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Pada hakikatnya, belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Pembelajaran 
bahasa Prancis di SMA bertujuan untuk memperoleh kompetensi komunikatif atau 
kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Prancis, baik kemampuan 
yang bersifat reseptif maupun yang bersifat produktif. Begitu pula halnya dengan 
siswa-siswi SMA yang belajar bahasa Prancis, mereka diharapkan mampu 
berkomunikasi dengan bahasa Prancis yang sesuai dengan tingkat mereka. Para siswa 
setidaknya mampu bertanya dan memberikan informasi-informasi yang bersifat 
sederhana. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 
melakukan tindak komunikasi lisan demander et donner des informations serta untuk 
mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa pada saat melakukan tindak 
komunikasi tersebut. Responden adalah siswa kelas XII Bahasa SMA N 6 Semarang, 
sebanyak 16 siswa. 

Metode pengambilan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 
dokumentasi dan tes. Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data 
mengenai nama dan jumlah siswa, sedangkan metode tes digunakan untuk 
mendapatkan data tentang kemampuan siswa dalam melakukan tindak komunikasi 
lisan demander et donner des informations. Validitas yang digunakan adalah validitas 
isi, sedangkan untuk mengetahui reliabilitas instrumen digunakan hasil ratings. 
Rumus product-moment digunakan untuk memperoleh angka reliabilitas. Data yang 
diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif persentase dan analisis 
kritis. 

Nilai rata-rata yang diperoleh dari hasil perhitungan data adalah 68,87 dan 
berdasarkan kriteria PAP yang berlaku di SMA, nilai 68,87 termasuk dalam kategori 
‘cukup’. Kesalahan yang dilakukan siswa adalah kesalahan pelafalan, kesalahan 
struktural, kesalahan gramatikal, dan kesalahan kosa kata. Kesalahan pelafalan terjadi 
karena cara melafalkan kata-kata bahasa Prancis yang kurang tepat. Kesalahan 
struktural juga banyak dilakukan siswa, terutama dalam kalimat yang di dalamnya 
terdapat verba être. Selain itu, ada beberapa di antara mereka yang tidak 
menggunakan verba dan atau tidak mengkonjugasikan verba, sedangkan kesalahan 
gramatikal banyak terjadi akibat dari penggunaan déterminant yang salah maupun ada 
beberapa siswa yang tidak menyertakan déterminant pada nomina. Kesalahan yang 
paling sering dilakukan siswa adalah kesalahan pelafalan.  
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