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ABSTRAK 

 

PENERAPAN MEDIA FILM ANIMASI UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN MENYIMAK TERHADAP MATA PELAJARAN BAHASA 

INDONESIA BAGI PESERTA DIDIK KELAS V MI SUDIRMAN 
KALIBOTO MOJOGEDANG KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 

2012/2013 
  
Annis Rohcmawati, A510091013, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013,   halaman. 

Tujuan Penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan menyimak Bahasa 
Indonesia dengan media film animasi terhadap mata pelajaran Bahasa Indonesia 
peserta didik kelas V MI Sudirman Kaliboto Kecamatan Mojogedang Kabupaten 
karanganyar Tahun 2012/2013. Sumber penelitian adalah guru dan siswa kelas V 
MI Sudirman Kaliboto. Teknik pengumpulan data dengan pengamatan 
(observasi), wawancara, dokumentasi dan tes. Data yang dikumpulkan untuk 
dianalisis dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah data nilai kemampuan 
menyimak siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan adanyan peningkatan nilai 
kemampuan menyimak film animasi. Hal ini dapat terlihat pada siklus I, siswa 
yang tuntas belajar sebanyak 12 siswa dengan presentase 63,15%, pada siklus II 
menunjukkan adanya peningkatan pada siswa yang tuntas menjadi 13 siswa 
dengan persentase 73,65% kemudian di siklus III meningkat signifikan menjadi  
16 siswa yang tuntas belajar, dengan persentase ketuntasan belajar 84,21%. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa melalui media film animasi dapat 
meningkatkan kemampuan menyimak film animasi mata pelajaran Bahasa 
Indonesia siswa kelas V MI Sudirman Kaliboto Kecamatan Mojogedang 
Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013. 
 
Kata Kunci : Media film animasi, Kemampuan menyimak. 



4 

PENDAHULUAN 

Upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar menjadi tugas dan 

tangung jawab guru. Karena gurulah yang langsung membina para peserta 

didik disekolah melalui proses pembelajaran. Namun, mengupayakan 

peningkatan kualitas pendidikan ini bukanlah mudah, sehingga perlu adanya 

strategi yang perlu digunakan dalam proses belajar mengajar. Penerapan media 

film merupakan salah satu bagian yang strategis dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran. Dengan kata lain penerapan media film yang kreatif turut 

mempengaruhi maksimal dan tidaknya tercapainya tujuan pembelajaran. 

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa untuk berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia dengan baik 

dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi 

terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. Bahasa adalah alat 

komunikasi yang sangat penting bagi manusia. Seorang melalui bahasa dapat 

menyampaikan ide atau gagasan kepada orang lain. Keterampilan berbahasa 

sangat penting dimiliki oleh setiap manusia karena bahasa seseorang 

mencerminkan pikirannnya. Semakin terampil seseorang dalam berbahasa, 

maka semakin jelas pula jalan pikiran orang tersebut. 

Keterampilan menyimak berperan penting dalam usaha mempelajari 

banyak hal apalagi di dunia pendidikan. Guru menyampaikan pelajaran 

sebagian besar melalui ujaran. Disinilah keterampilan menyimak diperlukan 

oleh siswa. Mengingat keterampilan menyimak sangat penting, maka 

keterampilan menyimak harus diajarkan sejak dini dalam pelajaran Bahasa 

Indonesia di Sekolah Dasar. 

Berdasarkan pengalaman, pengamatan dan wawancara dengan guru kelas 

V MI Sudirman Kaliboto, ternyata banyak siswa yang belum mampu 

menyimak dengan maksimal. Keterampilan menyimak siswa masih rendah. 

Pada kenyataannya hampir dari 19 siswa, terdapat 11 siswa (57,89%) belum 

mencapai kriteria rata-rata kelas. Hal itu terbukti setelah guru bercerita dan 

memberikan pertanyaan pada siswa, hanya sedikit sekali siswa yang mampu 
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menjawab pertanyaan dengan benar. Siswa beranggapan bahwa keterampilan 

menyimak itu mudah sehingga mereka meremehkan pembelajaran menyimak 

khususnya menyimak cerita anak. 

Penyebab rendahnya kemampuan tersebut tidak terlepas dari akibat 

penggunaan strategi dan media yang digunakan guru. Metode mengajar guru 

yang masih berceramah saja dan monoton tanpa menggunakan media membuat 

siswa kurang aktif dan kreatif dan tidak tertarik pada materi pelajaran Bahasa 

Indonesia bagi peserta didik kelas V MI Sudirman Kaliboto. Oleh karena itu 

berdampak pada data rendahnya hasil belajar. Dari hasil evaluasi pada akhir 

pembelajaran kelas V di MI Sudirman Kaliboto, dari 19 siswa yang mengikuti 

evaluasi, terdapat 11 siswa (57,89%) nilainya kurang dari 6,5; 5 siswa (26,31 

%) nilainya 8,0; 2 siswa (10,52 %) nilainya 9,0; dan 1 siswa lagi nilainya 10 

(5,26 %). Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari 19 siswa terdapat 11 siswa 

(57,89%) belum mencapai kriteria rata-rata kelas dan 8 siswa (42,10%) sudah 

mencapai kriteria rata-rata kelas, dari nilai tersebut banyak peserta didik yang 

nilainnya dibawah batas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu 6,5.  

Solusi yang digunakan dalam pembelajaran menyimak adalah dengan 

meningkatkan kegiatan pembelajaran baik dari guru maupun siswa. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, sangatlah menarik untuk 

diteliti berkaitan dengan pembelajaran kemampuan menyimak dengan 

memanfaatkan media audio visual (film animasi). Penelitian ini peneliti 

tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ Penerapan Media Film Animasi 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Menyimak Pada Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia Bagi Peserta Didik Kelas V MI Sudirman Kaliboto, Mojogedang, 

Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/ 2013”.   

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di MI Sudirman Kaliboto, Kecamatan 

Mojogedang, Kabupaten Karanganyar terhadap peserta didik kelas V Semester I 

Tahun Pelajaran 2012/2013. 
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Alasan penelitian karena peneliti ingin menambah keterampilan dalam 

penggunaan media film animasi dan peneliti ingin memejukan mutu pembelajaran 

Bahasa Indonesia di MI Sudirman Kaliboto. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitiaan 

Tindakan Kelas atau Classroom Action Research (CAR). Menurut Suharsimi 

Arikunto (2008: 3): 

PTK merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah 
tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara 
bersama. Penelitian ini merupakan kolaborasi antara peneliti sebagai guru 
dan siswa-siswanya yaitu satu kesatuan kerjasama dengan perspektif yang 
berbeda. Misalnya, bagi guru demi peningkatan mutu profesionalnya 
sedangkan bagi siswa, yaitu peningkatan prestasi belajarnya. 

 

Dalam penelitian tindakan kelas, yang paling utama dimanfaatkan adalah 

data pengamatan dan perilaku empirik. PTK (Penelitian Tindakan Kelas) 

menelaah ada tidaknya kemajuan selama pembelajaran yang terus berjalan, 

informasi-informasi dikumpulkan, diolah dan ddiskusikan. Diskusiguru dan siswa 

dibuat untuk melakukan tindakan.amatan selama tindakan penelitian dilakukan 

oleh guru kelas V sedangkan peneliti bertindak sebagai pelaksana dalam proses 

pembelajaran. Pengamatan dilakukan berdasarkan pedoman observasi yang 

disiapkan. 

Refleksi dilaksanakan peneliti bersama guru kelas V MI Sudirman Kaliboto. 

kegiatan ini berdiskusi untuk memberi makna, menerangkan, dan menyimpulkan 

hasil tindakan yang telah dilakukan berdasarkan kesimpulan pada kegiatan 

refleksi ini, suatu perencanaan untuk siklus berikutnya dibuat atau tindakan 

peneliti dipandang cukup. 

Penelitian Tindakan Kelas ini merupakan suatu penelitian yang mengkaji 

tentang permasalahan dengan ruang lingkup yang tidak terlalu luas yang berkaitan 

dengan perilaku seseorang atau kelompok tertentu yang disertai permasalahan 

yang diteliti terhadap dampak perlakuan dalam rangka mengubah, memperbaki, 

dan meningkatkan mutu pembelajaran Bahasa Indonesia.  

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pembelajaran yang menarik 

yang mampu meningkatkan kemampuan menyimak peserta didik untuk 
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meningkatkan tujuan yang diinginkan. Kepala sekolah, guru kelas V MI Sudirman 

Kaliboto dan peneliti dilibatkan sejak dialog awal sampai evaluasi. 

Penelitian tindakan kelas dilakukan bersifat diskriptif kualitatif. Sumber data 

utama adalah peneliti yang melakukan tindakan dan siswa yang menerima 

tindakan, serta sumber data dokumentasi. Pengambilan data dilakukan dengan 

metode observasi, catatan lapangan, metode tes, dan dengan dokumentasi. Dalam 

penelitian ini metode pengumpulan data menggunakan: 

1. Observasi  

Observasi merupakan cara mengumpulkan data dengan jalan mengamati 

langsung terhadap obyek yang diteliti. Suharsimi Arikunto (2001: 46-47) 

“Metode observasi adalah meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu 

objek dengan menggunakan seluruh alat indra”. 

Sedangkan Margono dalam Rubino Rubiyanto (2009: 75) mendefinisikan 

“observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terrhadap 

gejala yang nampak pada objek penelitian”. Tujuan Observasi dijadikan sampel 

atau bagian dari jumlah siswa untuk mendapatkan gambaran secara langsung 

kegiatan belajar peserta didik di kelas, sehingga data observasi diperoleh secara 

langsung dengan jalan melihat dan mengamati kegitan peserta didik. 

Dengan demikian, data tersebut dapat bersifat obyektif dalam melukiskan 

aspek-aspek kepribadian siswa menurut keadaan yang sebenarnya. Serta, dalam 

menyimpulkan hasil penelitian tidak berat sebelah atau hanya menekankan 

pada salah satu segi saja, yaitu kemampuan menghitung perkalian. Dengan 

observasi ini peneliti dapat mengetahui kegiatan siswa dalam persiapan, 

memperhatikan, dan menanggapi penjelasan dari guru selama proses 

pembelajaran. 

Adapun manfaat observasi adalah sebagai berikut: 

a) Dengan observasi penelitian akan lebih mampu memahami konteks data 

dalam keseluruhan situasi pembelajaran. 

b) Akan diperoleh pengalaman langsung. 

c) Peneliti dapat melihat hal-hal yang tidak diamati orang lain. 

d) Peneliti akan menemukan data-data baru. 
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e) Peneliti mendapat gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan. 

  Metode Observasi dilakukan di kelas V di MI Sudirman Kaliboto. 

Observasi ini digunakan untuk mendapatkan gambaran secara langsung tentang 

kegiatan pembelajaran di dalam kelas serta, dapat mengetahui kegiatan peserta 

didik dalam mempersiapkan dan menerima pelajaran dari guru selama proses 

pembelajaran berlangsung.  

Observasi yang akan dilakukan dalam kemampuan menyimak yaitu 

meliputi: Pemahaman siswa terhadap materi, keaktifan siswa, peningkatan 

kemampuan menyimak, konsentrasi siswa dan respon siswa terhadap materi. 

Model catatatan lapangan dalam penelitian ini adalah catatan pengamatan 

yang dilakukan oleh peneliti dan guru kolaborasi. Menurut Bogdan dan Biklen 

(Lexy Moleong, 2000: 157) “catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang 

apa yang didengar, dilihat, dialami, dan difikirkan untuk mengumpulkan data 

dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif”.   

Jadi, catatan lapangan atau pengamatan merupakan pernyataan tentang 

semua peristiwa yang dialami dan didengar dengan menceritakan apa yang 

telah didapat dalam pembelajaran. Setiap catatan pengamatan mewakili 

peristiwa yang penting dalam setiap tindakan yang akan dimasukkan dalam 

proposisi atau konteks. 

 Dalam hal ini catatan lapangan yang digunakan adalah pengamatan 

kondisi di MI Sudirman Kaliboto, catatan teori, catatan mengenai metode atau 

cara mengajar guru kelas V. Jadi, catatan lapangan dalam penelitian ini 

digunakan untuk merangkum perubahan-perubahan dalam proses pembelajaran 

yang tidak terdapat dalam pedoman observasi. 

2. Dokumentasi 

“Metode dokumentasi adalah suatu metode untuk mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip, buku harian, agenda, dan 

sebagainya” (Suharsimi Arikunto, 2002: 206). Dokumentasi dalam penelitian 

ini digunakan untuk memperoleh daftar nama peserta didik kelas V, Silabus 

Bahasa Indonesia, profil sekolah dan foto rekaman proses tindakan peneliti 

pada saat proses pembelajaran berlangsung.  
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3. Metode Tes 

“Metode tes adalah cara pengumpulan data yang menghadapkan 

sejumlah pertanyaan atau suruhan kepada subyek penelitian” (Budiyono, 2003: 

38). Sedangkan Suharsimi Arikunto (2006: 150), “ tes adalah serentetan 

pertanyaan atau latihan alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan 

pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu 

atau kelompok”. Pemberian tes dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan yang diperoleh peserta didik setelah kegiatan pembelajaran 

tindakan. Dalam penelitian ini, tes ditujukan diakhir pembelajaran yang 

berguna untuk mengetahui tingkat hasil belajar Bahasa Indonesia peserta didik 

kelas V dalam menguasai materi Bahasa Indonesia. Tes dilakukan secara 

tertulis pada akhir setiap tindakan putaran. 

4. Wawancara  

Wawancara atau interviu merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk 

mendapatkan informasi dari responden (siswa, orang yang diwawancarai) 

dengan melakukan tanya jawab sepihak. Artinya, dalam kegiatan wawancara 

itu pertanyaan hanya berasal dari pihak pewawancara, sedang responden yang 

menjawab pertanyaan-pertanyaan saja. 

Wawancara dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

a) Wawancara terpimpin 

Pihak pewawancara atau pengevaluasi telah menyiapkan sejumlah 

pertanyaan secara sistematis. Wawancara secara terpimpin akan 

memberikan informasi yang sistematis seperti yang diharapkan sehingga hal 

itu akan memudahkan pengolahan atau penafsirannya. 

b) Wawancara bebas 

Wawancara bebas, pada pihak lain, dapat memberikan informasi 

sesuai dengan pandangan responden , tetapi karena informasi yang diperoleh 

dapat bermacam, akan menyulitkan dalam pengolahan dan penafsirannya. 

Untuk mengatasi hal itu, bisa ditempuh jalan tengah, yaitu wawancara 

secara bebas terpimpin. 
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Menurut Burhan Nurgiyantoro (2009:56) teknik wawancara dapat 

dipergunakan untuk mengetahui dan menilai keterampilan, kelancaran dan 

kefasihan berbicara seseorang dalam bahasa tertentu, misalnya bahasa asing yang 

sedang diajarkan. 

Instrumen menunjuk pada sesuatu yang dapat berfungsi sebagai pembantu 

agar usaha pencapaian tujuan lebih mudah tercapai. Dalam usaha pengumpulan 

data, instrumen mempermudah, memperlancar, dan membuat pekerjaan 

pengumpul data menjadi lebih sistematis. 

Instrumen penelitian tindakan kelas ini disusun untuk membantu proses 

pengumpulan data dalam rangka pencapaian tujuan yaitu meningkatkan 

kemampuan menyimak pada peserta didik terhadap mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan untuk 

menghindari kesalahan, maka perlu diberikan sebagai berikut: 

1. Pengembangan Instrumen  

Instrumen penelitian dikembangkan oleh peneliti bersama mitra guru 

kelas untuk menjaga validitas isi. 

a. Lembar Observasi  

Untuk melakukan tindakan kelas, peneliti perlu menyusun penelitian 

yang dikembangkan bersama guru. Penelitian ini menggunakan metode 

observasi partsipasif penuh. Observasi partisipasif adalah suatu metode 

observasi yang pengamatnya ikut ambil bagian dalam kegiatan objeknya. 

Keterlibatan observer pada aktivitas observe dalam bentuk kegiatan 

dibedakan menjadi partisipasif sebagian (partial partisipasif) dan 

partisipasif penuh (full partisipasif). 

Partisipasif sebagian artinya suatu proses kegiatan berantai, observer 

hanya mengambil sebagian yang dianggap perlu untuk dilakukan 

pengamatan. Sedangkan partisipasif penuh artinya pengamat selalu ambil 

bagian dengan melibatkan diri di dalamnya dari serangkaian proses tanpa 

membedakan mana momen-momen yang dianggap penting dan kurang 

penting. Metode ini bertujuan untuk mengamati tingkah laku peserta didik 

secara langsung saat kegiatan belajar mengajar di kelas. 
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Kegiatan observasi ini sesuai dengan pedoman observasi yang dibagi 

menjadi tiga bagian yaitu: 

1) Observasi tindak mengajar yang disampaikan dengan rencana 

pembelajaran. 

2) Observasi tindak belajar yang berkaitan dengan hasil belajar, inisiatif, 

reaksi, serta antusias siswa dalam pembelajaran perkalian. 

3) Keterangan tambahan yang berkaitan dengan tindak mengajar maupun 

tindak belajar yang belum terjaring atau tercapai. 

b. Soal nontes 

Soal nontes dibuat sebagai alat evaluasi untuk mengukur hasil belajar 

siswa terhadap penguasaan materi yang telah dipelajari. Nontes dilakukan 

pada saat sebelum dan sesudah penelitian dilakukan. Langkah-langkah 

dalam penyusunan soal tes itu antara lain: 

1) Menentukan materi. 

2) Membuat kisi-kisi. 

3) Menentukan tipe dan bentuk soal. 

2. Validitas Data 

Untuk meminimkan subyektifitas dalam memperoleh data penelitian, 

maka data penelitian perlu diperiksa kevaliditasannya sehingga data tersebut 

dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat 

untuk menarik kesimpulan. 

Teknik yang digunakan dalam pemeriksaan kevalidan data pada 

penelitian ini adalah teknik Trianggulasi. “Trianggulasi adalah teknik menarik 

kesimpulan dengan berbagai sudut pandang yang beragam fenomena kemudian 

ditarik kesimpulan yang lebih mantap dan bisa diterima kebenarannya” (St. Y. 

Slamet dan Swanto, 2007: 54).  

Sedangkan menurut Moleong (2009: 330) “trianggulasi adalah tehnik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain”. Selain itu, 

trianggulasi digunakan untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu. Menurut Denzin yang dikutip oleh Moleong (2007: 330) 
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“membedakan empat macam trianggulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori”.  

Dalam penelitian ini, kevalidan data dilakukan dengan trianggulasi 

sumber dan metode. Trianggulasi sumber adalah teknik pengumpulan data 

yang sejenis dari berbagai sumber data yang berbeda. Trianggulasi sumber 

yaitu peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara yaitu 

dengan guru kelas V dan siswa kelas V, trianggulasi metode dilakukan dengan 

cara mengumpulkan data sejenis untuk menguji kemantapan informasi. 

Trianggulasi metode yaitu observasi, dokumentasi, catatan lapangan, dan tes. 

Dari 19 siswa terdapat 11 siswa (57,89%) belum mencapai kriteria rata-

rata kelas dan 8 siswa (42,10%) sudah mencapai kriteria rata-rata kelas, dari 

nilai tersebut banyak peserta didik yang nilainnya dibawah rata-rata kelas atau 

batas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu 6,5 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penelitian ini difokuskan pada pembelajaran untuk meningkatkan 

kemampuan menyimak pada siswa kelas V MI Sudirman Kaliboto, Mojogedang, 

Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan media film animasi. 

1. Hasil dan pembahasan Siklus I 

Pada pelaksanaan doa yang dilakukan siswa kelas V MI Sudirman 

Kaliboto pada siklus I sudah berjalan kidmat, absensi juga sudah berjalan 

tertib. Hasil pengamatan yang dilakukan  perubahan kearah positif. Hal-hal 

yang mendukung terjadinya peningkaatan pemahaman siswa terhadap mata 

pelajaran Bahasa Indonesia adalah media film animasi. Sikap siswa saat 

mengerjakan tes pada pelajaran Bahasa Indonesia pada hasil kemampuan 

menyimak menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan sebelum 

menggunakan media film animasi. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dengan lembar observasi, 

diketahui bahwa pada sebelum tindakan: siswa belum aktif dan masih ada 

siswa tidak memperhatikan pada saat proses pembelajaran. Setelah pengamatan 

siklus 1 dengan lembar observasi dapat terlihat siswa bisa aktif dan kreatif, 
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media film animasi dapat meningkatkan kemampuan menyimak pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, karena selain siswa terhibur, siswa dapat 

berimajinasi, dan meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia. 

 

2. Hasil dan  pembahasan Siklus II 

Pada kegiatan awal, saat doa di kelas V pada siklus II secara keseluruhan 

sudah berjalan khidmat, selain itu absensi juga berjalan dengan baik, saat 

dipanggil namanya siswa tunjuk jari, tidak hanya itu apersepsi yang 

disampaikan guru dapat diterima dengan baik oleh siswa.  

Hasil lembar pengamatan di siklus II ini lebih baik dari pada siklus 1, ini 

berarti di siklus II hasil belajar siswa meningkat dengan meningkatkan 

kemampuan menyimak melalui media film animasi. 

 

3. Hasil dan pembahasan Siklus III 

Pada kegiatan awal, saat doa di kelas V pada siklus III secara 

keseluruhan sudah berjalan khidmat, selain itu absensi juga berjalan dengan 

baik, saat dipanggil namanya siswa tunjuk jari, tidak hanya itu apersepsi yang 

disampaikan guru dapat diterima dengan baik oleh siswa.  

Pada kegiatan inti, siswa aktif dan ia tak segan bertanya apabila menurut 

mereka tidak bisa, siswa lebih berani dan lebih paham materi yang diajarkan. 

Dibandingkan sebelum tindakan, siklus I, siklus II, siklus III ini lebih 

meningkat secara signifikan. Dengan motivasi dan kegigihan untuk belajar 

siswa kelas V dapat meningkatkan hasil belajar. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa dengan penggunaan media film animasi dapat meningkatkan 

kemampuan menyimak pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 
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