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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dan 

keterampilan menyimak siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia melalui 

penggunaan permainan kereta api cerita berantai pada siswa kelas 3B SDN 4 

Cakranegara tahun ajaran 2015/2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 

observasi, tes dan metode dokumentasi. Data aktivitas siswa dikumpulkan melalui 

lembar observasi, sedangkan data keterampilan menyimak siswa diperoleh 

melalui lembar observasi dan evaluasi hasil belajar. Metode analisis data yang 

digunakan yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan pembahasan 

aktivitas belajar siswa pada siklus I telah mencapai kategori aktif dengan nilai 

yaitu 75 dan telah memenuhi standar indikator keberhasilan. Aktivitas siswa pada 

siklus II mengalami peningkatan dari kategori aktif menjadi sangat aktif dengan 

nilai 84. Sedangkan keterampilan menyimak siswa pada siklus I mencapai nilai 

KKM dengan ketuntasan klasikal sebesar 75%, kemudian ditindaklanjuti dengan 

siklus II ketuntasan klasikal meningkat sebesar 12,5% menjadi 87,5%. 

Peningkatan aktivitas belajar dan keterampilan menyimak siswa tersebut 

disebabkan oleh penggunaan teknik permainan kereta api cerita berantai secara 

optimal dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan teknik permainan kereta api cerita berantai dapat 

meningkatkan aktivitas belajar dan hasil keterampilan menyimak siswa pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 3 B di SDN 4 Cakranegara tahun ajaran 

2015/2016. 

 

 

Kata kunci: permainan kereta api cerita berantai, keterampilan menyimak. 
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ABSTRACT 

 

THE INCREASE TO ATTENTIVE SKILL IN INDONESIAN SUBJECT 

THROUGH THE USAGE OF CONTINUESLY OF TRAIN STORY GAME 

FOR THIRD B GRADE ELEMENTARY SCHOOL 4 CAKRANEGARA IN 

ACADEMIC YEAR 2015/2016. 

 

By: 

Peti Mulia Sari, I Nyoman Sudika, dan Safruddin 

 

Teacher Education Courses Elementary Schools 

Department of Science Education, FKIP Mataram University 

Email: pety_muliasari@yahoo.com 

 

This research purposes to increase the student learning activities and the student’s 

attentive skill in Indonesian subject through the usage of continuesly of train story 

game for third grade elementary school 4 Cakranegara in academic year 

2015/2016. This kind of research is teaching class. The research is educated into 

two cycles. Data collecting method that is used is observation method tess and 

documenting methode. The student’s activity data is collected by using 

observating paper, but student attentive skill data is gotten through the observating  

data and evaluate of studying result. The data evaluating methode that is use is 

kualitatif  and kuantitatif. Base on the explanation of student’s studying activity in 

the sycle 1 has reached active category with the score 75 and has reached the 

successful indicator. The student activity in cycle 2 is getting rise from active 

category to be very active with the score 84. But the student attentive skill in  

cycle 1 reachs 75 the average skor number and 75% of classical completeness 

presentage and after that the following up  conducted to the cycle 2 and the verage 

student’s score is to be 77.33 and classical completeness presentage rise from 

12.5% to be 87.5%. The increasing of studying activity and student’s attentive 

skill is caused by the usage of continuesly of train story technic game optimally in 

educating. Base on the result of this research we can take conclution that the 

usage of continuesly of train story technic game can increase studying activity  

and studrnt’s  attentive skill in Indonesian subject third grade B of elementary 

school 4 Cakranegara in academic year 2015/2016. 

 

 

Key words: the continuesly of train story game, attentive skill 
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A. Pendahuluan 

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk individu sekaligus 

sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial yang selalu berhubungan 

dengan orang atau individu lain, manusia memerlukan suatu alat komunikasi. 

Alat komunikasi yang utama bagi manusia adalah bahasa. Dengan bahasa 

manusia dapat menuangkan dan menyampaikan informasi yang berupa ide, 

pikiran, dan pesan kepada orang lain sehingga komunikasi dapat terjalin. 

Agar komunikasi yang dilakukan dapat terjalin dengan baik, diperlukan 

penguasaan keterampilan berbahasa yang baik.  

Pentingnya peranan menyimak dalam proses komunikasi bukan saja 

karena ia memiliki berbagai manfaat, tetapi juga karena menempati ruang 

paling besar dalam aktivitas komunikasi. Berbagai penelitian menunjukkan, 

kira-kira 50% aktivitas komunikasi adalah menyimak. Adler (dalam 

Hermawan, 2012: 30) mencatat bahwa 53% aktivitas komunikasi didominasi 

oleh menyimak, sedangkan menulis 14%, berbicara 16%, dan membaca 17%. 

Menurut Laderman (dalam Hermawan, 2012: 30) orang dewasa meluangkan 

waktunya kira-kira 42% untuk melakukan aktivitas menyimak sedangkan 

anak-anak sekitar 58%.   

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang guru dan observasi 

langsung pada tanggal 17 September 2015, bahwa keterampilan menyimak 

siswa kelas 3B SDN 4 Cakranegara masih rendah. Hal tersebut dikarenakan 

bahan yang disimak yang dibacakan oleh guru kurang menarik perhatian 

siswa, siswa kurang memperhatikan bahan yang disampaikan, kurangnya 

variasi guru dalam mengajar, kegiatan pembelajaran yang terlalu serius 

membuat siswa kurang menikmati kegiatan belajar yang dilaksanakan 

sehingga tujuan pembelajaran belum tercapai secara optimal.  

Data hasil ulangan bahasa Indonesia dari 24 siswa kelas 3B SDN 4 

Cakranegara menunjukkan bahwa nilai rata-rata yaitu 78,72. KKM yang 

digunakan adalah 75. Dari data tersebut siswa yang mencapai KKM sebanyak 

16 siswa dan siswa belum mencapai KKM sebanyak 8 siswa dengan 

ketuntasan klasikal 66,6%.  

Karakteristik siswa SD kelas rendah yaitu tahapan belajarnya harus 

diawali dari sesuatu yang konkret atau nyata, suka bermain dan lebih suka 

bergembira/riang, siswa masih senang belajar bersama temannya atau 

berkelompok. Berdasarkan karakteristik tersebut, pembelajaran  menyimak 

haruslah ditekankan pada upaya yang mendukung siswa agar mampu 

menikmati kegiatan menyimak yang dilakukannya, sehingga hasil yang 

diharapkan dari kegiatan pembelajaran keterampilan dapat tercapai.  

Untuk meningkatkan proses dan hasil belajar keterampilan menyimak 

siswa kelas 3 SDN 4 Cakranegara, guru memerlukan teknik pembelajaran 

yang tepat untuk para siswa dalam pembelajaran menyimak yaitu dengan cara 

menggunakan teknik permainan kereta api cerita berantai. Siswa dapat 

memahami informasi yang dibisikkan oleh temannya dengan cermat, cepat, 

dan tepat. Siswa mendengarkan informasi yang disampaikan teman kemudian 

menyampaikan informasi yang didengar kepada teman sebelahnya secara 

berantai dalam kelompok (Suyatno, 2004: 128).  
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Erdina (dalam Tamrin, 2007: 8) mengatakan bahwa permainan ini 

dilakukan dengan cara setiap siswa harus membisikkan suatu kata (untuk 

kelas rendah) atau kalimat atau cerita (untuk kelas tinggi) kepada pemain 

berikutnya. Terus berurut sampai pemain terakhir. Pemain terakhir harus 

mengatakan isi kata atau kalimat atau cerita yang dibisikkan. Betul atau 

salah? Bila salah. Dimana atau siapa yang melakukan kesalahan. Permainan 

ini dapat dilombakan dengan cara berkelompok. Permainan ini melatih 

keterampilan menyimak atau mendengarkan. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai  dalam penelitian ini adalah “untuk 

meningkatkan keterampilan menyimak pada mata pelajaran bahasa Indonesia 

melalui penggunaan teknik permainan kereta api cerita berantai pada siswa 

kelas 3B SDN 4 Cakranegara tahun ajaran 2015/2016”. 

 

B. Kajian Pustaka dan Hipotesis Tindakan 

Teori yang relevan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Keterampilan menyimak 

Menyimak adalah suatu proses mendengarkan lambang-lambang 

lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interprestasi 

untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan serta memahami 

makna komunikasi yang telah disampaikan oleh sang pembicara melalui 

ujaran atau bahasa lisan (Tarigan, 2013: 31). Sedangkan Suhendar (1997: 

4), menyatakan bahwa keterampilan menyimak merupakan keterampilan 

menangkap bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan atau yang dibacakan 

orang lain dan diubahnya menjadi bentuk makna untuk terus dievaluasi, 

ditarik kesimpulan dan ditanggapi. 

Jadi, keterampilan menyimak adalah kemampuan seseorang dalam 

menangkap bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan atau yang dibacakan 

orang lain dan dipahami untuk terus dievaluasi, ditarik kesimpulan dan 

ditanggapi. 

2.  Permainan Kereta Api Cerita Berantai 

Teknik permainan kereta api cerita berantai yang adalah salah satu 

teknik dalam pembelajaran bahasa yang menceritakan suatu 

cerita/informasi kepada siswa pertama, kemudian siswa pertama 

menceritakan kepada siswa kedua, dan seterusnya dengan mengikuti alur 

perjalanan kereta api kemudian cerita tersebut diceritakan kembali lagi 

kepada seluruh siswa di depan kelas. 

 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh: 

1. Firna Agustina Ayu Lestari, Universitas Bina Darma Palembang dengan 

judul ”Penerapan Metode Cerita Berantai untuk Keterampilan Menyimak 

Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjung Serang Kecamatan 

Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Pelajaran 2012/2013”.  

2. Tati Rusmiaty Universitas Mataramdengan judul “Penggunaan Strategi 

Pesan Berantai untuk Meningkatkan Hasil Belajar dalam Membuat 
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Kalimat pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas VA SDN Karang 

Padak Kecamatan Labuhan Badas Tahun Pelajaran 2014/2015”. 

 

Permainan kereta api cerita berantai merupakan teknik pembelajaran 

menyenangkan untuk meningkatkan keterampilan menyimak sekaligus 

keterampilan berbicara. Dalam teknik pembelajaran ini siswa tidak hanya 

menerima pesan dari temannya dengan cermat dan tepat tetapi juga dapat 

menyampaikan kembali informasi yang disimak kepada teman sehingga 

informasi tersebut dapat bertahan lama dalam ingatan siswa. Selain itu teknik 

ini juga membuat siswa bergerak secara aktif, dapat membangkitkan motivasi 

siswa untuk menyimak isi materi dari pembicara, dapat membuat suasana 

menjadi gembira sehingga siswa bersemangat untuk mengikuti proses 

pembelajaran sampai akhir.  

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut, maka hipotesis tindakan 

dalam penelitian ini adalah “Jika media mistar bilangan di terapkan dalam 

proses pembelajaran penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat maka akan 

dapat meningkatkan  hasil belajar matematika siswa kelas IV SDN 3 Semaya 

Tahun Pelajaran 2015/2016”.   

 

C. Pelaksanaan Penelitian 
Lokasi penelitian dilaksanakan di SDN 4 Cakranegara, jalan Chairil 

Anwar No. 16 Cakrenegara Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat pada 

siswa kelas 3B. Penelitian ini dilaksanakan pada semester II tahun pelajaran 

2015/2016. Waktu penelitian berpedoman pada kalender pendidikan yang ada 

di sekolah.  

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

3B SDN 4 Cakranegara yang berjumlah 24 orang siswa yang terdiri dari14 

orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Observer dalam penelitian ini adalah 

guru kelas 3B SDN 4 Cakranegara. 
Faktor-faktor yang menjadi fokus dalam penelitian ini diantaranya adalah 

faktor guru, yang diteliti adalah kemampuan guru dalam menerapkan teknik 

permainan kereta api cerita berantai dan faktor siswa, yang diteliti yaitu dengan 

melihat aktivitas  belajar dan hasil belajar siswa selama proses pembelajaran 

sebagai dampak penerapan pembelajaran yang berorientasi pada teknik 

permainan kereta api cerita berantai. 

Variabel penelitian ini dibagi menjadi variabel harapan dan variabel 

tindakan. Definisi operasional variabel harapan yaitu Keterampilan menyimak 

adalah kemampuan seseorang dalam menangkap bunyi-bunyi bahasa yang 

diucapkan atau yang dibacakan orang lain dan dipahami untuk terus 

dievaluasi, ditarik kesimpulan dan ditanggapi. Definisi operasional variabel 

tindakan yaitu Teknik permainan kereta api cerita berantai adalah salah satu 

teknik dalam pembelajaran bahasa yang menceritakan suatu cerita/informasi 

kepada siswa pertama, kemudian siswa pertama menceritakan kepada siswa 

kedua, dan seterusnya dengan mengikuti alur perjalanan kereta api kemudian 

cerita tersebut diceritakan kembali lagi kepada seluruh siswa di depan kelas. 
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Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 

Tindakan Kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap 

yaitu: tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Pelaksanaan 

setiap siklus, yaitu 2 kali pertemuan dengan alokasi waktu pertemuan pertama 

3x35 menit dan pertemuan dua yaitu 2x35.  

 

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut.  

1. Sumber Data dan Jenis Data  

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari selurus siswa kelas 3B 

semester II dengan jumlah siswa 24 orang, serta peneliti sebagai pengajar dan 

guru kelas sebagai observer. Adapun jenis-jenis data sebagai berikut: 

a. Data kualitatif, berupa hasil observasi aktivitas belajar siswa dan aktivitas 

mengajar guru serta keterampilan menyimak siswa ketika proses 

pembelajaran dikelas berlangsung.  

b. Data kuantitatif, berupa skor hasil tes atau evaluasi belajar yang diberikan 

pada setiap akhir siklus.  

2. Cara Pengumpulan Data  

a. Observasi 

Lembar observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

lembar observasi aktivitas siswa, aktivitas mengajar guru dan 

keterampilan menyimak siswa ketika proses pembelajaran dikelas 

berlangsung.  

b. Tes Hasil Belajar  

Adapun tes yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah tes 

hasil belajar yang berupa pilihan ganda untuk mengukur hasil belajar 

siswa.  

 

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu:  
1. Lembar Pengamatan (Observasi)  

a. Lembar Observasi Aktivitas Guru  

Indikator keberhasilan aktivitas guru ditandai dengan aktivitas guru 

berkategori baik pada proses pembelajaran dengan menggunakan teknik 

permainan kereta api cerita berantai. Adapun aspek-aspek yang diamati 

sebagai berikut. 

1) Aktivitas guru saat pembukaan pembelajaran  

2) Aktivitas guru saat memulai pembelajaran 

3) Aktivitas guru dalam proses pembelajaran 

4) Aktivitas guru pada akhir pembelajaran 
b. Lembar Observasi Aktivitas Siswa  

Observer akan mengamati aktivitas siswa. Indikator keberhasilan 

aktivitas belajar siswa minimal berkategori aktif pada proses pembelajaran. 

Beberapa aspek penilaian aktivitas belajar adalah sebagai berikut. 

1) Kesiapan siswa menerima materi pelajaran 

2) Antusiasme siswa dalam mengikuti pelajaran 

3) Aktivitas siswa dalam pelaksanaan permainan kereta api cerita 

berantai 

4) Aktivitas siswa pada akhir pembelajaran 
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c. Data Keterampilan Menyimak Siswa 

Guru akan mengamati keterampilan menyimak siswa. Indikator 

tentang keterampilan menyimak siswa yang diamati sebanyak 6 

indikator, yaitu sebagai berikut. 

1) Pemahaman isi bahan simakan. 

2) Kelancaran pengungkapan. 

3) Ketepatan pilihan kata (diksi). 

4) Ketepatan struktur kalimat. 

5) Ketelitian mendengarkan bahan simakan. 

6) Kebermaknaan penuturan. 

2. Tes Hasil Belajar 

Mengetahui hasil belajar siswa dilakukan dengan memberikan soal 

evaluasi berupa soal pilihan ganda. Teknik Analisis data yang digunakan 
sebagai berikut.  

a. Ketuntasan Individu  

Siswa dikatakan tuntas apabila keterampilan menyimak 

memperoleh nilai ≥75 sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang telah ditetapkan sekolah tempat penelitian dilakukan. 

Ketuntasan individu ini ditentukan dengan rumus :  

Nilai  = 
                          

                    
       

(Musaddat, 2013: 189) 

b. Menghitung Nilai Rata-rata 

x = 
  

  
 

keterangan: x : nilai rata-rata 

                    : jumlah semua nilai siswa 
               ∑N  : jumlah siswa 

(Aqib, 2010: 39) 

c. Ketuntasan Klasikal 

p = 
                          

      
 x 100% 

Keterangan:  p :  ketuntasan belajar klasikal 

(Aqib, dkk; 2010: 40) 

Untuk mengetahui kemampuan atau tingkat ketuntasan siswa 

berpedoman pada tabel berikut.  

Tabel 3.1 Kriteria Keberhasilan Belajar Siswa  dalam Persen (%) 

Tingkat keberhasilan (%) Arti 

>80% sangat tinggi 

60-79% tinggi 

40-59% sedang 

20-39% rendah 

<20% sangat rendah 

(Aqib, 2010: 41) 
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d. Teknik Analisis Data Aktivitas Guru dan Siswa 

1) Data Aktivitas Siswa 

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang 

diperoleh dari hasil observasi terhadap aktivitas siswa saat 

pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan teknik permainan 

kereta api cerita berantai adalah sebagai berikut.  

Menentukan skor aktivitas dari 24 siswa secara umum 

dengan mengikuti pedoman penskoran sebagai berikut.  

(a) Skor 1 diberikan jika X ≤ 25% (1-6 orang) siswa melakukan 

deskriptor yang dimaksud. 

(b) Skor 2 diberikan jika 25%   X  ≤ 50% ( 7-12 orang) siswa 
melakukan deskriptor yang dimaksud. 

(c) Skor 3 diberikan jika 50%   X  75% (13-18 orang) siswa 

melakukan deskriptor yang dimaksud. 

(d) Skor 4 diberikan jika X  75% ( 19-24 orang) siswa melakukan 
deskriptor yang dimaksud. 

X = banyaknya siswa di dalam kelas yang aktif melakukan aktivitas 

sesuai deskriptor  

Nilai  aktivitas siswa dihitung dengan menggunakan rumus: 

Nilai  = 
                          

                    
       

(Musaddat, 2013: 189) 

2) Data Aktivitas Guru 

Penilaian aktivitas guru diperoleh melalui observasi 

langsung ketika seorang guru yang mengajar diobservasi oleh 

observer bersamaan dengan proses pembelajaran di dalam kelas. 

Data aktivitas guru dianalisis dengan cara sebagai berikut.  

Menentukan skor aktivitas guru secara umum dengan 

mengikuti pedoman penskoran sebagai berikut.  

(a) Skor 4 diberikan jika deskriptor yang diamati dilakukan dengan 

sangat baik. 

(b) Skor 3 diberikan jika deskriptor yang diamati dilakukan dengan 

baik. 

(c) Skor 2 diberikan jika deskriptor yang diamati dilakukan dengan 

cukup baik. 

(d) Skor 1 diberikan jika deskriptor yang diamati dilakukan dengan 

tidak baik. 

Nilai  aktivitas guru dihitung dengan menggunakan rumus: 

Nilai  = 
                          

                    
       

(Musaddat, 2013: 189) 
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Kategori Penilaian  

 

(Purwanto, 2011: 208) 

Rumus : 

M = 
 

 
 x (skor maksimal + skor minimal) 

 = 
 

 
 x (100 + 0) 

 = 50 

SD= 
 

 
 x (skor maksimal – skor minimal) 

 = 
 

 
 x (100 - 0) 

 = 16,66 

 = 17 

Tabel 3.2 Kategori Penilaian Aktivitas Siswa dan Aktivitas Guru 

Pedoman Konvensi 
Pedoman 

Penilaian  

Kategori 

Aktivitas Siswa Aktivitas Guru 

≥ M + 2SD 84-100 Sangat aktif Sangat  Baik 

M + 1 SD s/d < M + 2 SD 67-83 Aktif  Baik 

M - 1 SD s/d < M + 1 SD 33-66 Cukup aktif Cukup Baik 

M - 2 SD s/d < M  - 1SD 16-32 Kurang aktif Kurang Baik 

<  M - 2SD 0-15 Tidak aktif Tidak Baik 

 

Indikator Keberhasilan 

1. Penelitian ini dikatakan berhasil apabila 85% siswa memperoleh nilai 

keterampilan menyimak ≥ 75. 

2. Penelitian ini dikatakan berhasil apabila aktivitas siswa dalam belajar 

mencapai kategori aktif. 
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D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil Penelitian yang diperoleh sebagai berikut: 

1. Siklus I 

Jumlah siswa yang mencapai KKM berdasarkan hasil obsevasi 

keterampilan menyimak 18 orang (75%), nilai siswa yang kurang dari 

KKM 6 orang (25%), berdasarkan hasil evaluasi siswa yang tuntas 17 

orang (70,83%), siswa belum tuntas 7 orang (29,16%), nilai aktivitas guru 

75 dengan kategori baik dan nilai aktivitas siswa 73 dengan kategori aktif. 

Penelitian belum berhasil dan dilanjutkan ke siklus II. 

2. Siklus II 

Jumlah siswa yang mencapai KKM berdasarkan hasil obsevasi 

keterampilan menyimak 21 orang (87,5%), nilai siswa yang kurang dari 

KKM 3 orang (12,5%), berdasarkan hasil evaluasi siswa yang tuntas 21 

orang (87,5%), siswa belum tuntas 3 orang (12,5%), nilai aktivitas guru 

84 dengan kategori sangat baik dan nilai aktivitas siswa 84 dengan 

kategori sangat aktif. Penelitian telah berhasil.  

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari siklus I dan siklus II 

di atas, dapat disajikan data secara keseluruhan yang dapat diamati, yaitu 

hasil observasi aktivitas guru, hasil observasi aktivitas siswa, hasil observasi 

keterampilan menyimak dan hasil evaluasi siswa pada tabel perbandingan 

siklus I dan siklus II sebagai berikut.  

Tabel 4.1 Ringkasan Hasil Observasi dan Evaluasi Siklus I dan Siklus II. 

Siklus 

Hasil Keterampilan 

Menyimak 
Hasil  Evaluasi Siswa Aktivitas Siswa Aktivitas Guru 

KKM 

Jumlah 

siswa 

tuntas 

Ketuntasan 

klasikal  KKM 

Jumlah 

siswa 

tuntas 

Ketuntasan 

klasikal Nilai Kategori Nilai Kategori 

I 75 18 75% 75 17 70,83% 73 Aktif     75 Baik 

II 75 21 87,5% 75 21 87,5% 84 
Sangat 

Aktif 
    84 

Sangat 

Baik 

 

E. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa: 

Pembelajaran dengan penerapan teknik permainan kereta api cerita 

berantai dapat meningkatkan keterampilan menyimak siswa kelas 3 SDN 4 

Cakranegara tahun ajaran 2015/2016. Peningkatan hasil keterampilan 

menyimak siswa terlihat dari adanya peningkatan berdasarkan kriteria 

ketuntasan individu pada Siklus I dengan KKM 75 dan ketuntasan klasikal 

dari siklus I dan siklus II secara berturut-turut adalah 75% dan 87,5%.  

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagi guru diharapkan untuk senantiasa berfikir dan bertindak kreatif 

dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang dapat 

mengaktifkan siswa dalam belajar dengan cara memilih model, metode, 

dan teknik pembelajaran serta menetapkan media dan alat peraga yang 
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sesuai. Selain itu diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan penyusunan dan pelaksanaan program pembelajaran 

dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia 

di sekolah khususnya keterampilan menyimak.  

2. Bagi Kepala Sekolah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada 

rekan-rekan guru agar dapat mengoptimalkan penggunaan media dan 

metode pembelajaran. Memberikan dan memfasilitasi guru untuk 

mengembangkan kualitas pembelajaran dengan mengadakan penelitian 

kelas. 
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