
BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Secara singkat dari hasil penelitian tentang Upaya Meningkatkan 

Kemampuan  Menyimak  Pada  Anak  Kelompok  B  Melalui  Metode 

Bercerita  Di  TK  Aisyiyah  Punggawan  Surakarta  dapat  disimpulkan 

sebagai berikut :

Menyimak  menurut  Anderson,  (1972:  69)  menyimak  bermakna 

mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian  serta apresiasi. 

Pendapat ini dipertegas oleh Tarigan (1990: 25) bahwa menyimak adalah 

proses  kegiatan  mendengarkan  lambang-lambang  lisan  dengan  penuh 

perhatian,  pemahaman,  apresiasi,  serta  interpretasi.  Sejalan  dengan  itu 

Sabarti juga mengemukakan bahwa menyimak adalah suatu proses yang 

mencakup  kegiatan  mendengarkan  bunyi  bahasa,  mengidentifikasi, 

menginterpretasi,  menilai  dan mereaksi  atas  makna  yang  terkandung di 

dalamnya.

Jadi,  berdasarkan  pendapat-pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan 

bahwa menyimak adalah kegiatan mendengarkan secara aktif dan kreatif 

untuk memperoleh informasi menangkap isi atau pesan serta memahami 

makna komunikasi yang disampaikan secara lisan.
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Dalam penelitian ini terjadi peningkatan kualitas proses pembelajaran 

menyimak dengan metode bercerita yang terefleksi dari beberapa indicator 

yaitu sebagai berikut :

a. Anak mau menjawab pertanyaan dari guru

b. Anak berani memberikan pertanyaan kepada guru secara sederhana

c. Anak mampu berkomunikasi secara lisan.

d. Anak mampu bercerita tentang gambar yang disediakan atau dibuat 

sendiri.

e. Anak mampu menceritakan buku cerita bergambar.

f. Anak mampu menceritakan kembali sesuatu yang diingatnya.

g. Anak mampu menceritakan secara runtut.

h. Anak berani maju ke depan untuk bercerita.

i. Anak mampu mendengarkan cerita secara runtut.

j. Menceritakan tentang sesuatu yang di peroleh dari buku.

Dari beberapa indicator – indicator diatas minat dan motivasi anak 

pada pembelajaran menyimak dengan metode bercerita mengalami 

peningkatan.  Anak terlihat  tertarik  pada  media  cerita  bergambar 

yang  digunakan  oleh  guru  di  dalam  pembelajaran  menyimak 

perhatian  anak  lebih  rileks  dan  siswa  terlihat  lebih  akatif  dan 

anatusias untuk merespon stimulus dari guru.
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B. Implikasi

Setelah dilakukan tindakan dengan penerapan media bercerita bergambar 

dalam pembelajaran menyimak pada anak kelompok B di TK Aisyiyah 

Punggawan Surakarta maka implikasi yang diperoleh yaitu :

1. Kemampuan  pengelolaan  kelas,  guru  semakin  meningkat  dengan 

penggunaan media cerita bergambar dalam pembelajaran menyimak.

2. Siswa akan termotivasi  dan minat  terhadap pembelajaran menyimak 

dengan  bercerita  semakin  meningkat  bilamana  menggunakan  media 

cerita bergambar.

3. Siswa akan meniru perbuatan mana yang patut untuk ditiru dan mana 

yang tidak patut untuk ditiru.

C. Saran

1. Bagi Orang Tua

Untuk  para  orang  tua  banyaklah  membimbing  anak  dalam  hal 

kebaikan  khususnya  dalam  bercerita.  Seringlah  membacakan  cerita 

pada anak agar anak bisa menyimak buku tersebut dengan hal – hal 

yang seharusnya patut ditiru dan mana yang tidak patut untuk ditiru. 

Damping pada saat anak sedang membaca buku cerita.

2. Bagi Peneliti

Jangan  terlalu  cepat  dalam  menyampaikan  cerita  agar  anak  dalam 

menyimaknya  tidak  bosan  dan  membingungkan.  Ceritakan  dengan 

jelas agar anak merasa lebih aktif dalam berkomunikasi secara lisan.
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3. Bagi Guru

Perbanyak  menyimaknya  terutama  menggunakan  metode  bercerita. 

Dengan  bercerita  anak  akan  lebih  senang  dan  nyaman  dalam 

menyimaknya. 


