurs que l’âge à prendre en compte dans 

l’apprentissage d’une langue seconde. Les objectifs de cette recherche sont de 
connaître : (1) le degrés de l’emprise langagières de l’âge vis-à-vis des résultats; (2) 
la condition des différences de compétence à chaque catégories d’âge: et (3) les autres 
facteurs qui peuvent interfèrer sur l’âge, de sorte  qu’ils influent sur les résultats de 
l’apprentissage du français. 

 Dans cette recherche, le chercheur utilise la method mixte. C’est-à-dire en 
utilisant le programme de SPSS 24 pour calculer les résultats, après ça le chercheur 
analyse les sujets linéaires et non linéaires. Il fait passer un entretien aux sujets non 
linéaires pour connaître les autres facteurs qui influent sur l’âge. À la fin, le chercheur 
émet des conclusions. 

Cette recherche a été faite en choisissant 40 personnes pour connaître les 
competences du français à l’âge adulte. Dans cette recherche, on a trouvé que l’âge a  
une influence 23,9% à l’encontre de l’apprentissage du français. De plus, on a trouvé 
quelques sujets non linéaires positifs dan negatifs. Cette recherche revele les facteurs 
qui influencent sur âge, ce sont: (a) la motivation; (b) l’enseignement formel; (c) la 
langue étrangère; et (d) l’environnement. D’après les résultats de cette recherche, le 
chercheur donne des suggestions aux étudiants et aux lycéens pour augmenter leur 
motivation sur l’apprentisage de la langue étrangère et bénéficier de l’environnement. 
Pour les professeurs, il faut arriver à creer la bonne ambiance dans la classe et ne 
s’embouiller pas lors de l’enseignement dans la classe. 

 



ix 
 

DAFTAR ISI 

 

SAMPUL DALAM  ............................................................................... i 

PERNYATAAN KEASLIAN  ............................................................... ii 

HALAMAN PERSETUJUAN  .............................................................. iii 

HALAMAN PENGESAHAN  ............................................................... iv 

KATA PENGANTAR  .......................................................................... v 

ABSTRAK ............................................................................................ vii 

EXTRAIT .............................................................................................. viii 

DAFTAR ISI ......................................................................................... ix 

DAFTAR TABEL ................................................................................. xiii 

DAFTAR KURVA ................................................................................ xiv 

DAFTAR DIAGRAM ........................................................................... xv 

DAFTAR GAMBAR  ............................................................................ xvi 

DAFTAR LAMPIRAN  ......................................................................... xvii 

 

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang ...................................................................... 1  

1.2 Rumusan Masalah ................................................................. 5 

1.3 Tujuan Penelitian  ................................................................. 6 

1.4 Manfaat Penelitian ................................................................ 6 

1.5 Hipotesis Penelitian............................................................... 7 

1.6 Definisi Istilah Kunci  ........................................................... 8 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA ............................................................. 10 

2.1 Faktor Pembelajaran Bahasa ............................................... 10 

2.1.1 Faktor Usia .................................................................... 10 

2.2 Morfologi dan Sintaksis ...................................................... 12 

2.3 Passé Composé  .................................................................. 12 



x 
 

2.3.1 Aturan Morfologi pada passé composé ........................... 13 

2.3.1.1 Participe passé pada kata kerja –er ............................ 14 

2.3.1.2 Participe passé pada kata kerja –ir ............................. 14 

2.3.1.3 Participe passé pada kata kerja –re ............................ 15 

2.3.1.4 Participe passé tak beraturan ..................................... 15 

2.3.2 Aturan Sintaksis pada passé composé............................. 16 

2.3.2.1 Struktur Kalimat Mengunakan Avoir ......................... 16 

2.3.2.2 Struktur Kalimat Mengunakan Être........................... 17 

2.3.2.3 Struktur Kalimat Negatif ........................................... 18 

2.3.2.4 Struktur Kalimat Interogatif ...................................... 18 

2.4 Mata Kuliah / Mata Pelajaran .............................................. 19 

2.4.1 Mata Kuliah Tata Bahasa A2.1 ...................................... 19 

2.4.2 Mata Pelajaran Bahasa Prancis Limin III........................ 21 

2.5 Penelitian Terdahulu ........................................................... 22 

 

 

BAB III METODE PENELITIAN ..................................................... 24 

3.1 Jenis Penelitian ................................................................... 24  

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian ........................................... 24 

3.3 Sumber Data ....................................................................... 26 

3.3.1 Sumber Data Utama ....................................................... 26 

3.3.1.1 Data Diri Subyek Penelitian ...................................... 26 

3.3.1.2 Hasil Tes Morfosintaksis Passé Composé ................. 26 

3.3.1.3 IPK terakhir (Semester II) dan Nilai Bahasa Prancis 

Limin III ................................................................... 32 

3.3.2 Sumber Data Pendukung ................................................ 33 

3.3.2.1 Hasil Wawancara ...................................................... 33 

3.4 Variabel Penelitian .............................................................. 34 

3.5 Pengumpulan Data .............................................................. 34 



xi 
 

3.6 Analisis Data....................................................................... 35 

 

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN ....................................... 38 

4.1 Temuan ............................................................................... 38 

4.1.1 Pengaruh Usia dalam Pembelajaran bahasa Prancis  

berdasarkan hasil tesmorfosintaksis ............................... 38 

4.1.1.1 R square model ......................................................... 38 

4.1.1.2 ANOVA (Analysis of Varians).................................. 39 

4.1.1.3 Uji Keberartian Model .............................................. 42  

4.1.1.4 Estimasi Kurva Regresi Linier Sederhana ................. 44 

4.1.2 Kondisi Perbedaan Kompetensi berbahasa Prancis dalam 

Memahami morfologi sintaksis passé composé pada 

 masing- masing kategori usia ........................................ 45 

4.1.3 Faktor Lain Yang Dapat Menembus Faktor Usia dalam  

Pembelajaran bahasa Prancis ......................................... 49 

4.1.3.1 Faktor motivasi ......................................................... 50 

4.1.3.2 Faktor Penyajian Formal ........................................... 51 

4.1.3.3 Faktor Bahasa Pertama dan Bahasa Asing ................. 52 

4.1.3.4.Faktor Lingkungan ................................................... 53 

4.2 Pembahasan ...................................................................... 54 

4.2.1 Pengaruh Usia dalam Pembelajaran bahasa Prancis  

berdasarkan hasil tesmorfosintaksis ............................... 54 

4.2.2 Kondisi Perbedaan Kompetensi Berbahasa Prancis Dalam 

Memahami Morfologi Sintaksis Passé Composé Pada 

 Masing- Masing Kategori Usia ..................................... 55 

4.2.2.1 Kondisi Kompetensi Sampel SMA Dengan Usia 

18 Tahun Ke- Bawah .............................................. 55 

4.2.2.2 Kondisi Kompetensi Sampel Mahasiswa Dengan Usia 

18 Tahun Ke- Atas .................................................. 57 



xii 
 

4.2.2.3 Kondisi Kompetensi Subyek Tidak Linier .............. 58 

4.2.3. Faktor Lain Yang Dapat Menembus Faktor Usia Dalam  

Pembelajaran Bahasa Prancis ........................................ 59 

4.2.3.1 Faktor motivasi ......................................................... 59 

4.2.3.2 Faktor Penyajian Formal ........................................... 60 

4.2.3.3 Faktor Bahasa Pertama dan Bahasa Asing ................. 61 

4.2.3.4.Faktor Lingkungan ................................................... 62 

 

BAB V PENUTUP ............................................................................ 64 

5.1 Kesimpulan ......................................................................... 64 

5.1.1 Kesimpulan Umum ........................................................ 64 

5.1.2 Kesesuaian Hasil dengan Hipotesis ................................ 66 

5.2 Saran ................................................................................... 66 

5.2.1 Saran untuk Penelitian Selanjutnya ................................ 66 

5.2.2 Saran Untuk Pelajar dan Mahasiswa .............................. 67 

5.2.3 Saran Untuk Pengajar Bahasa Prancis ............................ 68 

 

 DAFTAR PUSTAKA ....................................................................... 69 

LAMPIRAN  ..................................................................................... 71 



xiii 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel Halaman 

2.1 Konversi Penilaian Mata Kuliah di UB......................................... 20 

2.2 Daftar Mata Pelajaran Lintas Minat Pilihan .................................. 21 

3.1 Uji Validitas Soal Romawi I dan II ............................................... 27 

3.2 Uji Validitas Soal Romawi III ...................................................... 28 

3.3 Uji Reliabilitas Soal Romawi I dan II ........................................... 30 

3.4 Uji Reliabilitas Soal Romawi III .................................................. 30 

3.5 Rubrik Penilaian Tes Morfosintaksis passé composé .................... 31 

4.1 Tabel Temuan Uji R Square ......................................................... 39 

4.2 Tabel Temuan Uji ANOVA ......................................................... 40 

4.3 Tabel Uji Keberartian Model ........................................................ 42 

4.4 Daftar Hasil Tes Morfosintaksis passé composé ........................... 45 

4.5 Kondisi Kompetensi Sampel SMA  .............................................. 55 

4.6 Kondisi Kompetensi Sampel Mahasiswa ...................................... 57 

4.7 Kondisi Kompetensi Subyek Tidak Linier .................................... 58 

 

 



xiv 
 

DAFTAR KURVA 

Kurva Halaman 

4.1 Temuan Estimasi Regresi Linier Sederhana .................................. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

DAFTAR DIAGRAM 

Diagram Halaman 

 4.1 Perbandingan Subyek Linier dan Subyek Tidak Linier ................ 49 

 

 

 

 

 

  



xvi 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar Halaman 

2.1 Bagan Sintaksis Passé Composé Dasar ......................................... 19 

3.1 Bagan Alur Analisis Data Penelitian............................................. 37 

4.1 f tabel ........................................................................................... 41 

4.1 t tabel ........................................................................................... 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran Halaman 

1. Ringkasan Data Penelitian ...................................................... 71 

2.  F tabel ................................................................................... 72 

3.  T tabel ................................................................................... 73 

4.  R tabel ................................................................................... 74 

5.  Hasil Uji Validitas Soal Morfosintaksis passé composé ......... 75 

6.  Hasil Uji Reliabilitas Soal Morfosintaksis passé composé ..... 85 

7.  Soal Morfosintaksis passé composé ....................................... 89 

8.  Kunci Jawaban Soal Morfosintaksis passé composé .............. 91 

9.  Panduan Wawancara Penelitian ............................................. 93 

10.  Surat Izin Penelitian Universitas Brawijaya ........................... 94 

11.  Surat Izin Penelitian SMAK St. Albertus Malang .................. 96 

12.  Pernyataan Ahli ..................................................................... 98 

13.  Curriculum Vitae ................................................................... 99  

14.  Berita Acara Bimbingan Skripsi .......................................... 100 

 



1 

 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

Pada Bab ini peneliti akan menjelaskan latar belakang penelitian ini. 

Peneliti juga akan menjelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, hipotesis penelitian, dan juga definisi istilah kunci pada penelitian ini. 

 

1.1 Latar Belakang 

 Dalam pembelajaran bahasa kedua, usia disebut sebagai salah satu faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan seseorang. Menurut Chaer (2009, hal. 251-257) 

bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dalam mempelajari 

bahasa asing atau bahasa ke-dua, antara lain : faktor motivasi, faktor usia, faktor 

penyajian formal, faktor bahasa pertama, dan faktor lingkungan. Berdasarkan teori 

tersebut  usia menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan 

seseorang dalam mempelajari bahasa terutama bahasa kedua.  

Dalam proses pembelajaran bahasa asing atau bahasa kedua terdapat 

kemampuan yang berbeda pada dua kategori usia yaitu anak-anak dan dewasa. 

Dalam Chaer (2009, hal. 252) Bambang Djunaidi menyebutkan bahwa terdapat 

anggapan umum dalam pembelajaran bahasa kedua, anak-anak lebih baik 

dibandingkan dengan orang dewasa.  Selain itu, dalam Chaer (2009, hal. 252-253) 

menurut Krashen bahwa dalam hal kecepatan dan keberhasilan belajar bahasa 

kedua, dapat disimpulkan: (1) anak-anak lebih berhasil daripada orang dewasa 
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dalam memahami fonologi ataupun pelafalan; bahkan banyak di antara mereka 

yang mencapai pelafalan seperti penutur asli; (2) orang dewasa maju lebih cepat 

dibandingkan anak-anak dalam bidang morfologi dan sintaksis, setidaknya pada 

saat permulaan masa belajar; (3) anak-anak lebih berhasil daripada orang dewasa, 

tetapi tidak selalu lebih cepat . Teori tersebut menyatakan bahwa usia seseorang 

mempengaruhi seseorang dalam belajar, serta anak – anak memiliki peluang yang 

lebih besar dalam mempelajari bahasa kedua dibandingkan dengan orang dewasa. 

Namun orang dewasa lebih cepat memahami morfologi dan sintaksis sebuah 

bahasa asing atau bahasa kedua. 

Akan tetapi, dalam kemampuan mengingat menurut Steinberg dan Sciarini 

(2006, hal.126 s.d.127) bahwa anak-anak dapat dibagi menjadi dua kategori usia 

yaitu anak – anak dengan usia di bawah tujuh tahun dan usia antara tujuh hingga 

dua belas tahun. Dua kategori usia ini disebut sebagai anak-anak yang lebih muda 

(usia dibawah 7 tahun) dan anak-anak yang lebih tua (usia antara 7 s.d. 12 tahun). 

Dalam kemampuan belajar bahasa asing di dalam kelas, ke dua kategori ini 

memiliki perbedaan dengan kategori usia dewasa. Steinberg dan Sciarini (2006, 

hal.134) menyatakan bahwa anak-anak yang lebih tua memiliki prosentase 

keberhasilan paling besar dalam mempelajari bahasa kedua di dalam kelas. 

Sedangkan orang dewasa memiliki prosentase keberhasilan lebih baik 

dibandingkan dengan anak-anak yang lebih muda dalam pembelajaran bahasa ke-

dua di dalam kelas. Hal ini terjadi karena anak yang lebih tua memiliki 

kemampuan motorik dan mengingat yang tinggi di bandingkan dengan orang 

dewasa. Meskipun kemampuan anak-anak yang lebih muda sama dengan anak-
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anak yang lebih tua dalam hal kemampuan motorik dan mengingat, namun 

kemampuan dalam hal menerima penjelasan di dalam kelas sangat rendah 

dibandingkan anak-anak yang lebih dewasa dan orang dewasa. Sedangkan orang 

dewasa memiliki kemampuan motorik paling rendah di antara dua kategori anak 

tersebut dan kemampuan mengingat yang sedang, namun memiliki kemampuan 

menerima penjelasan yang tinggi. Sehingga orang dewasa lebih baik dari anak-

anak yang lebih muda dalam situasi pembelajaran di kelas. 

Berdasarkan teori – teori tersebut,  kemampuan berbahasa manusia pada 

usia di atas 12 tahun  belum diketahui secara spesifik.  Dalam teori yang telah 

dipaparkan, anak-anak dibatasi hingga usia 12 tahun, sehingga di atas usia 12 

tahun seorang manusia sudah tidak dinyatakan lagi sebagai anak-anak. Selain itu, 

dalam teori tersebut belum terdapat penjelasan yang mendalam mengenai 

kemampuan berbahasa seseorang di atas usia 12 tahun. Sedangkan di Indonesia, 

rata-rata pembelajaran bahasa asing selain bahasa Inggris dimulai dari usia di atas 

12 tahun yaitu pada jenjang sekolah menengah atas atau SMA. 

Salah satu bahasa asing yang dipelajari pada jenjang SMA adalah Bahasa 

Prancis dengan rata-rata usia siswa adalah 15 hingga 18 tahun. Namun, tidak 

hanya bahasa Prancis saja yang selalu dijadikan sebagai muatan lokal atau mata 

pelajaran yang wajib untuk dipelajari di SMA. Salah satu SMA yang memilih 

bahasa Prancis sebagai muatan lokal adalah SMAK St Albertus Malang. Di 

SMAK St Albertus, bahasa Prancis termasuk ke dalam mata pelajaran lintas minat 

dimana mata pelajaran ini diperlajari dari tingkat dasar kelas X hingga tingkat atas 

kelas XII.  
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Selain SMA, bahasa Prancis juga menjadi ilmu kajian di tingkat perguruan 

tinggi. Salah satu  perguruan tinggi yang memiliki program studi Bahasa dan 

Sastra Prancis adalah Universitas Brawijaya dengan rata-rata usia mahasiswa 18 

hingga 25 tahun. Di dalam program studi ini, mahasiswa mempelajari bahasa 

hingga budaya Prancis.  

Dari paparan di atas terdapat dua objek yang mempelajari bahasa Prancis 

dengan kategori usia yang berbeda, namun masih dalam satu ruang lingkup usia 

yang sama di atas 12 tahun yaitu ruang lingkup usia dewasa. Kedua objek tersebut 

sama-sama mempelajari sistem kebahasaan bahasa Prancis termasuk proses 

pembentukan kata maupun struktur kalimat, namun masih belum terdapat 

penelitian yang meneliti secara mendalam mengenai hal ini. Sedangkan teori di 

atas menjelaskan bahwa orang dewasa lebih cepat dalam mempelajari morfologi 

sintaksis daripada anak-anak. Berdasarkan hal tersebut,  peneliti tertarik untuk 

meneliti salah satu faktor psikolinguistik yang mempengaruhi pembelajar bahasa 

kedua yaitu usia dengan topik “Pengaruh Usia Dalam Pembelajaran Bahasa 

Prancis Pemula Melalui Pemahaman Morfologi Sintaksis Passé Composé.” 

Peneliti memfokuskan penelitian pada materi passé composé karena setiap 

pembelajar bahasa prancis pemula wajib untuk memahami materi tersebut sebagai 

materi dasar. Selain itu terdapat dua unsur kompetensi yang terdapat pada teori di 

atas yaitu morfologi dan sintaksis sebagai tolak ukur kemampuan berbahasa dari 

masing-masing kategori usia. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan membuat soal mengenai morfologi 

sintaksis passé composé dasar yang divalidasi oleh native speaker agar penelitian 
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ini dapat mencapai hasil yang akurat. Untuk mencapai hal tersebut, peneliti juga 

akan meninjau latar belakang objek penelitian agar dapat menentukan sampel 

yang sesuai melalui nilai  IPK untuk mahasiswa dan juga nilai bahasa Prancis 

untuk siswa SMA. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti menyusun tiga 

rumusan masalah antara lain: 

1. Berapa besar pengaruh usia terhadap kompetensi berbahasa pada 

pembelajar bahasa Prancis pemula dalam memahami morfologi dan 

sintaksis passé composé dilihat hasil tes yang telah diberikan ? 

2. Bagaimana perbedaan kompetensi berbahasa pada pembelajar bahasa 

Prancis pemula dalam memahami morfologi dan sintaksis passé composé 

pada masing-masing kategori usia ? 

3. Apa saja faktor lain yang dapat menembus faktor  usia dalam 

pembelajaran bahasa Prancis  ? 
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1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai  

berikut: 

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh usia terhadap kompetensi berbahasa 

pada pembelajar bahasa Prancis pemula dalam memahami morfologi dan 

sintaksis passé composé melalui hasil tes morfologi sintaksis passé 

composé. 

2. Untuk mengetahui kondisi perbedaan kompetensi berbahasa pada 

pembelajar bahasa Prancis pemula dalam memahami morfologi dan 

sintaksis passé composé pada masing-masing kategori usia secara 

kualitatif melalui pendiskripsian dari hasil analisis kuantitatif. 

3. Untuk mengetahui faktor lain yang dapat menembus faktor usia sehingga 

berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran bahasa Prancis. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, manfaat penelitian ini adalah sebagai    

berikut : 

1. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya kajian di bidang 

psikolinguistik khususnya kajian mengenai faktor usia yang berhubungan 

dengan  kemampuan berbahasa seseorang.  

2. Penelitian ini bermanfaat bagi pembelajar bahasa Prancis untuk 

menentukan strategi belajar yang tepat dengan melihat hasil penelitian 
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yaitu faktor-faktor yang dapat menembus usia untuk mencapai 

keberhasilan belajar bahasa Prancis.  

 

1.5 Hipotesis 

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki anggapan awal sebagai berikut: 

1. H0 : tidak terdapat pola yang sama pada usia dewasa yaitu manusia dengan 

usia 18 tahun ke atas lebih cepat mempelajari bahasa ke dua daripada 

usia 18 tahun ke bawah.  

 H1 : terdapat pola yang sama pada usia dewasa yaitu manusia dengan usia 

18 tahun ke atas lebih cepat mempelajari bahasa ke dua daripada usia 

18 tahun ke bawah. 

 Peneliti menjawab hipotesis tersebut menggunakan metode statistik 

deskriptif dengan penjabaran data statistik hasil tes morfosintaksis. H0 

akan ditolak, jika dalam temuan ditemukan prosentase subyek linier lebih 

banyak daripada subyek tidak linier. 

2.  H0 : tidak terdapat subyek tidak linier dimana ada pembelajar yang 

berusia 18 tahun atau 18 tahun ke bawah yang lebih cepat 

mempelajari bahasa kedua daripada usia 18 tahun ke atas atau 

sebaliknya. 

H1  : terdapat subyek tidak linier dimana ada pembelajar yang berusia 18 

tahun atau 18 tahun ke bawah yang lebih cepat mempelajari bahasa 

kedua daripada usia 18 tahun ke atas atau sebaliknya. 
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Peneliti menjawab hipotesis tersebut menggunakan metode statistik 

deskriptif dengan mendeskripsikan hasil temuan berupa data statistik 

subyek tidak linier . H0 akan ditolak, jika ditemukan data berupa subyek 

tidak linier pada penelitian ini. 

3. H0 : tidak terdapat faktor-faktor lain yang dapat menembus faktor usia 

dalam pembelajaran bahasa kedua. 

H1 : terdapat faktor-faktor lain yang dapat menembus faktor usia dalam 

pembelajaran bahasa kedua. 

Peneliti menjawab hipotesis tersebut menggunakan metode interviu dan 

mendeskripsikan hasil interviu. H0 akan ditolak, jika ditemukan data 

berupa faktor-faktor selain usia yang menghambat atau mendukung 

seseorang dalam pencapaian keberhasilan pembelajaran bahasa Prancis. 

 

1.6 Definisi Istilah Kunci 

a. Pengaruh    : daya yang ada atau timbul dari 

sesuatu (orang, benda, dsb) yang berkuasa atau berkekuatan (gaib, dsb) 

(KUBI,2007) 

b. Usia    : umur ( KUBI,2007) 

c. Pembelajaran    : suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

seorang pengajar / guru yang dilakukan dengan sedemikian rupa, 

sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik ( Darsono, 

2000) 
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d. Bahasa kedua   : bahasa yang dikuasai oleh 

bahasawan bersama bahasa ibu pada masa awal hidupnya dan secara 

sosiokultural dianggap sebagai bahasa sendiri (KBBI,2011) 

e. Morfologi    : cabang ilmu linguistik/ kebahasaan 

yang mempelajari struktur intern kata, tata kata, atau tata bentuk 

(Achmad dan Abdullah, 2012) 

f. Sintaksis    : telaah mengenai struktur kalimat 

(Ba’dulu dan Herman, 2005) 

g. Kompetensi (dalam bahasa) : kemampuan penutur asli mengenai 

bahasanya (Ba’dulu dan Herman, 2005)  

h. Pemahaman   : proses, perbuatan memahami atau 

memahamkan (KBBI, 2011) 

i. Passé composé   : salah satu kala waktu yang 

digunakan untuk mengkspresikan suatu tidakan yang dimulai dan 

diakhiri pada masa lampau. (Crocker, 2004) 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini, peneliti mengemukakan teori-teori yang dapat mendukung 

penelitian ini dan juga membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang 

sebelumnya telah dilaksanakan. 

2.1 Faktor Pembelajaran Bahasa  

 Menurut Chaer (2009 hal. 251-257) bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi sesorang dalam belajar bahasa asing atau bahasa kedua, antara lain : 

a) faktor motivasi, b) faktor usia, c) faktor penyajian formal, d) faktor bahasa 

pertama, e) faktor lingkungan.  

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa usia sesorang memiliki 

pengaruh dalam mempelajari bahasa khususnya bahasa kedua atau second language. 

2.1.1 Faktor Usia 

Steinberg dan Sciarini (2006, hal. 128) membagi manusia menjadi tiga 

kategori usia yaitu anak – anak dengan usia di bawah tujuh tahun dan usia antara 

tujuh hingga dua belas tahun, dan juga dewasa dengan usia di atas 12 tahun. Dua 

katergori usia ini disebut sebagai anak-anak yang lebih muda (usia dibawah 7 

tahun) dan anak-anak yang lebih tua (usia antara 7 s.d. 12 tahun). Kemampuan 

berbahasa dari masing-masing kategori memiliki perbedaan masing-masing.  

Steinberg dan Sciarini (2006, hal. 133) membagi kemampuan seseorang yang 

dipengaruhi oleh faktor sosial menjadi tiga kategori, diantaranya : kemampuan  

dalam situasi natural , dalam kelas dan komunitas.  
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a) Kemampuan dalam situasi natural 

Menurut Steinberg dan Sciarini (2006, hal. 134 ) dalam situasi natural, 

anak-anak yang lebih muda dan anak-anak yang lebih tua lebih baik 

dibandingkan orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh kemampuan alami 

anak-anak yang tinggi dalam menganalisa suatu fenomena kebahasaan 

secara alami tanpa memikirkan penjelasan mengenai hal tersebut, 

sedangkan orang dewasa cenderung membutuhkan suatu penjelasan dalam 

suatu fenomena kebahasaan seperti struktur sintaksis suatu bahasa, 

sedangkan dalam kondisi alami atau natural tidak semua orang yang 

berinteraksi akan menjelaskan fenomena kebahasaan tersebut. 

b) Kemampuan di dalam situasi kelas  

Steinberg dan Sciarini (2006, hal.134) menyatakan anak-anak yang lebih 

tua memiliki prosentase keberhasilan paling besar dalam mempelajari 

bahasa kedua di dalam kelas. Orang dewasa memiliki kemampuan yang 

lebih baik daripada anak-anak yang lebih muda. Karena kemampuan 

orang dewasa dan anak-anak yang lebih tua lebih tinggi dalam hal 

penerimaan penjelasan mengenai fenomena kebahasaan di dalam kelas.  

c) Kemampuan dalam komunitas berbahasa 

Steinberg dan Sciarini (2006, hal.134-135) menyatakan bahwa dalam 

komunitas berbahasa, anak-anak maupun orang dewasa dapat mencapai 

tingkat keberhasilan yang sama karena komunitas berbahasa memberikan 

kesempatan yang lebih untuk pembelajar bahasa mengembangkan 
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kemampuan berbahasa dengan berlatih di luar kelas. Namun orang dewasa 

akan lebih baik dari anak-anak jika dapat menerapkan kemampuan 

kognitif yang tinggi dari hasil belajar di dalam kelas.  

 

2.2 Morfologi dan Sintaksis 

 Menurut Yudi (1995, hal. 140) morfologi merupakan ilmu yang mengkaji 

mengenai bentuk bahasa serta pengaruh perubahan bentuk bahasa pada fungsi dan arti 

kata dimana sasaran pengkajiannya adalah kata dan morfem. Dari pernyataan tersebut 

jelas bahwa morfologi dalam suatu bahasa memiliki pengaruh dalam suatu 

pemahaman bahasa. Sedangkan sintaksis, dalam Guntur (1986, Hal. 64) Chomsky 

mengatakan bahwa “sintaksis adalah telaah mengenai prinsip – prinsip dan proses 

yang dipergunakan untuk membangun kalimat-kalimat dalam bahasa-bahasa tertentu 

“. Hal ini menjelaskan bahwa sintaksis dalam suatu bahasa memiliki peran penting 

dalam membangun kalimat. Seorang penutur bahasa diharuskan untuk memahami 

sintaksis dari bahasa yang dipelajari. Ketika dalam suatu kalimat terdapat urutan yang 

tidak sesuai, maka kalimat tersebut tidak memiliki arti dan dapat menyebabkan 

kesalahan arti dalam penyampaiannya. 

2.3 Passé Composé 

 Menurut Crocker (2004, hal.157 ) bahwa passé composé merupakan salah 

satu kala waktu yang digunakan untuk mengekspresikan suatu tidakan yang dimulai 
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dan diakhiri pada masa lampau.  Dalam passé composé terdapat aturan-aturan 

tersendiri yang harus dipahami mengenai morfologi atau pembentukan kata  maupun 

sintaksis atau struktur kalimat. Aturan – aturan tersebut merupakan materi yang harus 

dipahami oleh setiap pembelajar bahasa Prancis pemula sebagai salah satu tolak ukur 

keberhasilan seseorang dalam pembelajaran bahasa. Salah satu contoh kalimat 

dengan kala waktu passé composé adalah sebagai berikut : 

J’ai fait du ski avec mes camarades à Chamonix.  

Kalimat tersebut memiliki arti saya telah bermain ski bersama teman-teman saya di 

Chamonix. Dalam kalimat tersebut terdapat kata fait yang merupakan participe passé 

dari kata kerja faire. Struktur kalimat tersebut juga memiliki aturan tersendiri 

contohnya (S) J’+ (auxiliare) ai+ (Participe passé) fait + (O) du ski + (Keterangan) 

avec mes camarades à Chamonix. 

2.3.1 Aturan Morfologi pada passé composé 

Morfologi merupakan ilmu yang membahas mengenai pembentukan 

suatu kata. Ba’dulu dan Herman (2005, hal.2) menyebutkan bahwa pada 

dasarnya morfologi membahas struktur internal bentuk daripada kata. 

Ba’dulu dan Herman (2005, hal.12) menyebutkan pula bahwa  morfologi 

pada umumnya dibagi menjadi dua kategori besar yaitu morfologi 

derivasional dan morfologi infleksional. Morfologi derivasional mengubah 

kelas kata, namun morfologi infleksional tidak merubah kelas kata. 
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Menurut Ba’dulu dan Herman (2005, hal.12) morfologi infleksional 

menghasilkan bentuk lain dari kata yang sama, namun tidak mengubah satu 

kata menjadi kata yang lain dan mengubah kategori sintaksis. Dalam passé 

composé proses morfologi yang terjadi adalah morfologi infleksional yang 

terdapat pada participe passé.  

Untuk membentuk participe passé pembelajar perlu melakukan 

afiksasi atau penambahan morfem pada stem infinitif. Afiksasi dibagi 

menjadi tiga, yaitu prefiks, infiks dan suffiks. Prefiks merupakan 

penambahan morfem di awal kata. Infiks merupakan penambahan morfem 

di tengah kata. Sedangkan sufiks merupakan penambahan morfem di akhir 

kata. Dalam participe passé, afiksasi yang digunakan adalah sufiks. Aturan 

tersebut dapat berupa sebagai berikut : 

2.3.1.1  Participe passé pada kata kerja –er 

Participe passé kata kerja –er dibentuk dengan menambahkan 

afiksasi berupa sufiks –é pada stem infinitif. 

Contoh : parler menjadi parlé, chanter menjadi chanté, penser 

menjadi pensé, dll. 

2.3.1.2 Participe passé pada kata kerja –ir 

Participe passé kata kerja –ir dibentuk dengan menambahkan 

afiksasi berupa sufiks –i pada stem infinitif. Contoh : finir 
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menjadi fini, choisir menjadi choisi, dormir menjadi dormi, 

dll. 

2.3.1.3 Participe passé pada kata kerja –re 

 Participe passé kata kerja –re dibentuk dengan 

menambahkan afiksasi berupa sufiks –u pada stem infinitif. 

Contoh : vendre menjadi vendu, répondre menjadi répondu, 

battre menjadi battu, dll. 

2.3.1.4 Participe passé tak beraturan 

Ada beberapa bentuk participe passé yang tidak beraturan. 

Bentuk participe passé ini sangat berbeda dari kata kerja awal 

yang belum dikonjugasikan (infinitif). Pembentukan ini 

dinamakan suplisi. Menurut Yudi (1995, hal. 147) suplisi 

merupakan proses morfologis yang menyebabkan adanya 

bentuk yang sama sekali baru. Pada participe passé bahasa 

Prancis terdapat contoh-contoh sebagai berikut : boire 

menjadi bu, être menjadi été, avoir menjadi eu, savoir 

menjadi su, pouvoir menjadi pu, voir menjadi vu, vouloir 

menjadi voulu, dll. 
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2.3.2 Aturan Sintaksis Pada Passé Composé. 

Sintaksis merupakan ilmu yang mempelajari struktur kalimat. Menurut 

Ba’dulu dan Herman (2005, hal.44) sintaksis merupakan telaah mengenai 

struktur kalimat. Dalam suatu kalimat terdapat suatu konstruksi. Menurut 

Ba’dulu dan Herman (2005, hal.45), bahwa konstruksi merupakan proses 

pengaturan kata atau kelompok kata menjadi kesatuan yang bermakna. 

Dalam passé composé konstruksi kalimat diatur dalam aturan-aturan 

sebagai berikut : 

2.3.2.1 Struktur Kalimat Menggunakan Avoir 

Menurut J. Gerardet dan J. Pécheur  (2008, hal. 32) struktur 

kalimat yang menggunakan avoir adalah sebagai berikut. 

 

contoh :  

J’ai parlé 

Tu as parlé 

il/elle/on a parlé 

Nous avons parlé 

Vous avez parlé 

ils/elles ont parlé 

avoir + participe passé 
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Struktur kalimat yang menggunakan auxiliaire (avoir) 

merupakan kalimat-kalimat dengan verba yang memerlukan objek 

atau transitif. 

Contoh : J’ai travaillé au Maroc 

2.3.2.2  Struktur Kalimat Menggunakan Être 

Menurut J. Gerardet dan J. Pécheur  (2008, hal. 32) struktur 

kalimat yang menggunakan être adalah sebagai berikut. 

 

contoh : 

Je suis parti (e)  

Tu es parti (e) 

il/elle/on est parti (e) 

Nous sommes parti (e)s 

Vous êtes parti (e)s 

ils/elles sont parti (e)s 

Struktur kalimat yang menggunakan auxiliaire (être) 

merupakan kalimat-kalimat dengan verba yang tidak memerlukan 

objek atau intransitif. Terdapat beberapa kata kerja dalam aturan 

ini, antara lain: aller, arriver, sortir, venir, partir, passer, rester, 

être+ participe passé (accord) 

 



18 
 

 
 

entrer, monter, descendre, tomber, mourir, naître. Selain itu 

Crocker (2004, hal 155) menyatakan untuk kata kerja refleksi 

(verbes pronominaux) menggunakan être untuk kala waktu passé 

composé.  

Contoh : je me suis levé (e) (saya bangun tidur) 

J. Gerardet dan J. Pécheur  (2008, hal. 32) menyatakan bahwa 

untuk aturan ini, participe passé  mengalami penyesuaian seperti 

kata sifat. 

Contoh: elle s’est levée, nous nous sommes levé(e)s, elles se sont 

levées. 

2.3.2.3  Struktur Kalimat Negatif  

J. Gerardet dan J. Pécheur  (2008, hal. 32) menyatakan struktur 

kalimat negatif passé composé adalah sebagai berikut 

 

Contoh : elle n’est pas partie 

2.3.2.4  Struktur Kalimat Interogatif 

Dalam kalimat sederhana, J. Gerardet dan J. Pécheur  (2008, hal. 

32) menyatakan struktur kalimat interogatif passé composé adalah 

sebagai berikut 

 

Ne + auxiliare (avoir/être)+ pas + participe passé 

 

auxiliare (avoir/être + participe passé+(?)  

passé 
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Contoh : elle est partie? 

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan tersebut, terdapat 

empat teori dasar sintaksis yang dipelajari oleh pembelajar bahasa 

Prancis pemula. Berikut merupakan bagan aturan sintaksis dasar 

passé composé: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan sintaksis passé composé dasar (diadaptasi 
dari  Girardet, J.dan J. Pêcheur, hal.32). 

2.4 Mata Kuliah / Mata Pelajaran 

2.4.1 Mata Kuliah Tata Bahasa A2.1 

Tata bahasa A2.1 merupakan kelanjutan dari pengenalan tata bahasa 

tahun pertama bagi para pembelajar awal (debutant) yang bertujuan 

menciptakan peluang bagi mahasiswa untuk mengenal dan memahami 

berbagai kaidah tata bahasa prancis tingkat madya (DELF A2) dengan 

 

PASSÉ 
COMPOSÉ 

S+avoir + participe passé+O 

 

S+être + participe 
passé(acc)+keterangan 

 

S+auxiliare (avoir/être + 

participe passé+O+(?)  

 

S+Ne + auxiliare+ pas + participe 

passé+O 
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bobot 3 SKS (Buku Pedoman Akademik S1 FIB UB 2015).  Dalam mata 

kuliah ini, mahasiswa Bahasa dan Sastra Prancis semester tiga akan 

menerima materi mengenai cara membuat dan penggunaan kalimat di 

masa lampau atau yang biasa disebut passé composé dalam bahasa 

Prancis. Karena bersifat wajib, tidak lulus pada mata kuliah ini 

berkonsekuensi pada ketidakmampuan mahasiswa untuk mengambil mata 

kuliah Bahasa Prancis pada tingkatan selanjutnya. 

 Penilaian pada mata kuliah ini disesuaikan dengan standar penilaian 

Angka Mutu (AM) dan Huruf Mutu (HM) yang berlaku di Universitas 

Brawijaya. Adapun daftar penjabaran AM dan HM terdapat pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 2.1 Konversi Penilaian Mata Kuliah di UB 

HM AM Golongan Kemampuan Nilai Angka 

A 4,0 Sangat Baik 81 – 100 

B+ 3,5 Antara Sangat Baik dan Baik 76 – 80 

B 3,0 Baik 70 -75 

C+ 2,5 Antara Baik dan Cukup 61 – 69 

C 3,0 Cukup 56 – 60 

D+ 1,5 Antara Cukup dan Kurang 51 – 55 

D 1 Kurang 45 – 50 

E 0 Gagal 0 – 44 

  Sumber : Buku Pedoman Akademik FIB UB TA. 2015/2016 
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2.4.2 Mata Pelajaran Bahasa Prancis Limin III 

Mata Pelajaran Bahasa Prancis Limin III merupakan mata pelajaran 

lintas minat dimana hanya siswa yang memilih mata pelajaran ini dari 

kelas X yang dapat mengikuti mata pelajaran ini. Dalam mata pelajaran 

ini peserta didik diajarkan mengenai seluruh kompetensi kebahasaan dari 

membaca, menulis, mendengarkan dan berbicara. Dalam mata pelajaran 

ini juga diajarkan tata bahasa Prancis maupun budaya Prancis. 

Tabel 2.2 Daftar Mata Pelajaran Lintas Minat Pilihan 

No PEMINATAN Mata Pelajaran Seri SKS 
1 IPA Ekonomi 1 2 2 2 
  Bahasa dan Sastra Prancis 1 2 2 2 
  Bahasa dan Sastra Jepang 1 2 2 2 
  Bahasa dan Sastra Jerman 1 2 2 2 
  Bahasa dan Sastra Mandarin 1 2 2 2 
2 IPS Kimia 1 2 2 2 
  Bahasa dan Sastra Prancis 1 2 2 2 
  Bahasa dan Sastra Jepang 1 2 2 2 
  Bahasa dan Sastra Jerman 1 2 2 2 
  Bahasa dan Sastra Mandarin 1 2 2 2 
3 Bahasa Ekonomi 1 2 2 2 
  Kimia 1 2 2 2 
  Bahasa dan Sastra Prancis 1 2 2 2 
  Bahasa dan Sastra Jepang 1 2 2 2 
  Bahasa dan Sastra Jerman 1 2 2 2 
  Bahasa dan Sastra Mandarin 1 2 2 2 

Sumber : Buku Panduan Akademik SMAK St. Albertus Malang TA. 
2015/2016 
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2.5 Penelitian Terdahulu  

1) Hubungan Kecerdasan Intelektual Dan Motivasi Terhadap Hasil 

Pembelajaran Bahasa Prancis Mahasiswa oleh Rungu Puput 

Herlambang (Universitas Brawijaya, 2016) 

Pada penelitian tersebut ditunjukkan bahwa faktor psikolinguistik 

yang dialami oleh mahasiswa memiliki pengaruh terhadap hasil belajar 

Mahasiswa Bahasa dan Sastra Prancis dalam UTS. Hal tersebut dibuktikan 

dengan terjawabnya hipotesis peneliti dengan sesuainya hasil belajar 

mahasiswa dengan faktor psikolinguistik dalam penelitian tersebut, yaitu 

motivasi. 

Penelitian tersebut memiliki beberapa kesamaan teori dan bentuk 

penelitian, yang berupa metode campuran kualitatif-kuantitatif. Akan tetapi 

pada penelitian tersebut faktor psikolinguistik yang diteliti adalah faktor 

motivasi, namun dalam penelitian ini penulis meneliti faktor psikolinguistik 

usia yang berpengaruh dalam pembelajaran bahasa Prancis. Selain itu, pada 

penelitian tersebut peneliti menggunakan tes AMTB sebagai tolak ukur, 

sedangkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan hasil tes yang sudah 

divalidasi oleh dosen pengampu mata kuliah dan native speaker serta nilai 

IPK untuk mahasiswa atau nilai harian untuk siswa sebagai sumber data . 
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2) Analisis Kesalahan Sintaksis Bahasa Prancis oleh Pembelajar Berbahasa 

Indonesia : Sebuah Studi Kasus oleh Roswita Lumbang Tobing (UGM, 

2003) 

Pada penelitian tersebut ditunjukkan bahwa terdapat kesalahan yang 

dilakukan oleh pembelajar bahasa Prancis dalam hal sintaksis. Hal tersebut 

dibuktikan dari hasil penelitian yang membuktikan bahwa pembelajar Bahasa 

Prancis berbahasa Indonesia mengalami kesalahan penggunaan preposisi, kala 

waktu passé composé dan Imparfait, dll.   

 Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian ini, yaitu 

sama-sama mengukur kemampuan pembelajar bahasa prancis berbahasa 

Indonesia pada sintaksis bahasa Prancis. Namun, pada penelitian tersebut 

hanya meneliti kemampuan dalam hal sintaksis secara umum. Sedangkan 

dalam penelitian ini, peneliti meneliti morfologi dan sintaksis pada passé 

composé. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti meneliti hubungan 

kemampuan sintaksis dengan faktor psikolinguistik yaitu usia. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini, peneliti menjelaskan jenis penelitian dan menguraikan tahapan-tahapan 

pelaksanaan penelitian ini. 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian campuran (kuantitatif-kualitatif). 

Peneliti menjawab rumusan masalah pertama dengan metode kuantitatif karena 

peneliti menghimpun data dari hasil tes berupa angka, yakni nilai tes kemampuan 

passé composé dasar. Dari data tersebut peneliti dapat memberikan kesimpulan dan 

deskripsi mengenai kemampuan berbahasa dari ke dua kategori usia, sehingga dapat 

menjawab rumusan masalah ke dua dengan metode kualitatif. Setelah itu peneliti 

menjawab rumusan masalah yang ketiga dengan melakukan wawancara kepada 

subjek penelitian yang tidak linier dengan hasil tes passé composé dasar, sehingga 

untuk menjawab rumusan masalah ketiga, peneliti juga menggunakan metode 

kualitatif berupa penjabaran faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembelajaran 

subjek penelitian.  

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Arikunto (2010, hal.173 s.d. 174) bahwa populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian dan sampel adalah sebagian dari populasi yang 

diteliti. Menurut Sutedi (2009, hal. 180) ada beberapa  cara untuk menentukan 

sampel yakni dengan cara acak, stratafikasi, purposif, area, sampel berlapis, 
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sampel simetri, dan teknik quota. Dalam penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan purposive sampling , yaitu peneliti akan mengambil sampling 

dengan sengaja sesuai dengan persyaratan yang diperlukan. Penulis melakukan 

hal ini agar hasil yang dicapai dapat merepresentasikan proses belajar dari obyek 

penelitian. 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Bahasa dan Sastra 

Prancis angkatan 2015 dan siswa lintas minat Bahasa Prancis SMAK St Albertus 

kelas XII. Sedangkan sampel pada penelitian ini adalah dua puluh mahasiswa 

(Semester 3) Program Studi Bahasa dan Sastra Prancis Universitas Brawijaya 

yang telah menyelesaikan tes mengenai morfologi dan sintaksis passé composé 

dan dua puluh siswa lintas minat III Bahasa Prancis SMAK St Albertus Malang. 

Empat puluh sampel tersebut diambil dari keseluruhan mahasiswa baru Program 

Studi Bahasa dan Sastra Prancis Universitas Brawijaya dan siswa kelas XII pada 

lintas minat III bahasa Prancis yang memenuhi syarat sebagai berikut : 

a. Belum pernah mendapatkan pelajaran Bahasa Prancis di bangku SMA / 

jenjang sebelumnya. 

b. Berusia 15 hingga 25 tahun. 

c. Telah masuk dan mengikuti mata kuliah Tata Bahasa A2.1 untuk 

mahasiswa dan mata pelajaran bahasa prancis lintas minat III untuk SMA 

pada materi passé composé. 

d. Memiliki nilai IPK / nilai Bahasa Prancis rata-rata. 
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e. Mengikuti tes mengenai morfologi sintaksis passé composé yang dibuat 

oleh peneliti. 

Peneliti akan membagi sampling menjadi dua kategori usia, yaitu 18 tahun ke bawah 

dan 18 tahun ke atas. 

3.3 Sumber Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data utama sebagai 

variabel-variabel utama dalam penelitian dan juga satu sumber data pendukung untuk 

membantu menganalisa hasil penelitian ini. 

3.3.1 Sumber Data Utama 

3.3.1.1 Data Diri Subjek Penelitian 

Data diri subjek penelitian merupakan data yang berupa informasi 

mengenai identitas diri subjek penelitian, antara lain data mengenai nama 

lengkap, tempat dan tanggal lahir, nomor handphone, maupun riwayat 

pembelajaran bahasa. Peneliti memperoleh data tersebut melalui prosedural 

resmi instansi maupun menghimpun data secara langsung dengan 

menyebarkan form berupa data diri. 

3.3.1.2 Hasil Tes Morfosintaksis Passé Composé. 

Tes morfosintaksis passé composé merupakan sebuah tes yang dibuat 

oleh peneliti dengan memberikan soal-soal mengenai perubahan morfologi 

participe passé, accords dan struktur kalimat passé composé yang sudah 

divalidasi dan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing, dosen pengampu 

mata kuliah Tata Bahasa A2.1, dan native speaker. Native speaker  tersebut 
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merupakan salah satu dosen bahasa Prancis di Universitas Brawijaya yang 

memiliki kapabilitas dan keahlian di bidang bahasa Prancis. Selain itu, peneliti 

juga menguji soal menggunakan SPSS 24 dengan uji Validitas dan 

Reliabilitas. Menurut Wahyono (2008, hal 1 s.d. 2) SPSS merupakan program 

aplikasi yang mempunyai kemampuan analisis statistik yang cukup tinggi 

serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis.  

a) Uji Validitas 

Menurut Sujarweni dan Endrayanto (2012, hal.177) uji validitas 

merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui kelayakan suatu daftar 

pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Hal tersebut dapat 

dinyatakan valid jika r hitung > r tabel. Seperti yang dinyatakan Sujarweni 

dan Endrayanto (2012, hal.186), bahwa butir soal dinyatakan valid jika 

nilai yang dihasilkan oleh r hitung > r tabel.   

Dengan menggunakan bantuan aplikasi tersebut, soal mendapatkan hasil 

sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Uji validitas soal romawi I dan II 

NO Kode soal R hitung R tabel Keterangan 

1 SO_1 1 0.997 Valid 

2 SO_2 1.000 0.997 Valid 

3 SO_3 1.000 0.997 Valid 

4 SO_4 1.000 0.997 Valid 

5 SO_5 1.000 0.997 Valid 

6 SO_6 1.000 0.997 Valid 
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Lanjutan Tabel  3.1 

NO Kode soal R hitung R tabel Keterangan 

7 SO_7 1.000 0.997 Valid 

8 SO_8 1.000 0.997 Valid 

9 SO_9 1.000 0.997 Valid 

10 SO_10 1.000 0.997 Valid 

11 SO_11 1.000 0.997 Valid 

12 SO_12 1.000 0.997 Valid 

13 SO_13 1.000 0.997 Valid 

14 SO_14 1.000 0.997 Valid 

15 SO_15 1.000 0.997 Valid 

16 SO_16 1.000 0.997 Valid 

17 SO_17 1.000 0.997 Valid 

18 SO_18 1.000 0.997 Valid 

19 SO_19 1.000 0.997 Valid 

20 SO_20 1.000 0.997 Valid 

  

Berdasarkan tabel tersebut penulis menemukan bahwa soal pada romawi I 

dan II valid. Setelah itu peneliti juga melakukan uji validitas untuk soal 

romawi III, sehingga penulis mendapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Uji validitas soal romawi III 

NO Kode soal R hitung R tabel Keterangan 

1 SO_21 1 0.997 Valid 

2 SO_22 1.000 0.997 Valid 

3 SO_23 1.000 0.997 Valid 

4 SO_24 1.000 0.997 Valid 
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Lanjutan Tabel  3.2 

NO Kode soal R hitung R tabel Keterangan 

5 SO_25 1.000 0.997 Valid 

6 SO_26 1.000 0.997 Valid 

7 SO_27 1.000 0.997 Valid 

8 SO_28 1.000 0.997 Valid 

9 SO_29 1.000 0.997 Valid 

10 SO_30 1.000 0.997 Valid 

11 SO_31 1.000 0.997 Valid 

12 SO_32 1.000 0.997 Valid 

13 SO_33 1.000 0.997 Valid 

14 SO_34 1.000 0.997 Valid 

15 SO_35 1.000 0.997 Valid 

16 SO_36 1.000 0.997 Valid 

17 SO_37 1.000 0.997 Valid 

18 SO_38 1.000 0.997 Valid 

19 SO_39 1.000 0.997 Valid 

20 SO_40 1.000 0.997 Valid 

 

Berdasarkan tabel tersebut penulis menemukan bahwa soal pada romawi 

III juga dapat dinyatakan valid. 

 

b) Uji Reliabilitas 

Menurut Sujarweni dan Endrayanto (2012, hal.186) reliabilitas merupakan 

suatu stabilitas dan konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan 

yang merupakan dimensi suatu variabel. Untuk menentukan bahwa soal 
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atau pertanyaan reliabel jika nilai alpha > 0,60. Seperti yang dinyatakan 

oleh Sujarweni dan Endrayanto (2012, hal.189), bahwa uji reliabilitas 

dapat dilihat jika nilai Cronbach Alfa > 0,60, maka pertanyaan dimensi 

variabel adalah reliabel. 

Dengan menggunakan bantuan aplikasi tersebut, soal mendapatkan hasil 

sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Uji reliabilitas soal romawi I dan II 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

1.000 20 

 

Tabel 3.4 Uji reliabilitas soal romawi III 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

1.000 20 

 

Pada ke-dua tabel tersebut, peneliti menemukan ɑ sebesar 1,000, 

sehingga ditemukan 1,000 > 0,60. Berdasarkan hal tersebut ditemukan 

bahwa ɑ lebih besar dari 0,60 dan  hal ini berarti seluruh soal romawi I 

s.d. III reliabel. 
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  Berdasarkan hal-hal tersebut, soal yang dibuat layak untuk dijadikan 

instrumen penelitian, sehingga sumber data utama akan diperoleh dari 

hasil tes yang telah dikerjakan oleh subyek penelitian. Peserta 

mengerjakan soal secara serentak dengan durasi waktu maksimal 45 menit 

tanpa melihat buku materi ataupun kamus. Dalam tes ini peserta akan 

dinilai berdasarkan rubrik penilaian yang sudah divalidasi oleh dosen 

pengampu dan native. Berikut rubrik penilaian tes morfosintaksis passé 

composé: 

 Tabel 3.5 Rubrik penilaian tes morfosintaksis passé composé 

NO Romawi  Deskripsi soal SKOR Sistem Penilaian 

1 1 Soal berjumlah 10 
butir. Soal berisi 
mengenai tes 
kemampuan  
menuliskan 
auxiliaire yang 
tepat dan 
participe passé 
yang sesuai 
dengan kata kerja 
yang telah 
dituliskan oleh 
peneliti. Peserta 
tes mengisi 
bagian yang 
rumpang di setiap 
nomor soal yang 
telah dibuat oleh 
peneliti. 

0-2 setiap 
butir 
soal.Nilai 
maksimal 
20 point 

Soal dinyatakan benar jika 
penulisan auxiliare dan 
participe passé serta 
penggunaannya tepat dan 
mendapatkan nilai 2. Namun 
jika peserta salah dalam 
menggunakan atau 
mengkonjugasikan auxiliare 
maka peserta hanya 
mendapat 1 point. Jika 
peserta juga salah dalam 
menuliskan participe passé, 
peserta juga akan 
mendapatkan 1 point. Jika 
peserta salah dalam kedua hal 
tersebut maka peserta akan 
mendapatkan 0 point. 
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Lanjutan Tabel  3.5 

NO Romawi  Deskripsi soal SKOR Sistem Penilaian 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Soal berjumlah 10 
butir. Soal berisi 
kata-kata acak 
yang harus 
disusun oleh 
peserta dengan 
menggunakan 
urutan yang benar 
sesuai dengan 
aturan sintaksis 
kalimat kala 
waktu passé 
composé . 

0-2 setiap 
butir 
soal.Nilai 
maksimal 
20 point 

Soal dinyatakan benar dan 
mendapat nilai 2 jika peserta 
dapat menyusun kata yang 
acak menjadi sebuah kalimat 
kala waktu passé composé 
yang benar sesuai dengan 
kaidah yang ditetapkan 
dalam sintaksis bahasa 
Prancis. Namun jika peserta 
menjawab dengan struktur 
yang salah maka peserta 
mendapatkan nilai 0.  

3 3 Soal berjumlah 20 
butir. Dalam soal 
ini peserta 
diminta untuk 
menentukan 
kalimat yang telah 
dibuat oleh 
penulis apakah 
benar atau salah. 
Serta peserta 
dituntut untuk 
menuliskan 
pembenaran dari 
kalimat yang 
salah. 

0-3 setiap 
butir soal. 
Nilai 
maksimal 
60 point. 

Soal dinyatakan benar dan 
mendapat nilai 3 jika peserta 
mampu menentukan benar 
atau salah dalam kalimat 
yang telah disusun oleh 
peneliti dan peserta mampu 
menuliskan pembenaran 
kalimat jika kalimat yang 
disusun ternyata salah. 
Namun jika peserta hanya 
mampu menentukan benar 
atau salah sebuah kalimat 
maka peserta hanya 
mendapatkan 1 point dan jika 
peserta dapat menuliskan 
pembenaran namun salah 
dalam menentukan benar 
atau salah, maka peserta 
mendapatkan 2 point. 

 

3.3.1.3 IPK Terakhir (Semester II) dan Nilai Bahasa Prancis Limin III. 

IPK atau Indeks prestasi kumulatif merupakan tolak ukur keberhasilan 

pembelajar dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh. IPK merupakan 

akumulatif dari IP setiap semester. Penghitungan nilai IP dilakukan dengan 
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memberikan bobot pada setiap semester tersebut dengan rincian sebagai 

berikut. 

Kuis (K)    : 15% 

Tugas terstruktur (TS)   : 20% 

Praktikum (P)    : 10% 

Ujian Tengah Semester (UTS) : 25 % 

Ujian Akhir Semester (UAS)  : 30% 

IPK menjadi data utama peneliti untuk menentukan subjek penelitian. 

Peneliti akan mengambil sampel dengan subjek yang  memiliki nilai IPK rata-

rata dari keseluruhan populasi, sehingga diharapkan hasil penelitian ini valid. 

Nilai Bahasa Prancis Limin III merupakan nilai yang diambil dari nilai 

tugas terstruktur dan nilai Ujian Tengah Semester yang dilaksanakan pada 

pertengahan semester. Nilai yang diambil merupakan hasil dari rata – rata 

kedua nilai tersebut. 

3.3.2 Sumber Data Pendukung 

3.3.2.1 Hasil Wawancara Latar Belakang Pembelajaran Bahasa Asing 

Setelah mendapatkan hasil berupa data subyek tidak linier, peneliti 

melakukan wawancara singkat mengenai sejarah pembelajaran bahasa Prancis 

subyek penelitian tersebut. Pertanyaan – pertanyaan yang akan diajukan akan 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing agar hasil yang diperoleh dapat 
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sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, Pertanyaan-pertanyaan tersebut 

akan berkembang berdasarkan rumusan-rumusan berikut: 

a) Alasan memilih Program Studi Bahasa dan Sastra Prancis. 

b) Kesulitan dalam memahami perkuliahan. 

c) Intensitas Belajar Bahasa Prancis. 

d) Kondisi lingkungan pembelajaran. 

e) Kondisi pembelajaran di dalam kelas. 

f) Kepercayaan diri dengan kemampuan bahasa Prancis dalam tahap 

awal pembelajaran bahasa Prancis 

g) Kesadaran diri akan pentingnya berlatih berbahasa Prancis. 

h) Kepercayaan diri dalam menguasai bahasa Prancis di masa mendatang. 

i) Bahasa – bahasa asing yang telah dipelajari. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini, terdapat satu variabel bebas yakni faktor usia pembelajar 

(x) dan satu variabel terikat yakni hasil tes pemahaman morfologi sintaksi passé 

composé (y) . 

 

3.5 Pengumpulan Data 

Peneliti akan mengumpulkan data dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menghimpun data diri populasi yang terdiri dari : Nama, Instansi, usia, 

riwayat belajar (bahasa Prancis) dan Nilai (IPK / bahasa Prancis) 
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2) Menghimpun data sampel penelitian dengan menyeleksi populasi 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 

3) Menghimpun data hasil tes mengenai pemahaman terhadap morfologi dan 

sintaksis passé composé bahasa Prancis menggunakan instrumen 

penelitian berupa soal tes passé composé 

4) Melakukan wawancara tentang latar belakang pembelajaran bahasa asing 

subyek penelitian. 

 

3.6 Analisis Data  

Setelah semua data telah terkumpul, analisis yang akan dilakukan oleh peneliti 

adalah sebagai berikut : 

1) Menghitung pengaruh antara faktor usia pembelajar dengan hasil tes 

pemahaman morfologi sintaksis passé compose . 

Pada tahap ini, peneliti menghimpun satu persatu hasil pengumpulan 

data usia pembelajar dan hasil-hasil tes pemahaman morfologi sintaksis 

passé composé pada masing-masing subyek penelitian. Kemudian, peneliti  

menghitung persentasi pengaruh antara dua variabel yang ditunjukkan 

tersebut menggunakan analisis regresi. Menurut Suharjo (2013, hal.88) 

bahwa keunggulan regresi adalah membantu memberikan penjelasan 

secara statistik pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Terdapat beberapa langkah yang telah peneliti lakukan dalam 

menganalisis data dengan menggunakan bantuan SPSS 24. Hasil dari 
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penghitungan ini nantinya akan dapat dijadikan bahan analisa lebih lanjut 

dan dapat mewakili keseluruhan populasi. 

2) Menentukan Subjek Linier dan Subjek Tidak Linier 

Setelah diketahui data kuantitatif dari variabel sebelumnya, peneliti 

menentukan Subyek Linier (SL) dan Subyek Tidak Linier (STL). SL 

adalah subyek dengan usia lebih tua memiliki skor berbanding lurus 

dengan skor tes. Hal ini dimaksudkan bahwa subyek dengan usia yang 

lebih tua memiliki pemahaman morfologi sintaksis yang baik dengan skor 

tes dan kuis yang lebih tinggi dari subyek yang memilki usia lebih muda 

sesuai dengan pola yang telah dipaparkan pada kajian pustaka. Sebaliknya, 

subyek-subyek dengan usia lebih tua memiliki skor berbanding terbalik 

dengan hasil tes akan dilabeli sebagai STL. Setelah itu peneliti membagi 

STL menjadi dua diantaranya STL positif, yaitu sampel dengan usia lebih 

muda namun memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan sampel 

dengan usia lebih tua. Sebaliknya STL negatif merupakan sampel yang 

memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan sampel dengan usia yang 

lebih muda. 

3) Melakukan Wawancara Subyek Tidak Linier 

Setelah melakukan analisis mengenai SL dan STL, langkah 

selanjutnya peneliti melakukan wawancara secara tertutup kepada STL 

positif maupun negatif. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui 
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faktor-faktor pendukung dan penghambat subyek yang dapat menembus 

faktor usia dalam pembelajaran bahasa Prancis . 

4) Memberikan Kesimpulan 

Setelah mengetahui hasil dari analisis data, peneliti membuat 

kesimpulan dan memberikan tanggapan terhadap hasil yang didapatkan 

dalam penelitian ini. 

 

Berikut adalah alur analisis data yang akan dilakukan oleh peneliiti. 

  Menghitung pengaruh  
faktor usia pembelajar 

terhadap hasil tes 
morfosintaksis dengan 
analisis regresi linier 

menggunakan bantuan 
aplikasi SPSS 24 

Menentukan Subjek Linier  

dan Subjek Tidak Linier 

serta menganalisis lebih 

lanjut STL positif dan 

negatif 

 

Melakukan wawancara kepada 

STL positif maupun negatif 

 

Pengumpulan Data 

Memberikan kesimpulan 

Gambar 3.1 Bagan alur analaisis data penelitian  
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BAB IV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Pada bab ini, peneliti menguraikan hasil temuan pada penelitian ini dan 

mencoba menjawab rumusan masalah berdasarkan data dan kajian pustaka serta 

menentukan untuk menerima ataupun menolak hipotesis yang diajukan di awal 

penelitian. 

4.1 Temuan 

4.1.1 Pengaruh Usia Dalam Pembelajaran Bahasa Prancis Pemula Berdasarkan 

Hasil Tes Morfosintaksis. 

   Sesuai langkah-langkah untuk menganalisis data, yang pertama kali 

dilakukan adalah menghitung pengaruh usia dalam pembelajaran bahasa 

Prancis pemula melalui hasil tes morfosintaksis dengan menggunakan analisis 

regresi dengan langkah-langkah yaitu: menentukan R square model, uji 

ANOVA, uji keberartian model, dan estimasi kurva regresi linier sederhana, 

sehingga menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut : 

4.1.1.1 R Square Model 

  Analisis pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis R 

square model, sehingga menghasilkan temuan berupa tabel sebagai berikut. 
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Tabel 4.1 Tabel  temuan uji R square 

Model Summary 

Model R 
R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .489a .239 .219 16.029 

a. Predictors: (Constant), X_usia 

Pada tabel tersebut ditemukan R square sebesar 0,239 atau sebesar 23,9%, jika 

dibulatkan menjadi 24%. Hal ini berarti bahwa faktor usia memiliki pengaruh 

sebesar 24% dari hasil tes morfosintaksis yang telah diujikan oleh peneliti 

kepada sampel penelitian. Hal tersebut sekaligus menjawab rumusan masalah 

yang pertama yaitu terdapat pengaruh dari usia terhadap pemahaman 

morfologi sintaksis bahasa Prancis pemula sebesar 23,9 % atau 24%, 

sedangkan sisanya yaitu sebesar 76,1 % atau 76% pemahaman morfologi 

sintaksis pada usia 17 hingga 22 tahun dipengaruhi oleh faktor-faktor lain 

selain faktor usia. 

 4.1.1.2 ANOVA (Analysis of varians) 

 Suharjo (2013, hal. 94) menyatakan bahwa uji anova merupakan tes yang 

digunakan untuk menguji kebaikan model secara keseluruhan. Peneliti 

menggunakan aplikasi yang sama yaitu SPSS untuk menentukan nilai F atau 

nilai fungsi ANOVA. Dalam analisis ini menghasilkan sebuah tabel sebagai 

berikut : 
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 Tabel 4.2 Tabel temuan Uji ANOVA 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square 

F 
Sig. 

1 Regression 3061.873 1 3061.873 11.916 .001b 

Residual 9763.902 38 256.945   

Total 12825.775 39    

a. Dependent Variable: Y_nilai 

b. Predictors: (Constant), X_usia 

Dari tabel tersebut ditemukan nilai F = 11,916 dengan dengan taraf signifikasi 

sebesar 0,001.  

Uji F digunakan untuk mengukur kebaikan model berdasarkan 

hipotesis yang diajukan. Menurut Suharjo (2008, hal.95) terdapat kriteria 

untuk penentuan F yakni jika F hitung > F tabel maka H0 ditolak. Menurut 

Usman dan Akbar (2008, hal.218) H0 merupakan kondisi yang menyatakan 

bahwa tidak terdapat hubungan fungsional yang linier dan signifikan antara 

variabel X dengan Y. 

Suharjo (2008, hal.95) menyatakan bahwa cara untuk menentukan F 

tabel adalah k (jumlah variabel); n (jumlah sampel) – k. Sehingga jika rumus 

tersebut diaplikasikan ke dalam tabel tersebut maka akan menghasilkan (2;40-

2). Dan hasil tersebut adalah (2;38). Hal tersebut dapat diartikan F tabel jatuh 

pada kolom no.2 dan baris ke 38 pada tabel berikut : 
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Gambar 4.1 f tabel (sumber: http//junaidichaniago.wordpress.com, 2010, 

hal.1) 

 

Dari tabel di atas, ditemukan bahwa F tabel sebesar 3,24. Setelah itu F hitung 

dibandingkan dengan F tabel untuk mengetahui H0 diterima atau ditolak. Pada 

tabel di atas ditemukan bahwa F hitung dengan df pembilang 1 adalah 11,916  

dan F tabel sebesar 3,24, maka 11,916 > 3,24. Dengan melihat hasil tersebut, 

maka H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa model regresi yang dihasilkan secara 

keseluruhan adalah baik. Atau dengan kata lain, variabel Y dapat dijelaskan 

oleh variabel X, sehingga usia mempengaruhi hasil tes secara linier. 
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4.1.1.3 Uji Keberartian Model 

 Menurut Suharjo (2013, hal. 91) bahwa uji keberartian model digunakan 

untuk menghitung keberartian suatu model dengan menggunakan uji 

hipotesis. Dalam analisis ini, peneliti menemukan hasil berupa tabel sebagai 

berikut : 

 Tabel 4.3 Tabel temuan uji keberartian model 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -83.857 36.713  -2.284 .028 

X_usia 6.966 2.018 .489 3.452 .001 

a. Dependent Variable: Y_nilai 

 Dari tabel tersebut ditemukan nila t atau nilai keberartian sebesar 3,452 

dengan taraf signifikansi 0,001. Temuan berupa nilai t tersebut menentukan 

signifikansi pengaruh variabel X usia terhadap variabel Y hasil tes. 

 Menurut Wahyono (2008, hal.145) terdapat cara untuk menganalisis 

uji t dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

H0 : Koefisien regresi tidak signifikan 

H1 : Koefisien regresi signifikan 

Jika t hitung > t tabel 0,05 (signifikansi 5%) maka H0 ditolak. 

Jika t hitung < t tabel 0,05 (signifikansi 5%) maka H0 diterima. 
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Dari pernyataan tersebut, peneliti mencari nilai t tabel dengan rumus. 

Menurut Wahyono (2008, hal.145) cara untuk menentukan rumus df = n 

(jumlah sampel)-k (jumlah variabel), df= 40 – 2 = 38. Setelah itu peneliti 

menentukan ɑ atau signifikansi. Signifikansi yang ditetapkan adalah 5%, 

namun disebabkan penelitian ini masih belum jelas arah signifikansinya 

positif ataukah negative, maka penentuan ɑ harus dua arah dengan membagi 2 

ɑ awal, sehingga diperoleh angka 2,5% atau 0,025. Maka, ditemukan nilai t 

tabel sebesar 2,024. 

 
Gambar 4.2 t tabel (sumber: http//junaidichaniago.wordpress.com, 2010, 

hal.1) 
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Dari data tersebut dihasilkan 3,452 > 2,024, hasil ini menetapkan bahwa H0 

ditolak. Dengan kata lain bahwa variabel X usia mempengaruhi Y kemampuan 

berbahasa Prancis secara signifikan. 

4.1.1.4 Estimasi Kurva Regresi Linier Sederhana 

 Pada tahap analisis ini, terdapat temuan berupa grafik yang dihasilkan oleh 

data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Bentuk grafik tersebut adalah 

sebagai berikut. 

 Kurva 4.1 Temuan estimasi regresi linier sederhana 

 

Dengan melihat grafik tersebut, pengaruh variabel X usia dapat 

ditentukan bahwa memiliki pengaruh ke arah positif, negatif, atau tidak 

memiliki pengaruh terhadap variabel Y hasil tes. Menurut Supranto (2009, 

hal.113) hubungan X dan Y disebut positif jika kenaikan / penurunan X 

menyebabkan kenaikan/ penurunan Y, yaitu X↨→Y↕, sedangkan hubungan X 

dan Y disebut negatif jika kenaikan / penurunan X menyebabkan penurunan/ 

kenaikan Y, yaitu X↨→Y↕. Pada grafik di atas terbukti bahwa kenaikan X 
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mempengaruhi kenaikan Y, dengan kata lain jika X tinggi, maka Y juga 

tinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa hubungan X dan Y positif. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa X usia memiliki pengaruh yang positif kepada Y 

kemampuan morfologi sintaksis. 

 

4.1.2 Kondisi Perbedaan Kompetensi Berbahasa Prancis Dalam Memahami 

Morfologi Sintaksis Passé Composé Pada Masing-Masing Kategori Usia. 

   Setelah peneliti mendapatkan data mengenai besarnya pengaruh usia 

terhadap kemampuan morfosintaksis, selanjutnya peneliti menganalisis data 

yang telah dihimpun dengan menuliskan hasil dan label pada subyek 

penelitian, sehingga mendapatkan temuan sebagai berikut: 

 Tabel 4.4 Daftar hasil tes morfosintaksis passé composé. 

No Sampel X_usia Y_nilai Label 
1 SMS_1 17 5 SL 
2 SMS_2 17 6 SL 
3 SMS_3 17 19 SL 
4 SMS_4 17 20 SL 
5 SMS_5 17 28 SL 
6 SMS_6 17 30 SL 
7 SMS_7 17 31 SL 
8 SMS_8 17 33 SL 
9 SMS_9 17 33 SL 
10 SMS_10 17 36 SL 
11 SMS_11 17 37 SL 
12 SMS_12 17 38 SL 
13 SMS_13 17 38 SL 
14 SMS_14 17 40 SL 
15 SMS_15 17 40 SL 



46 
 

Lanjutan Tabel  4.4 

No Sampel X_usia Y_nilai Label 
16 SMS_16 17 40 SL 
17 SMS_17 17 41 SL 
18 SMS_18 17 42 SL 
19 SMS_19 18 13 STL  
20 SMS_20 18 69 STL 
21 SMS_21 18 69 STL 
22 SMS_22 18 48 STL 
23 SMS_23 18 66 STL 
24 SMS_24 19 21 STL 
25 SMS_25 19 36 STL 
26 SMS_26 19 40 STL 
27 SMS_27 19 44 SL 
28 SMS_28 19 45 SL 
29 SMS_29 19 45 SL 
30 SMS_30 19 51 SL 
31 SMS_31 19 55 SL 
32 SMS_32 19 56 SL 
33 SMS_33 19 65 SL 
32 SMS_34 19 65 SL 
35 SMS_35 19 65 SL 
36 SMS_36 19 68 SL 
37 SMS_37 20 42 STL 
38 SMS_38 20 70 SL 
39 SMS_39 21 80 SL 
40 SMS_40 22 33 STL 

  

Keterangan : 

SMS : Sampel Morfologi Sintaksis 

 SL : Subyek Linier 

 STL : Subyek tidak linier 
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   Pada tabel tersebut peneliti menemukan 10 STL atau subyek tidak 

linier yang berarti nilai yang diperoleh sampel tidak linier dengan usia pada 

saat ini. Peneliti membagi STL menjadi dua, diantaranya : STL postif dan 

STL negatif. STL postitif merupakan subyek yang memiliki usia yang lebih 

muda namun berhasil memperoleh nilai hasil ujian yang lebih tinggi dari pada 

subyek yang memiliki usia lebih tua. Sedangkan STL negatif merupakan 

subyek penelitian dengan usia yang lebih tua dan memperoleh nilai yang lebih 

rendah dibandingkan subyek yang memiliki usia lebih muda.  

   Pada tabel tersebut juga ditemukan fakta bahwa sebesar 30 sampel 

memiliki pola yang sama seperti teori yang disebutkan oleh Steinberg dan 

Sciarini (2006, hal.134) bahwa anak-anak yang lebih tua memiliki prosentase 

keberhasilan paling besar dalam mempelajari bahasa kedua di dalam kelas.  

Pada teori tersebut kemampuan anak-anak yang lebih tua diketahui paling 

tinggi dibandingkan ke dua kategori usia lainya, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa anak-anak dengan usia lebih tua memiliki keberhasilan belajar lebih 

tinggi dibandingkan anak-anak dengan usia lebih muda. Hal tersebut juga 

sama terjadi dengan sampel yang telah diteliti oleh peneliti pada penelitian ini. 

Sampel yang diambil oleh peneliti memiliki usia 17 hingga 22 tahun dimana 

peneliti membagi sampel tersebut ke dalam dua kategori besar yaitu orang 

dewasa dengan usia 17 s.d. 18 tahun dimana sampel pada usia ini masih 

berada pada tingkat sekolah menengah atas dan sampel dengan 18 s.d. 22 
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tahun  dimana sampel pada usia ini telah berada pada tingkat perguruan tinggi. 

Meskipun jenjang pendidikan yang sedang ditempuh oleh sampel berbeda, 

namun sampel berada pada niveau atau tingkatan belajar yang sama yaitu 

pada level A2.1. Hal ini dibuktikan pada materi yang sedang dipelajari oleh 

dua kategori usia tersebut sama, yaitu materi mengenai passé composé. Selain 

itu seluruh sampel telah diambil berdasarkan kriteria yang telah dibuat oleh 

peneliti, sehingga kemampuan yang ditunjukkan oleh sampel adalah 

kemampuan alami menerima materi di dalam kelas.  

Pada tabel tersebut terlihat bahwa usia dewasa perguruan tinggi 

memiliki nilai yang lebih tinggi daripada usia dewasa SMA, hal tersebut 

dibuktikan dengan 30 sampel linier atau sama dengan 75% kemampuan 

sampel berpola sama seperti teori yang disebutkan sebelumnya. Sehingga 

secara langsung H0 pada hipotesis pertama ditolak. Selain itu dengan 

ditemukannya subyek tidak linier pada tabel di atas, maka secara otomatis H0 

pada hipotesis ke-dua juga ditolak. Sehingga, H1 pada hipotesis pertama dan 

ke-dua diterima dan pada penelitian ini dinyatakan bahwa kemampuan 

berbahasa pada manusia dewasa berpola sama seperti teori yang dinyatakan 

oleh Steinberg dan Sciarini serta masih ditemukannya subyek tidak linier. 

Berikut diagram  prosentase subyek linier dan subyek tidak linier. 
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Diagram 4.1 Perbandingan subyek linier dan subyek tidak linier 

 

 

Berdasarkan penjabaran kondisi pembelajaran pada manusia dewasa di atas, 

maka rumusan masalah ke-dua terjawab pada penelitian ini. 

4.1.3 Faktor Lain Yang Dapat Menembus Faktor Usia Dalam Pembelajaran 

Bahasa Prancis. 

   Setelah peneliti mendapatkan hasil mengenai besarnya pengaruh usia 

dan kondisi perbedaan hasil belajar masing-masing kategori usia berdasatkan 

tes morfosintaksis passé composé, langkah selanjutnya adalah melakukan 

wawancara kepada subyek tidak linier atau STL. Peneliti melakukan 

wawancara secara tertutup dengan sepuluh STL yang terdiri dari STL positif 

maupun STL negatif. Peneliti berhasil menguraikan faktor-faktor lain yang 

dapat menembus faktor usia dalam pembelajaran bahasa Prancis khususnya 
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morfologi sintaksis bahasa Prancis. Sehingga secara otomatis rumusan 

masalah ke-tiga terjawab serta H0 pada hipotesis ke-tiga ditolak. Dengan kata 

lain, bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat menembus faktor usia. Secara 

garis besar, peneliti mengelompokkan faktor faktor tersebut ke dalam 4 faktor, 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

4.1.3.1 Faktor Motivasi 

Pada faktor motivasi, peneliti menemukan hasil seluruh STL 

bersepakat bahwa semua sampel memiliki keinginan untuk menguasai 

bahasa Prancis walapun subyek masih mengalami kesulitan dalam proses 

memahami bahasa Prancis. Pada pertanyaan “apakah anda akan terus belajar 

bahasa Prancis hingga anda menguasainya?” seluruh subyek tidak linier 

menjawab “iya”. Hal tersebut membuktikan bahwa seluruh subyek masih 

memiliki motivasi untuk belajar bahasa Prancis.  

Namun, peneliti menganalisis lebih lanjut mengenai hal tersebut 

melalui pertanyaan “dalam sehari/seminggu/sebulan berapa kali anda belajar 

di sekolah / kampus ataupun rumah?”. Dari pertanyaan tersebut, rata-rata 

STL negatif menjawab 6 s.d. 12 kali dalam satu bulan, sedangkan STL 

positif rata-rata menjawab 8 s.d. 24 kali dalam satu bulan.  Sehingga peneliti 

menyimpulkan bahwa faktor motivasi dapat berpengaruh dan menembus 

faktor usia dalam pembelajaran bahasa Prancis jika tindakan nyata berupa 

intensitas belajar juga dilakukan sebagai wujud nyata motivasi dalam belajar 
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bahasa Prancis yang tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil tes yang 

telah dianalisa oleh peneliti. 

 

4.1.3.2 Faktor Penyajian Formal 

Berdasarkan hasil wawancara, STL negatif menyatakan bahwa 

penyajian materi oleh dosen atau guru pengampu terkesan kaku dan terlalu 

cepat dalam penyampaiannya, sehingga seluruh STL negatif menyatakan 

bahwa materi yang telah disampaikan belum dapat diterima secara 

maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan terjawabnya pertanyaan “apakah 

anda merasa paham ketika menerima materi yang diberikan oleh dosen / 

guru bahasa Prancis di dalam kelas?” SMS_19,24,25,26,37, dan 40 

menjawab tidak begitu paham. Secara garis besar STL tersebut menjelaskan 

bahwa penyampaian atau penyajian formal di dalam kelas terasa kaku dan 

terlalu berbelit-belit, sehingga membingungkan subyek untuk memahami 

materi yang telah diajarkan.  

Keenam subyek tersebut menjawab solusi yang dilakukan untuk 

mengatasi hal tersebut, yaitu dengan bertanya kepada teman, mencari materi 

di website, serta tetap mendengarkan dan mempelajarinya lagi di rumah. 

Namun, seluruh subyek menyatakan bahwa hal tersebut belum efektif karena 

hingga saat ini subyek masih merasa bingung terhadap beberapa materi 

bahasa Prancis. STL SMS_20 memberikan jawaban yang berbeda, bahwa 

ketika subyek belum memahami materi secara mendalam, subyek akan terus 
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mengajukan pertanyaan kepada guru pengampu mata pelajaran. Sehingga 

dari data tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa faktor penyajian formal 

dapat menembus faktor usia, dan jika faktor ini menghambat pembelajaran 

bahasa Prancis, maka pembelajar seharusnya menanyakan secara rinci 

mengenai materi yang belum dipahami kepada  guru atau dosen pengampu 

mata kuliah / pelajaran tersebut.  

 

4.1.3.3 Faktor Bahasa Pertama dan Bahasa Asing 

Seluruh subyek tidak linier merupakan warga negara Indonesia dengan 

bahasa ibu bahasa Indonesia. Dari sepuluh STL, hanya satu yang menjawab 

bahwa lebih susah membuat kalimat dari bahasa asing yang dipelajari selain 

bahasa Prancis (rata-rata menjawab bahasa inggris) ke dalam bahasa Prancis. 

Di sisi lain, Sembilan STL menjawab bahwa bahasa asing yang dipelajari 

membantu dalam mempelajari bahasa Prancis karena terdapat kemiripan 

kemiripan kata ataupun struktur kalimat. 

Selain itu, Sembilan dari 10 STL menjawab bahwa subyek lebih susah 

membuat kalimat dari bahasa Indonesia atau bahasa pertama ke dalam 

bahasa Prancis. Hal tersebut membuktikan bahwa faktor bahasa pertama 

mempengaruhi keberhasilan pembelajaran bahasa Prancis namun tergolong 

dalalm faktor penghambat. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti 

menyimpulkan masalah tersebut dapat diselesaikan dengan membuat suatu 
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kalimat dari bahasa asing yang dipelajari (bahasa Inggris) bukan dari bahasa 

Indonesia. 

 

4.1.3.3 Faktor Lingkungan 

Berdasarkan data wawancara, seluruh STL mendapat dukungan dari 

lingkungannya. Meskipun SMS_21,24,25 menjawab pada awalnya tidak 

mendapat dukungan dari keluarga dan teman, namun pada saat ini ketiga 

sampel tersebut sudah mendapatkan dukungan dari lingkungan keluarga. 

Selain itu SMS_20,21,22 menyatakan bahwa beberapa kali membuat 

kelompok belajar sebagai salah satu bentuk upaya untuk belajar bahasa 

Prancis. Hal tersebut linier dengan hasil tes yang diperoleh yaitu 

mendapatkan nilai tes lebih tinggi dari usia yang lebih tua.   

SMS_20 juga menjelaskan bahwa salah satu strategi belajar yang 

digunakan selama ini adalah dengan memanfaatkan salah satu teknologi 

berupa sosial media yakni dengan mengikuti akun-akun berbahasa prancis 

ataupun aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti “memrise” ataupun 

“duolingo”. Berdasarkan hal tersebut, tidak hanya lingkungan di dunia nyata 

saja yang berpengaruh, namun lingkungan di dunia mayapun dapat 

berpengaruh terhadap belajar dan hasil belajar. Sehingga faktor lingkungan 

dapat mempengaruhi dan menembus faktor usia dalam pembelajaran bahasa. 
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4.2 PEMBAHASAN 

Pada sub bagian ini, peneliti menguraikan lebih dalam pengaruh usia 

dalam pembelajaran bahasa Prancis pemula, kondisi hasil pembelajaran 

bahasa Prancis pada masing-masing kategori usia dan faktor-faktor lain yang 

dapat menembus faktor usia. 

 

4.2.1 Pengaruh Usia Dalam Pembelajaran Bahasa Prancis Pemula Berdasarkan 

Hasil Tes Morfosintaksis. 

 Berdasarkan temuan yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, 

peneliti mendapatkan r square sebesar 23,9 % yang berarti bahwa sebesar 

23,9% usia mempengaruhi sesorang dalam pembelajaran bahasa Prancis 

sendangkan sisanya yaitu 76,1% dipengaruhi oleh faktor lain. Selain itu, telah 

ditemukan nilai F hitung > F tabel. Seperti teori yang dinyatakan oleh Suharjo 

(2008, hal.95), bahwa terdapat kriteria untuk penentuan F yakni jika F hitung 

> F tabel maka H0 ditolak. Selain F, pada penelitian ini ditemukan t hitung > t 

tabel. Menurut Wahyono (2008, hal.145) terdapat cara untuk menganalisis uji 

t dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

H0 : Koefisien regresi tidak signifikan 

H1 : Koefisien regresi signifikan 

Jika t hitung > t tabel 0,05 (signifikansi 5%) maka H0 ditolak. 

Jika t hitung < t tabel 0,05 (signifikansi 5%) maka H0 diterima. 
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Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa usia 

dinyatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman bahasa 

Prancis yang dibuktikan dengan hasil tes yang diperoleh subyek penelitian.  

Selain itu, pada grafik temuan yang telah dianalisis berdasarkan teori 

yang dinyatakan oleh Supranto (2009, hal.113) bahwa hubungan X dan Y 

disebut positif jika kenaikan / penurunan X menyebabkan kenaikan/ 

penurunan Y, yaitu X↨→Y↕, sedangkan hubungan X dan Y disebut negatif 

jika kenaikan / penurunan X menyebabkan penurunan/ kenaikan Y, yaitu 

X↨→Y↕, dapat disimpulkan bahwa usia (x) memiliki pengaruh positif 

terhadap hasil tes (y). 

 

4.2.2 Kondisi Perbedaan Kompetensi Berbahasa Prancis Dalam Memahami 

Morfologi Sintaksis Passé Composé Pada Masing-Masing Kategori Usia. 

 

   Setelah membahas mengenai pengaruh usia secara mendalam, 

selanjutnya peneliti menguraikan dan membahas hasil temuan berikutnya 

yaitu hasil tes morfologi sintaksis passé composé. 

  

 4.2.2.1 Kondisi Kompetensi Sampel SMA Dengan Usia 18 tahun    ke- 

bawah 

   Peneliti menemukan hasil penelitian sebagai berikut : 

 Tabel 4.5 Kondisi kompetensi sampel SMA  
No Sampel X_usia Y_nilai Label 
1 SMS_1 17 5 SL 
2 SMS_2 17 6 SL 
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Lanjutan Tabel  4.5 

No Sampel X_usia Y_nilai Label 
3 SMS_3 17 19 SL 
4 SMS_4 17 20 SL 
5 SMS_5 17 28 SL 
6 SMS_6 17 30 SL 
7 SMS_7 17 31 SL 
8 SMS_8 17 33 SL 
9 SMS_9 17 33 SL 
10 SMS_10 17 36 SL 
11 SMS_11 17 37 SL 
12 SMS_12 17 38 SL 
13 SMS_13 17 38 SL 
14 SMS_14 17 40 SL 
15 SMS_15 17 40 SL 
16 SMS_16 17 40 SL 
17 SMS_17 17 41 SL 
18 SMS_18 17 42 SL 
19 SMS_19 18 13 STL  
20 SMS_20 18 69 STL 

 

 Berdasarkan hasil tersebut, peneliti menemukan fakta-fakta sebagai 

berikut : 

a) Sampel SMA memiliki nilai yang cukup bervarian dalam satu kategori 

usia yakni 17 tahun. Nilai bervariasi dari 5 hingga 42. 

b) Seluruh sampel yang berusia 17 tahun merupakan subyek linier 

dimana usia sampel linier dengan hasil tes yang diberikan peneliti. 

c) Terdapat dua STL dengan kriteria yang berbeda pada kondisi 

kompetensi sampel SMA, yaitu STL positif dan STL negatif. 

d) STL sample SMA memiliki usia yang sama yaitu 18 tahun. 
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e) Pada kategori sampel ini, responden belum ada yang dapat mencapai 

nilai 70 

 

4.2.2.2 Kondisi Kompetensi Sampel Mahasiswa Dengan Usia 18 tahun ke- 

atas 

  Selain temuan di atas, peneliti juga menemukan hasil penelitian  

mengenai kompetensi sampel mahasiswa sebagai berikut : 

Tabel 4.6 Kondisi kompetensi sampel mahasiswa   
No Sampel X_usia Y_nilai Label 
21 SMS_21 18 69 STL 
22 SMS_22 18 48 STL 
23 SMS_23 18 66 STL 
24 SMS_24 19 21 STL 
25 SMS_25 19 36 STL 
26 SMS_26 19 40 STL 
27 SMS_27 19 44 SL 
28 SMS_28 19 45 SL 
29 SMS_29 19 45 SL 
30 SMS_30 19 51 SL 
31 SMS_31 19 55 SL 
32 SMS_32 19 56 SL 
33 SMS_33 19 65 SL 
32 SMS_34 19 65 SL 
35 SMS_35 19 65 SL 
36 SMS_36 19 68 SL 
37 SMS_37 20 42 STL 
38 SMS_38 20 70 SL 
39 SMS_39 21 80 SL 
40 SMS_40 22 33 STL 

 

Berdasarkan tabel tersebut, peneliti menemukan fakta-fakta sebagai 

berikut: 
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a) Pada sampel mahasiswa terdapat 8 STL yang terdiri dari 3 STL positif 

dan 5 STL negatif. 

b) Terdapat variansi label yang lebih banyak dibandingkan sampel SMA. 

c) STL pada sampel mahasiswa memiliki variasi yang lebih dibandingkan 

sampel SMA 

d) Pada sampel mahasiswa sudah terdapat sampel yang berhasil 

mendapatkan nilai 80. 

 

4.2.2.3 Kondisi Kompetensi Subyek Tidak Linier 

Tabel 4.7 Kondisi kompetensi Subyek Tidak Linier  

No Sampel X_usia Y_nilai Label 
1 SMS_19 18 13 STL-  
2 SMS_20 18 69 STL+ 
3 SMS_21 18 69 STL+ 
4 SMS_22 18 48 STL+ 
5 SMS_23 18 66 STL+ 
6 SMS_24 19 21 STL- 
7 SMS_25 19 36 STL- 
8 SMS_26 19 40 STL- 
9 SMS_37 20 42 STL- 
10 SMS_40 22 33 STL- 

 

Berdasarkan tabel tersebut, peneliti menemukan fakta-fakta sebagai 

berikut: 

a) 50 % STL berada pada usia 18 tahun 

b) 40 % STL positif berada pada usia 18 tahun 
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c)  Pemerolehan nilai terendah dan tertinggi terdapat pada sampel dengan 

usia 18 tahun, yaitu pada SMS_19, SMS_20, dan SMS_21 

d) STL negatif memiliki nilai terendah 13 

e) STL positif memiliki nilai tertinggi 69 

f) Terdapat sembilan varian nilai pada STL positif maupun negatif 

  

4.2.3 Faktor Lain yang Dapat Menembus Faktor Usia Dalam Pembelajaran 

Bahasa Prancis. 

Pada temuan sebelumnya, peneliti menemukan 10 STL yang terdiri 

dari 6 STL negatif dan 4 STL positif. STL tersebut diantaranya 

SMS_20,21,22,23. Peneliti menemukan fakta-fakta dari hasil wawancara STL 

positif. 

 

4.2.3.1 Faktor Motivasi 

Dalam hasil wawancara, SMS_21 menyatakan bahwa awalnya Bahasa 

Prancis tidak menjadi pilihan utama melainkan pilihan ke dua. Sedangakan 

SMS_20,22,23 menjawab bahwa bahasa Prancis merupakan mata pelajaran / 

program studi pilihan mereka sendiri. Namun, keempat STL menyatakan 

bahwa mereka ingin menguasai bahasa Prancis, dengan alasan ingin dapat 

berbicara dan tinggal di Prancis. Dalam Chaer (2009, hal.251) Gardner dan 

Lambert menjelaskan bahwa motivasi memiliki dua fungsi yakni fungsi 

integratif dan fungsi instrumental. Motivasi berfungsi integratif jika motivasi 

mendorong seseorang untuk mempelajari suatu bahasa tersebut karena adanya 
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keinginan untuk berkomunikasi atau menjadi bagian dari masyarakat bahasa 

tersebut. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi 

berfungsi secara integratif terhadap sampel, sehingga dapat menembus faktor 

usia dalam pemahaman bahasa Prancis.  

Hal itu didukung oleh jawaban dari masing-masing sampel bahwa 

SMS_20 menyatakan selama satu bulan belajar bahasa prancis sebanyak 12X, 

SMS_21 sebanyak 12X, SMS_22 sebanyak 12X dan SMS_23 sebanyak 24X. 

Hal tersebut berbanding terbalik dengan STL negatif dimana SMS_19 

menyatakan tidak pernah belajar,SMS_24 sebanyak 6X, SMS_25 sebanyak 

4X, SMS_26 4X, SMS_37 6X, dan SMS_40 tidak tentu. Berdasarkan hal 

tersebut, ketika motivasi dapat berpengaruh untuk menggerakkan orang lain 

maka motivasi tersebut dapat menembus faktor usia dalam pembelajaran 

bahasa. 

 

4.2.3.2 Faktor Penyajian Formal 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap STL positif mengenai 

pembelajaran di kelas, SMS_20 menyatakan bahwa selama ini pembelajaran 

di dalam kelas menyenangkan dan tidak ada masalah yang berarti. SMS_21 

dan 23 menyatakan bahwa lumayan mengerti dari penyajian pengajar dalam 

menyampaikan materi. SMS_22 menyampaikan bahwa pemahaman materi 

tergantung dari pembawaan dosen. SMS_22 merasa cepat paham akan materi 

jika penyampaian pengajar menyenangkan, Sedangkan seluruh STL negatif 
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menyatakan bahwa suasana di dalam kelas terasa kaku, pengajar menjelaskan 

materi secara berbelit-belit sehingga membuat bingung dan membosankan. 

 Hal tersebut menunjukkan bahwa penyajian formal memiliki 

pengaruh terhadap hasil belajar yang dibuktikan dengan pernyataan STL 

positif dan negatif serta hasil ujian yang telah dilakukan. Sehingga hal ini 

sesuai dengan teori yang disampaikan Chaer (2009, hal.253) bahwa penyajian 

secara formal memiliki pengaruh  terhadap kecepatan dan keberhasilan 

memperoleh bahasa ke-dua  karena berbagai faktor dan variabel yang 

dipersiapkan dan diadakan dengan sengaja. 

 

4.2.3.3 Faktor Bahasa Pertama dan Bahasa asing 

Dari hasil wawancara hanya terdapat 1 Subyek yang menyatakan 

bahwa bahasa asing mengganggu pemahaman subyek dalam memahami 

bahasa Prancis. Namun ke sembilan STL sepakat bahwa bahasa asing lebih 

membantu dibandingkan bahasa Ibu. Hal ini diperkuat oleh pernyataan ke 

sembilan subyek bahwa struktur bahasa asing (semua menyatakan bahasa 

inggris) memiliki gramatikal bahasa yang hampir sama dengan bahasa 

Prancis. Sehingga hal tersebut sangat membantu subyek dalam mempelajari 

bahasa Prancis. 

Hal tersebut sama seperti yang dinyatkan oleh Chaer (2009, hal.256) 

bahwa bahasa pertama telah lama dianggap sebagai pengganggu di dalam 

proses pembelajaran bahasa ke dua. Hal ini terjadi karena secara sadar 
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ataupun tidak sadar pembelajar memasukkan unsur-unsur bahasa pertamanya 

ke dalam bahasa ke dua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bahasa pertama 

adalah penghambat pembelajaran bahasa prancis dan bahasa asing merupakan 

bahasa yang membantu pembelajar dalam memahami bahasa Prancis untuk 

menembus faktor usia dalam pencapaian keberhasilan berbahasa. 

 

4.2.3.4 Faktor Lingkungan 

Dalam Chaer (2009, hal.257) Dulay menjelaskan bahwa kualitas 

lingkungan bahasa sangat penting bagi seorang pembelajar untuk dapat 

berhasil mempelajari bahasa ke dua. Selain itu Dalam Chaer (2009, hal.257) 

Tjohjono menambahkan bahwa lingkungan bahasa yang dimaksud adalah 

segala hal yang didengar dan di lihat sehubungan dengan bahasa ke dua yang 

dipelajari. 

SMS_20 menyatakan bahwa subyek sering menggunakan aplikasi 

pembelajaran dan mengikuti sosial media yang berkaitan bahasa ke dua yang 

dipelajari. SMS_20 telah memanfaatkan lingkungan bahasanya secara optimal 

sesuai dengan konsep lingkungan bahasa yang dipaparkan oleh Tjohjono, 

sehingga hasil yang diperoleh pada tes morfologi sintaksis lebih tinggi dari 

beberapa subyek yang lain. Selain itu fakta ini juga didukung oleh pernyataan 

SMS_21,22, dan 23 bahwa subyek-subyek tersebut sering membentuk 

kelompok belajar bahasa Prancis. Sedangkan STL negatif sepakat bahwa 

hanya bertanya kepada teman sudah cukup, sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa faktor lingkungan dapat menembus faktor usia dalam pencapaian 

keberhasilan penguasaan bahasa Prancis.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Pada bab ini, peneliti membuat kesimpulan dan menyampaikan saran 

berdasarkan hasil penelitian ini.  

 

5.1. Kesimpulan 

5.1.1. Kesimpulan Umum 

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada penelitian ini, peneliti mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1) A. Usia memiliki pengaruh sebesar 23,9% dalam pembelajaran bahasa 

Prancis pemula melalui pemahaman morfosintaksis passé composé . 

B. Usia dinyatakan berpengaruh terhadap hasil tes morfosintaksis passé 

composé karena F hitung > F tabel, sehingga H0 ditolak. 

C. Usia dinyatakan berpengaruh secara signifikan terhadap hasil tes 

morfosintaksis passé composé karena t hitung > t tabel, sehingga H0 

ditolak. 

D. Dengan melihat kurva, variabel X usia dinyatakan memiliki pengaruh 

positif terhadap variabel Y nilai tes. 

2) A. Kondisi pembelajaran sampel SMA dan sampel mahasiswa memiliki 

pola yang sama seperti teori yang telah dipaparkan oleh Steinberg dan 
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Sciarini, yaitu sebanyak 75% sampel linier dengan hasil tes 

morfosintaksis passé composé. 

B. Meskipun kondisi pembelajaran subyek penelitian memiliki pola yang 

sama, namun tetap ditemukan 10 Subyek tidak linier yang terdiri dari 

6 STL negatif dan 4 STL positif 

3) Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 STL, dapat diketahui beberapa 

fakta mengenai faktor yang dapat menembus faktor usia dalam 

keberhasilan pemahaman bahasa kedua sebagai berikut: 

A. Seluruh STL menjawab bahwa subyek-subyek tersebut memiliki 

motivasi untuk menguasai bahasa Prancis, namun hanya terdapat 4 

subyek yang terbukti memiliki motivasi lebih tinggi dari STL 

negatif dibuktikan dengan intensitas belajar yang tinggi dan sesuai 

dengan nilai tes yang diberikan 

B. Penyajian formal pengajar memiliki pengaruh terhadap hasil 

belajar yang dibuktikan dengan pernyataan STL positif yang 

merasa nyaman dengan penyajian formal pembelajaran di dalam 

kelas dan STL negatif merasa tidak nyaman dengan penyajian 

formal pengajar di dalam kelas, serta dibuktikan dengan hasil ujian 

yang telah dilakukan 

C. Bahasa pertama adalah penghambat pembelajaran bahasa prancis 

dan bahasa asing merupakan bahasa yang membantu pembelajar. 

Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan 9 sampel bahwa 
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dengan mempelajari bahasa asing (Inggris) lebih membantu untuk 

memahami bahasa Prancis karena struktur kalimat dan kata yang 

mirip. Sedangakan sampel-sampel tersebut merasa bingung dengan 

struktur bahasa indonesia yang berbeda dengan bahasa Prancis. 

D. Faktor lingkungan dapat menembus faktor usia dalam pencapaian 

keberhasilan penguasaan bahasa Prancis. Hal tersebut dibuktikan 

dengan STL positif yang menyatakan bahwa lingkungan 

mendukung dalam proses belajar bahasa Prancis dan 4 STL positif 

tersebut dapat mengoptimalkan lingkungan bahasa dengan cara 

membentuk kelompok belajar, menggunakan program aplikasi 

pembelajaran, serta sosial media dibuktikan dengan pernyataan 

dan hasil tes yang linier. 

  

5.1.2. Kesesuaian Hasil dengan Hipotesis 

Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa hasil penelitian 

ini menolak keseluruhan H0 yang diajukan di awal penelitian, 

sehingga penelitian ini menerima keseluruhan H1. 

 

5.2. Saran 

5.2.1. Saran untuk Penelitian Selanjutnya 

Berdasarkan hasil dan proses pelaksanaan penelitian ini, peneliti 

memberikan saran sebagai berikut kepada peneliti selanjutnya: 
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a) Memperbanyak jumlah sampel untuk memperkuat validitas hasil. 

b) Memperluas cakupan kategori usia sampel 

c) Menggunakan instrumen penelitian lanjutan ketika ditemukan 

adanya faktor lain yang berpengaruh terhadap hasil belajar, sebagai 

contoh : AMTB untuk mengukur motivasi. 

 

5.2.2. Saran untuk Pelajar dan Mahasiswa 

Saran yang dapat diberikan peneliti kepada mahasiswa yang 

mempelajari bahasa Prancis atau bahasa Asing pada umumnya adalah 

sebagai berikut: 

a) Menambah motivasi diri dalam belajar bahasa asing dan dibuktikan 

dengan usaha yang dilakukan melalui intensitas belajar dan latihan 

karena motivasi dapat menembus faktor usia dalam keberhasilan 

mempelajari bahasa Prancis. 

b) Mengoptimalkan lingkungan bahasa agar tercapai kemampuan 

berbahasa yang maksimal. 

c) Memanfaatkan bahasa asing yang dipelajari  untuk belajar bahasa 

Prancis, misalnya membuat kalimat bahasa Prancis dari bahasa 

Inggris. 
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5.2.3. Saran untuk Pengajar Bahasa Prancis 

Dari hasil penelitian ini, penulis juga memberikan saran kepada 

pengajar bahasa Prancis sebagai berikut: 

a) Diharapkan pengajar bisa mengatur tempo pembelajaran dengan 

lebih bijak, karena cepat atau lambatnya proses penyampaian materi 

berpengaruh besar terhadap hasil capaian belajar bahasa Prancis 

pelajar atau mahasiswa. 

b) Diharapkan pengajar dapat membangun suasana pembelajaran yang 

menyenangkan melalui penyajian formal di dalam kelas agar 

pembelajar lebih antusias dalam menerima materi. Enam sampel 

menyatakan bahawa suasana kelas yang kaku mempengaruhi 

pemahaman sampel terhadap materi yang disampaikan. 

c) Diharapkan untuk menyampaikan materi secara lugas dan tidak 

berbelit-belit. Enam dari sepuluh sampel menyatakan bahwa sampel 

merasa bingung dengan analogi yang berbelit-belit, sehingga 

berpengaruh terhadap hasil belajar. 
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