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Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran bahasa Prancis 
pada siswa kelas III jurusan Bahasa di SMA Kesatrian 1 Semarang, 
khususnya pembelajaran menulis, siswa harus dikenakan tes bahasa 
yang sasaran pokoknya adalah kemampuan menulis siswa. Tes bahasa 
(tes tulis) ini harus didasarkan pada bahan ajar siswa kelas III SMA 
jurusan Bahasa. Salah satu materi pembelajaran bahasa Prancis di SMA 
adalah tema ‘waktu senggang’. Tema ini baru saja diajarkan pada akhir 
semester gasal, sehingga diasumsikan siswa masih memiliki ingatan yang 
segar terhadap tema tersebut.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan menulis 
dengan tema les loisirs ‘waktu senggang’ pada siswa kelas III jurusan 
Bahasa di SMA Kesatrian 1 Semarang dan kesalahan-kesalahan yang 
terdapat pada hasil tulisan siswa.  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas III jurusan 
Bahasa di SMA Kesatrian 1 Semarang. Jumlah populasi dalam penelitian 
ini hanya 19 orang, sehingga tidak diambil sampel. Seluruh populasi 
dalam penelitian ini dijadikan responden. Metode pengumpulan data yang 
dipakai dalam penelitian adalah metode dokumentasi dan tes. Metode 
dokumentasi digunakan untuk memperoleh nama dan jumlah siswa, 
sedangkan metode tes digunakan untuk mendapatkan data mengenai 
kemampuan menulis dengan tema les loisirs ‘waktu senggang’ pada siswa 
kelas III jurusan Bahasa SMA Kesatrian 1 Semarang. Validitas yang 
digunakan adalah validitas isi, sedangkan untuk mengetahui reliabilitas 
instrumen dalam penelitian ini digunakan teknik pengulangan test (test-
retest) yang hasilnya dikorelasikan dengan menggunakan rumus korelasi 
product moment. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis deskriptif 
dan analisis kritis. 
Kemampuan menulis dengan tema les loisirs ‘waktu senggang’ pada 
siswa  kelas III jurusan Bahasa di SMA Kesatrian 1 Semarang 
dikategorikan hampir cukup. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata 
kemampuan menulis siswanya yang mencapai 65,13. Kesalahan-
kesalahan dari hasil tes kemampuan menulis siswa kelas III jurusan 
Bahasa SMA Kesatrian 1 Semarang dengan tema les loisirs ‘waktu 
senggang’ meliputi: (1) isi atau gagasan yang dikemukakan, (2) kosakata, 
berupa kesalahan diksi, (3) kaidah gramatikal, berupa kesalahan pada 
pola kalimat, kesalahan konjugasi, kesalahan penggunaan preposisi, 



kesalahan kala, kesalahan penggunaan adjektiva, kesalahan penggunan 
adverbia, kesalahan penggunaan nomina, kesalahan penggunaan 
pronomina, kesalahan penggunaan artikel, dan kesalahan penyesuaian 
participe passé, serta (4) ejaan dan tanda baca 
 


