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SARI 

 

Harviyanto, Nuruddin Aji. 2013. “Peningkatan Keterampilan Menyimak Berita 

Menggunakan Metode Listening In Action dan Teknik Rangsang Teks 

Rumpang melalui Media Audio pada Siswa Kelas VIII B SMP N 2 Boja”. 

Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas 

Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. 

Haryadi, M.Pd., Pembimbing II: Deby Luriawati N., S.Pd., M.Pd. 

Kata kunci: keterampilan menyimak berita, metode listening in action,  teknik 

rangsang teks rumpang, media audio 

 

Keterampilan menyimak berita merupakan salah satu keterampilan 

berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa kelas VIII. Keterampilan menyimak 

tidak didapatkan secara alamiah, melainkan dengan cara latihan yang dilakukan 

secara teratur dan berulang-ulang. Penggunaan metode dan media pembelajaran 

yang tepat merupakan hal yang harus diperhatikan oleh guru agar tujuan 

pembelajaran menyimak berita dapat tercapai. Berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan peneliti pada keterampilan menyimak berita siswa kelas VIII B SMP N 

2 Boja masih rendah. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 

dari faktor siswa dan faktor guru. Faktor dari siswa yaitu (1) siswa sering kali 

meremehkan pembelajaran menyimak, khususnya menyimak berita; (2) suasana 

kelas kurang kondusif; dan (3) siswa kesulitan untuk menemukan pokok-pokok 

berita. Sedangkan dari faktor guru yaitu (1) penggunaan metode pembelajaran 

yang kurang tepat dan kurang bervariasi, sehingga terkesan monoton; dan (2) guru 

jarang menggunakan media pembelajaran sehingga siswa merasa jenuh. Sebagai 

upaya memperbaiki kondisi tersebut, maka peneliti melakukan penelitian tindakan 

kelas dengan menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks 

rumpang melalui Media Audio dalam pembelajaran menyimak berita siswa kelas 

VIII B SMP N 2 Boja. 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu (1) bagaimanakah proses 

pembelajaran menyimak berita siswa kelas VIII B SMP N 2 Boja; (2) 

bagaimanakah peningkatan keterampilan menyimak berita pada siswa kelas VIII 

B SMP N 2 Boja; dan (3) bagaimana perubahan perilaku belajar siswa kelas VIII 

B SMP N 2 Boja setelah mengikuti pembelajaran keterampilan menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini 

adalah (1) mengetahui proses pembelajaran kelas VIII B SMP N 2 Boja; (2) 

mengetahui peningkatan keterampilan menyimak berita pada siswa kelas VIII B 

SMP N 2 Boja; dan (3) mengetahui perubahan perilaku belajar siswa kelas VIII B 

SMP N 2 Boja setelah mengikuti pembelajaran keterampilan menyimak berita 

dengan menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks 
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rumpang melalui media audio. Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu 

prasiklus, siklus I, dan siklus II dengan nilai ketuntasan minimal 75.  

Subjek penelitian ini adalah keterampilan menyimak berita siswa kelas 

VIII B SMP N 2 Boja. Pengumpulan data pada tahap prasiklus menggunakan 

teknik tes, sedangkan pada tahap siklus I dan siklus II menggunakan teknik tes 

dan nontes. Instrumen nontes berupa pedoman observasi, jurnal, wawancara, dan 

dokumentasi. Analisis data tes dilakukan secara kuantitatif, sedangkan data nontes 

dilakukan secara kualitatif. 

Proses pembelajaran menyimak berita menggunakan metode Listening In 

Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio berjalan dengan 

lancar dan kondusif. Hasil tes siklus I siswa mengalami peningkatan dari hasil tes 

prasiklus sebesar 11,75% yaitu dari 59,84 menjadi 66,87. Pada siklus II nilai rata-

rata sebesar 79,22 terjadi peningkatan sebesar 18,47% dari siklus I yaitu dari 

66,87 menjadi 79,22. Adapun perilaku belajar siswa dalam mengikuti 

pembelajaran mengalami perubahan ke arah yang positif. Perubahan perilaku 

belajar tersebut dapat dibuktikan dengan siswa yang menunjukan keantusiasan 

yang lebih baik selama proses pembelajaran dari siklus I ke siklus II. Siswa 

awalnya kurang serius dalam pembelajaran menyimak berita, akhirnya menjadi 

serius dan semangat dalam mengikuti pembelajaran menyimak berita. 

Saran yang dapat diberikan peneliti adalah (1) guru bahasa dan sastra 

Indonesia dapat memanfaatkan metode Listening In Action dan teknik rangsang 

teks rumpang melalui media audio dalam pembelajaran menyimak berita, karena 

dapat meningkatkan kemampuan menyimak berita dan mengubah perilaku belajar 

siswa ke arah yang positif, dan (2) peneliti dalam bidang pendidikan dan bahasa 

dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai pembelajaran menyimak berita 

dengan metode, teknik dan media yang berbeda atau dengan memadukan metode 

pembelajaran yang lain, sehingga didapatkan alternatif lain untuk pembelajaran 

menyimak yang mampu meningkatkan hasil belajar siswa menjadi lebih baik lagi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang pertama kali dikuasai 

oleh manusia, baru setelah itu berbicara, membaca, dan menulis. Dalam kegiatan 

berbahasa sehari-hari, kegiatan menyimak pun lebih banyak dilakukan daripada 

kegiatan berbahasa yang lain. Rivers (dikutip Sutari, dkk. 1997:8) membuktikan 

bahwa sebagian besar orang dewasa menggunakan 45% waktunya untuk 

menyimak, 30% untuk berbicara, 16% untuk membaca, dan 9% untuk menulis. 

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa menyimak sangat berperan 

dalam kehidupan manusia. 

Menyimak berhubungan dengan komunikasi lisan, kegiatan menyimak 

mempunyai tujuan untuk memperoleh informasi dan memahami isi informasi. 

Informasi yang didapatkan dari kegiatan menyimak merupakan dasar untuk 

mengembagkan keterampilan berbahasa yang lain. Oleh karena itu, kegiatan 

menyimak merupakan kegiatan berbahasa yang harus dikuasai dengan baik. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat menuntut 

kemahiran seseorang untuk menyimak berbagai informasi dengan cepat dan tepat, 

baik melalui berbagai media atau melalui tatap muka langsung. Penguasaan 

keterampilan menyimak dibutuhkan oleh siswa dalam menyimak pelajaran. 

Dalam proses pembelajaran siswa menghabiskan sebagian waktunya untuk 

menyimak pelajaran yang disampaikan oleh guru. Kegiatan menyimak juga sangat 
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menetukan keberhasilan siswa dalam belajar. Semakin baik keterampilan 

menyimak siswa, pemahaman siswa terhadap pembelajaran juga semakin baik. 

Keterampilan menyimak sangat penting untuk diperhatikan agar siswa mampu 

memahami pelajaran dengan baik. Salah satu keterampilan menyimak yang harus 

dikuasai siswa adalah menyimak berita. 

Menyimak berita merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting bagi 

siswa karena dapat menambah informasi. Berita merupakan sumber informasi 

yang berisi suatu peristiwa atau kejadian faktual dan menarik perhatian khalayak 

umum. Selain itu, berita bersifat umum dan baru saja terjadi. Di dalam berita 

terdapat pokok-pokok berita yaitu apa (what), dimana (where), kapan (when), 

siapa (who), mengapa (why), dan bagaimana (how). Dari pokok-pokok berita 

tersebut dapat diketahui isi berita yang disimak. Dengan mengetahui isi berita 

yang disimak maka siswa dapat menyimpulkan dan menyaring informasi yang 

dibutuhkan. Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa menyimak berita 

mempunyai banyak manfaat, dengan menyimak berita siswa dapat memperbarui 

informasi yang diterimanya. Oleh karena itu, kegiatan menyimak berita sangat 

penting untuk dikuasai oleh siswa. 

Dalam standar isi juga sudah dijelaskan mengenai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Indonesia. Salah satu keterampilan 

bahasa yang harus diajarkan adalah keterampilan menyimak, mengingat 

menyimak merupakan kegiatan berbahasa yang paling dasar dan perlu diajarkan 

secara optimal. Kompetensi dasar menyimak pada siswa SMP kelas VIII salah 

satu yang harus dicapai siswa, yaitu mampu menemukan pokok-pokok berita yang 
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didengar atau ditonton melalui radio atau televisi. Adapun indikator yang harus 

dicapai adalah mampu menemukan pokok-pokok berita yang disimak, mampu 

menyimpulkan isi berita yang disimak, dan mampu mengkritisi isi berita. 

Setelah dilakukan observasi dan wawancara dengan guru pengampu mata 

pelajaran bahasa Indonesia SMP N 2 Boja, ditemukan penyebab mengapa 

kegiatan menyimak kurang mendapatkan perhatian siswa. Beberapa alasan yang 

menyebabkan pembelajaran menyimak belum terlaksana dengan baik, yaitu: (1) 

pemahaman terhadap apa dan bagaimana menyimak itu masih minim, (2) 

terbatasnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan menyimak, (3) 

media yang digunakan dalam pembelajaran menyimak kurang menarik perhatian 

siswa, dan (4) metode yang digunakan kurang sesuai dengan perkembangan 

siswa. Banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam penguasaan keterampilan 

menyimak, khususnya dalam menyimak berita. 

Kesulitan utama yang dihadapi siswa dalam menyimak berita adalah 

menemukan pokok-pokok berita. Dalam hal ini siswa kurang memahami dalam 

menemukan pokok-pokok berita sehingga mengakibatkan siswa tidak dapat 

menyimpulkan isi dari berita dengan tepat. Menemukan pokok-pokok berita 

merupakan kegiatan inti dari menyimak berita. Jadi apabila siswa tidak dapat 

menemukan pokok-pokok berita maka siswa tidak dapat menyimpulkan isi berita 

dengan tepat. Sehingga kompetensi dasar yang harus dicapai akan rendah. 

Masalah tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman siswa terhadap materi 

yang diajarkan serta kurang kondusifnya suasana kelas yang disebabkan karena 
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siswa cenderung mengobrol sendiri dengan teman. Hal ini yang menyebabkan 

keterampilan menyimak berita siswa kelas VIII SMP N 2 Boja masih rendah. 

Upaya peningkatan prestasi siswa tidak lepas dari berbagai faktor yang 

mempengaruhi. Hal ini diperlukan guru yang kreatif dan dapat membantu 

pembelajaran menjadi lebih menarik dan disukai oleh siswa. Media yang 

digunakan harus menarik perhatian siswa. Suasana kelas pun perlu dirancang dan 

dibangun sedemikian rupa, yaitu dengan metode pembelajaran yang tepat, 

sehingga pembelajaran dapat optimal. 

Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa adalah dengan menggunakan media saat pembelajaran. Media 

pembelajaran merupakan perantara sumber pesan dan sangat penting dalam proses 

pembelajaran. Media pembelajaran juga membuat materi yang disampaikan oleh 

guru dapat diterima dengan jelas oleh siswa. Selain itu, media pembelajaran 

merupakan sarana informasi yang bertujuan agar terjadi perubahan perilaku pada 

siswa, baik berupa kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), maupun psikomotorik 

(keterampilan). 

Selain dengan menggunakan media yang menarik, guru pun harus kreatif 

dalam pembelajaran serta menggunakan metode dan teknik yang tepat saat proses 

belajar mengajar. Metode dan teknik yang bervariasi perlu digunakan dalam 

pembelajaran menyimak agar pembelajaran tidak terkesan monoton. Dalam 

penyampaian materi, lebih sering guru masih menggunakan metode ceramah. Hal 

inilah yang menyebabkan siswa memiliki daya simak yang rendah karena merasa 

kurang tertarik dengan pembelajaran yang mereka terima, maka peneliti 
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berkesimpulan bahwa perlu adanyna metode, teknik, dan media pembelajaran 

yang lebih menunjang dalam meningkatkan keterampilan menyimak berita pada 

siswa.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Listening In Action 

dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio guna mengetahui 

peningkatan pembelajaran karena siswa kurang tertarik dengan pembelajaran yang 

hanya menggunakan metode ceramah yang selama ini digunakan oleh guru. 

Metode Listening In Action merupakan metode yang cocok digunakan 

dalam penelitian ini karena metode Listening In Action memberikan tiga 

penekanan pada kegiatan menyimak. Pertama, Listening In Action menekankan 

bahwa menyimak merupakan proses aktif. Kedua, Listening In Action 

menekankan bahwa menyimak memainkan peranan aktif dalam pembelajaran 

bahasa. Ketiga, menyimak mengutamakan guru sebagai „peneliti‟ aktif tentang 

pengembangan kemampuan menyimak (Rost dikutip Rahmina 2006). Metode 

Listening In Action mempunyai empat tahapan yang penting, yaitu:  (1) menyimak 

atentif, (2) menyimak intensif, (3) menyimak selektif, dan (4) menyimak 

interaktif, yang dimaksud dengan menyimak atentif adalah siswa berlatih 

menyimak berita menggunakan kata-kata kunci untuk memancing pengetahuan 

siswa. Pada tahap menyimak intensif yaitu siswa memfokuskan perhatian 

terhadap berita yang akan disimak sehingga siswa sudah merasa siap untuk 

kegiatan menyimak. Setelah itu tahap menyimak selektif yaitu siswa 

mengidentifikasi tujuan menyimak, yaitu menemukan pokok-pokok berita. Tahap 

terakhir yaitu, menyimak interaktif. Pada tahap ini siswa berperan aktif dalam 
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berinteraksi di dalam kelas. Dalam hal ini siswa berkelompok dan mendiskusikan 

hasil yang ditemukan saat menyimak. Setelah itu siswa mengungkapkan hasil 

temuannya di depan kelas kemudian ditanggapi oleh teman lainnya. 

Adapun teknik rangsang teks rumpang merupakan teknik pembelajaran 

yang digunakan untuk memancing pengetahuan siswa dalam menemukan pokok-

pokok berita yang disimak. Sehingga teknik ini dapat mempermudah siswa untuk 

mengidentifikasi pokok-pokok berita dari berita yang disimak dengan bantuan 

teks berita yang telah dirumpangkan. Pada proses teknik rangsang teks rumpang 

ini siswa berlatih menyimak berita bersama untuk menemukan kata-kata kunci, 

yaitu pokok-pokok berita dengan cara memahami teks berita yang telah 

dirumpangkan. Bagian-bagian kata yang dirumpangkan merupakan pokok-pokok 

berita. Sehingga siswa secara tidak langsung akan menemukan pokok-pokok 

berita dengan cara mengisi bagian teks berita yang telah dirumpangkan. 

Media yang digunakan merupakan media audio karena lebih efektif 

digunakan dalam pembelajaran menyimak yang lebih menekankan pada aspek 

mendengarkan. Media audio merupakan media yang mengandung pesan dalam 

bentuk auditif (pita suara), yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, 

dan kemauan siswa dalam proses pembelajaran.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, jelas bahwa kesulitan belajar 

pada siswa kelas VIII B SMP N 2 Boja ditandai oleh adanya hambatan-hambatan 

baik disadari maupun tidak disadari yang timbul dalam proses pembelajaran 

menyimak. Untuk dapat memberikan hasil yang diharapkan yaitu peningkatan 

kemampuan menyimak berita siswa kelas VIII B SMP N 2 Boja, metode, teknik, 
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dan media yang digunakan oleh peneliti akan diterapkan agar hasil yang 

diinginkan dapat tercapai. Penggunaan metode Listening In Action dan teknik 

rangsang teks rumpang melalui media audio diharapkan dapat mempermudah 

siswa dalam memahami materi dan informasi yang disampaikan terutama dalam 

keterampilan menyimak berita sehingga keterampilan menyimak berita siswa 

dapat meningkat ke arah yang lebih baik. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah yang menyebabkan masih rendahnnya keterampilan 

menyimak berita siswa kelas VIII B SMP N 2 Boja disebabkan oleh faktor 

pemahaman siswa mengenai pentingnya keterampilan menyimak juga 

mempengaruhi rendahnya keterampilan menyimak siswa kelas VIII SMP N 2 

Boja. Siswa sering menyepelekan pembelajaran menyimak sehingga suasana 

kelas kurang kondusif karena siswa sering mengobrol sendiri dengan teman. Hal 

ini mengakibatkan siswa sulit menyimak berita untuk menemukan pokok-pokok 

berita dan tidak dapat menyimpulkan isi berita ke dalam beberapa kalimat. Untuk 

mengatasi masalah tersebut hendaknya guru memberikan pengertian mengenai 

kompetensi dasar pembelajaran serta melakukan apersepsi yang menggugah 

ketertarikan siswa dalam pembelajaran menyimak. 

Kurang tepatnya pemilihan metode yang digunakan oleh guru dalam 

pembelajaran menyimak berita juga menjadi faktor penyebab rendahnya 

keterampilan menyimak berita siswa. Hal ini terjadi karena guru kurang 

memahami dan menguasai metode pengajaran yang sesuai dengan perkembangan 
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siswa. Selama ini dalam pembelajaran menyimak, guru lebih sering 

menggunakan dengan metode ceramah dan kurang bervariasi. Guru juga jarang 

menggunakan media saat pembelajaran menyimak. Sehingga pembelajaran 

terkesan membosankan. Untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan 

mengubah metode yang selama ini digunakan oleh guru. Salah satu metode yang 

dapat digunakan adalah metode Listening In Action dan teknik rangsang teks 

rumpang serta dengan menggunakan media audio agar menarik perhatian siswa 

dalam mengikuti pembelajaran. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi 

permasalahan yang akan menjadi bahan penelitian, yaitu keterampilan menyimak 

berita yang masih rendah. Rendahnya keterampilan menyimak berita disebabkan 

oleh beberapa faktor yang meliputi faktor dari siswa dan faktor guru.  

Dari beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya keterampilan 

menyimak berita siswa, maka peneliti mencoba memberikan alternatif 

pembelajaran, yaitu pembelajaran menyimak berita menggunakan metode 

Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio yang 

diharapkan mampu meningkatkan keterampilan menyimak berita kelas VIII B 

SMP N 2 Boja. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah proses pembelajaran keterampilan menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio pada siswa kelas VIII B SMP N 2 Boja ? 

2. Bagaimanakah peningkatan keterampilan menyimak berita pada siswa kelas 

VIII B SMP N 2 Boja setelah mengikuti pembelajaran menggunakan metode 

Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio ? 

3. Bagaimana perubahan perilaku belajar siswa kelas VIII B SMP N 2 Boja 

setelah mengikuti pembelajaran keterampilan menyimak berita menggunakan 

metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media 

audio ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui proses pembelajaran keterampilan menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio pada kelas VIII B SMP N 2 Boja. 

2. Mengetahui peningkatan keterampilan menyimak berita pada siswa kelas VIII 

B SMP N 2 Boja, setelah mengikuti pembelajaran dengan metode Listening 

In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio. 

3. Mengetahui perubahan perilaku belajar siswa kelas VIII B SMP N 2 Boja 

setelah mengikuti pembelajaran keterampilan menyimak berita dengan 
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menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dunia 

pendidikan, baik manfaat teoretis maupun praktis. 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

pengetahuan mengenai menyimak berita serta dapat mengembangkan teori 

pembelajaran menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan 

teknik rangsang teks rumpang melalui media audio. 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru, 

siswa, dan peneliti. Bagi guru, penelitian ini akan memberikan alternatif 

pemilihan media dan metode pembelajaran menyimak berita bagi guru Bahasa 

dan Sastra Indonesia. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

keterampilan menyimak berita, khususnya dalam menemukan pokok-pokok 

berita. Sedangkan bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan mengenai penggunaan metode Listening In Action dan teknik rangsang 

teks rumpang melalui media audio. 

 

 

 

 



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian tentang peningkatan keterampilan menyimak khususnya 

menyimak berita telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti yang lain. Namun, 

dari penelitian yang sudah ada, perlu adanya penelitian lanjutan untuk 

melengkapi penelitian-penelitian tersebut dengan satu tujuan yang sama yaitu 

peningkatan keterampilan menyimak pada siswa, khususnya menyimak berita. 

Penelitian mengenai menyimak berita telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik 

penelitian ini yaitu penelitian mengenai menyimak berita yang dijadikan kajian 

pustaka dalam penelitian ini. Penelitian yang telah membahas topik menyimak 

antara lain dilakukan oleh Wibowo (2007), Yuwono (2008), Aditama (2009), 

Azizah (2009), Suarsana (2010), Maysaroh (2011), Nurhayati (2011), 

Setyaningsih (2011), Wulandari (2011), dan Utami, Widodo, dan Agustina 

(2012). 

Wibowo (2007) melakukan penelitian yang dimuat dalam jurnal Teknologi 

Pendidikan dengan judul “Peningkatan Kemampuan Menyimak melalui 

Pemberdayaan Sumber Belajar pada Pelajaran Bahasa Indonesia”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa (1) pemberdayaan bahan ajar yang variatif, 

seperti CD, VCD, dan buku antologi puisi siswa, menjadikan pembelajaran 

menyimak menjadi menarik; (2) pemberdayaan ruang audiovisual memiliki daya 
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tarik tersendiri dan yang baru bagi siswa; (3) pemberdayaan metode atau teknik 

melalui penerapan pembelajaran kontruktivistik menjadikan proses pembelajaran 

lebih efektif, siswa dapat membangun konsep berdasarkan hasil kontruksinya 

sehingga dapat lebih baik dan kreatif dalam menulis dang mengungkapkan, dan 

siswa tidak banyak mengalami keluhan-keluhan dalam melakukan aktivitas 

belajar; dan (4) pemberdayaan latar atau lingkungan dengan mengajak siswa 

belajar di kelas, di ruang audiovisual, dan di luar kelas menjadikan siswa mampi 

mengeksplorasi alam atau menggali kekontekstualan di lingkungan terdekat. Hal 

ini terlihat dari ide kreatif yang hebat pada penulisan fakta dan opini, sinopsis, 

dan puisi. 

Persamaan penelitian Wibowo dengan penelitian ini adalah penggunaan 

metode dan teknik yang efektif dan kontruktivistik serta penggunaan media audio 

yang menarik. Perbedaannya terletak pada kompetensi dasar yang diteliti. 

Wibowo lebih menekankan pada keseluruhan aspek mendengarkan, sedangkan 

peneliti lebih fokus terhadap kompetensi dasar menemukan pokok-pokok berita 

yang didengar atau ditonton melalui radio atau televisi. 

Yuwono (2008) telah melakukan penelitian yang dimuat dalam jurnal 

Lembar Ilmu Kependidikan dengan topik menyimak yang berjudul 

“Pengembangan Kompetensi Menyimak dengan Model CD Pembelajaran 

Interaktif”. Hasil uji coba lapangan diperoleh respons siswa terhadap CD 

interaktif pembelajaran kompetensi menyimak berita. Respons terhadap 

pengembangan CD interaktif pembelajaran kompetensi dasar menyimak berita 

diperoleh hasil 52,5% responden sangat setuju, 45% setuju dan 2,5% tidak setuju. 
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Manfaat pengembangan CD interaktif pembelajaran kompetensi menyimak berita 

direspon baik dengan 40% menyatakan sangat tertarik, 52,5% tertarik dan 7,5% 

tidak tertarik. Keterbantuan belajar dengan CD interaktif pembelajaran 

kompetensi menyimak berita direspon baik dengan 20% menyatakan sangat 

terbantu, 75% terbantu, dan 5% tidak terbantu. Penelitian yang dilakukan oleh 

Yuwono lebih menekankan pada pengembangan media menyimak dalam bentuk 

CD interaktif untuk menarik minat siswa untuk melakukan kegiatan menyimak. 

Sehingga dengan adanya CD Interaktif pembelajaran menyimak dapat 

mempermudah guru dalam menyampaikan materi dan dapat meningkatkan minat 

belajar siswa dalam hal menyimak. 

Persamaan penelitian Yuwono dengan penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti dengan topik menyimak serta penggunaan media yang interaktif dalam 

kegiatan pembelajaran dikelas. Perbedaannya penelitian Yuwono dengan 

penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas, 

sedangkan Yuwono mengembangkan media CD Interaktif untuk kegiatan 

menyimak. 

Aditama (2009) telah melakukan penelitian dalam skripsinya yang 

berjudul “Peningkatan Keterampilan Menyimak Berita menggunakan Media 

Audio dengan Teknik Learning and Making Note pada Siswa Kelas VII A SMP 

Muhammadiyah 04 Sukorejo Kendal Tahun Ajaran 2009/2010”. Hasil penelitian 

keterampilan menyimak berita pada pratindakan, siklus I, dan siklus II, 

menunjukkan peningkatan rata-rata kelas. Pada pratindakan, nilai rata-rata kelas 

mencapai 49,58. Pada siklus I mengalami peningkatan dari nilai rata-rata 
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pratindakan sebesar 8,87 dengan nilai rata-rata kelas sebesar 58,45 dan siklus II 

mengalami peningkatan dari rata-rata siklus I sebesar 21,23 dengan nilai rata-rata 

mencapai 79,68. Untuk peningkatan dari siklus II ke pratindakan adalah 30,1. 

Hasil observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi menunjukkan adanya 

perubahan perilaku siswa ke arah positif pada tiap siklus. Hal tersebut terlihat 

pada keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran mneyimak berita 

menggunakan media audio dengan teknik learning and making note. 

Persamaan penelitian Aditama dengan penelitian ini terletak pada media 

yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu media audio. Aditama juga sama-

sama meneliti peningkatan keterampilan menyimak berita. Perbedaannya terletak 

pada teknik yang digunakan. Aditama menggunakan teknik Learning and Making 

Note sedangkan peneliti menggunakan metode Listening In Action dan teknik 

rangsang teks rumpang. Standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diteliti 

pun berbeda, Aditama menggunakan standar kompetensi kelas VII, yaitu 

memahami wacana lisan melalui kegiatan mendengarkan berita dan kompetensi 

dasar menyimpulkan isi berita yang dibacakan dalam beberapa kalimat. 

Sedangkan peneliti menggunakan standar kompetensi dan kompetensi dasar kelas 

VIII, yaitu memahami isi berita yang disimak melalui radio atau televisi dan 

kompetensi dasar menemukan pokok-pokok berita yang didengar atau ditonton 

melalui radio atau televisi. 

Penelitian lain tentang menyimak berita juga dilakukan oleh Azizah 

(2009) dalam skripsinya yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Menyimak 

Berita dengan Metode Peta Pikir melalui Media Audio Visual pada Siswa kelas 
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VII F SMP N 36 Semarang”. Hasil penelitian keterampilan menyimak berita pada 

pratindakan, siklus I, dan siklus II mengalami peningkatan setelah mengikuti 

pembelajaran menyimak berita mengunakan metode peta pikir melalui media 

audio visual. Peningkatan tersebut diketahui dari nilai rata-rata pada pratindakan 

mencapai 51,45. Pada siklus I nilai rata-rata mencapai 67,35 dan siklus II 

mengalami peningkatan sebesar 6,1 poin dengan nilai rata-rata 73,45. 

Peningkatan keterampilan menyimak berita juga diikuti dengan perubahan 

perilaku siswa menjadi lebih aktif, antusias dan semangat dalam mengikuti 

pembelajaran menyimak berita. 

Persamaan penelitian Azizah dengan penelitian ini terletak pada aspek 

yang digunakan, yaitu menyimak berita. Perbedaannya terletak pada metode dan 

media yang digunakan. Azizah menggunakan metode peta pikir melalui media 

audio visual sedangkan peneliti menggunakan metode Listening In Action dan 

teknik rangsang teks rumpang melalui media audio. Standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang diteliti pun berbeda, Azizah menggunakan standar 

kompetensi kelas VII, yaitu memahami wacana lisan melalui kegiatan 

mendengarkan berita dan kompetensi dasar menyimpulkan isi berita yang 

dibacakan dalam beberapa kalimat. Sedangkan peneliti menggunakan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar kelas VIII, yaitu memahami isi berita yang 

disimak melalui radio atau televisi dan kompetensi dasar menemukan pokok-

pokok berita yang didengar atau ditonton melalui radio atau televisi. 

Penelitian lain tentang menyimak juga dilakukan oleh Suarsana (2010) 

yang sudah dimuat dalam jurnal Pendidikan Kerta Mandala dengan judul 
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“Implementasi Media Audio Konsep 5W dan 1H untuk Meningkatkan Prestasi 

Belajar Pokok Bahasan Memahami Berita Siswa Kelas VII-E SMP Negeri 4 

Tejakula Tahun Pelajaran 2008/2009”. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

peningkatan hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran menyimak berita 

menggunakan teknik diskusi. Hal ini terbukti dengan perolehan tes awal 

menunjukkan nilai rata-rata 60,45 dan ketuntasan mencapai 56,82%. Hasil belajar 

pada siklus I memperoleh nilai rata-rata 65,23 dan ketuntasan mencapai 77,27%. 

Sedangkan prestasi belajar siswa pada pembelajaran siklus II mencapai rata-rata 

78,29 dan ketuntasan klasikal mencapai 97,72%. 

Persamaan penelitian Suarsana dengan penelitian ini adalah penggunaan 

media audio. Namun, peneliti menggunakan media audio dalam penelitiannya. 

Perbedaannya terletak pada teknik yang digunakan untuk meningkatkan 

keterampilan menyimak. Suarsana menggunakan teknik diskusi, sedangkan 

peneliti menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks 

rumpang. 

Maysaroh (2011) telah melakukan penelitian dalam skripsinya yang 

berjudul “Peningkatan Keterampilan Menyimak Berita Menggunakan Media 

Audio dengan Teknik Learning Tournament pada Siswa Kelas VIII F SMP 

Negeri 1 Weleri Kendal”. Dari hasil penelitian terbukti bahwa adanya 

peningkatan menyimak berita menggunakan media audio menggunakan teknik 

Learning Tournament. Sebelum dilakukan pembelajaran dengan menyimak berita 

menggunakan media audio dengan teknik Learning Tournament nilai rata-rata 

kelas hanya tercapai sebesar 58,00. Analisis hasil penelitian menunjukkan adanya 
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peningkatan menyimak berita menggunakan media audio menggunakan teknik 

Learning Tournament. Pada prasiklus, nilai rata-rata klasikal mencapai 58,00 

dengan kategori kurang. Hasil tersebut meningkat sebesar 33,6% pada siklus I 

dengan nilai rata-rata klasikal sebesar 77,50.  Pada siklus II, hasil menunjukkan 

peningkatan sebesar 9,2% dengan nilai rata-rata klasikal sebesar 84,6 atau dalam 

kategori terlampaui atau meningkat sebesar 45,8% dari hasil prasiklus. 

Pembelajaran menyimak berita menggunakan media audio dengan teknik 

Learning Tournament menjadikan siswa lebih terampil, aktif, dan mudah 

memahami isi maupun informasi berita. 

Persamaan penelitian Maysaroh dengan penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti pada aspek menyimak berita dan menggunakan media audio. Penelitian 

Maysaroh menggunakan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang sama 

dengan yang digunakan penelitian ini, yaitu standar kompetensi memahami isi 

berita yang disimak melalui radio atau televisi dan kompetensi dasar menemukan 

pokok-pokok berita yang didengar atau ditonton melalui radio atau televisi. 

Perbedaannya terletak pada teknik yang digunakan. Maysaroh menggunakan 

teknik Learning Tournament sedangkan peneliti menggunakan metode Listening 

In Action dan teknik rangsang teks rumpang. 

Nurhayati (2011) telah melakukan penelitian yang dimuat dalam jurnal 

Oktadika dengan judul “Penggunaan Media Presentasi LCD Dialog Interaktif 

Meningkatkan Hasil Belajar Menyimak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengunaan media presentasi LCD Dialog interaktif telah meningkatkan hsil 

belajar siswa. Hal ini dibuktikan dengan perubahan yang terjadi pada siklus I, 
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ketuntasan peserta didik mencapai 81% dan memperoleh nilai rata-rata kelas 

sebesar 70. Sedangkan pada siklus II menunjukkan peningkatan dengan jumlah 

ketuntasan mencapai 81% namun memperoleh nilai rata-rata kelas sebesar 73, 

setelah melakukan pembelajaran menyimak dengan teknik membuat catatan kecil 

sebagai alat bantu untuk mengingat. 

Persamaan penelitian Nurhayati dengan penelitian ini adalah penggunaan 

media untuk meningkatkan hasil belajar menyimak. Dengan menggunakan media 

yang interaktif maka minat siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran 

meningkat. Perbedaannya terletak pada kegiatan menyimak. Nurhayati 

melakukan penelitian terhadap kegiatan menyimak dialog interaktif, sedangkan 

peneliti melakukan penelitian terhadap kegiatan menyimak berita. 

Setyaningsih (2011) juga telah melakukan penelitian dalam skripsinya 

yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Menyimak untuk Menemukan Pokok-

Pokok Berita Menggunakan Media Audio dengan Metode Think Talk Write 

(TTW) pada Siswa Kelas VIII A SMP Masehi Kudus”. Peningkatan keterampilan 

menyimak untuk menemukan pokok-pokok berita diketahui dari hasil tes 

prasiklus, siklus I, dan siklus II. Nilai rata-rata kumulatif pada saat tindakan 

prasiklus mencapai 51,66 dengan ketegori kurang. Nilai rata-rata kumulatif 

setelah dilakukan tindakan siklus I mengalami peningkatan menjadi 61,7 dengan 

kategori cukup. Pada siklus II, nilai rata-rata kumulatif tersebut mengalami 

peningkatan menjadi 77,6 dengan kategori baik. Hal ini berarti terjadi 

peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 25,76%. Perilaku yang ditunjukkan 
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siswa pun berubah ke arah yang positif yaitu siswa lebih aktif dalam proses 

pembelajaran menyimak berita. 

Persamaan penelitian Setyaningsih dengan penelitian ini adalah sama-

sama meneliti pada aspek menyimak berita dan menggunakan media audio. 

Penelitian Setyaningsih menggunakan standar kompetensi dan kompetensi dasar 

yang sama dengan yang digunakan penelitian ini, yaitu standar kompetensi 

memahami isi berita yang disimak melalui radio atau televisi dan kompetensi 

dasar menemukan pokok-pokok berita yang didengar atau ditonton melalui radio 

atau televisi. Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan. Setyaningsih 

menggunakan metode Think Talk Write (TTW) sedangkan peneliti menggunakan 

metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang. 

Pada tahun yang sama Wulandari (2011) telah melakukan penelitian dalam 

skripsinya yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Menyimak Berita dengan 

Metode Team Games Tournament (TGT) dan Teknik Catat Kata Kunci 

Menggunakan Media Audiovisual pada Siswa Kelas VIII E Mts. Negeri 1 

Semarang”. Hasil penelitian keterampilan menyimak berita pada prasiklus, siklus 

I, dan siklus II terlihat adanya peningkatan proses pembelajaran siswa. Dari hasil 

tes dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan tindakan (prasiklus), nilai rata-

rata klasikal menyimak berita sebesar 54,67 dan terjadi peningkatan sebesar 

15,60% di siklus I dengan nilai 63,20, kemudian mengalami peningkatan sebesar 

14,28% di siklus II dengan nilai 70,11. Selain terjadi peningkatan kemampuan 

menyimak siswa, juga terjadi perubahan perilaku siswa ke arah positif. 
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Persamaan penelitian Wulandari dengan penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti pada aspek menyimak berita dan menggunakan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang sama dengan yang digunakan penelitian ini, yaitu standar 

kompetensi memahami isi berita yang disimak melalui radio atau televisi dan 

kompetensi dasar menemukan pokok-pokok berita yang didengar atau ditonton 

melalui radio atau televisi. Perbedaannya terletak pada metode, teknik, dan media 

yang digunakan. Wulandari menggunakan metode Team Games Tournament 

(TGT) dan teknik catat kata kunci melalui media audiovisual sedangkan peneliti 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang. 

Utami, Widodo, dan Agustina (2012) melakukan penelitian yang telah 

dimuat dalam Jurnal Kata (Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya) dengan judul 

“Kemampuan Menyimpulkan Isi Berita melalui Kegiatan Menyimak Siswa Kelas 

X SMA N 1 Natar Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2011/2012”. Hasil 

penelitian menunjukkan kemampuan menyimpulkan isi berita dengan 

menggunakan teknik menjawab pertanyaan menggunakan unsur 5W+1H cukup 

baik dengan rata-rata 68,31. Dibuktikan dengan nilai rat-rata masing-masing 

indikator meliputi penulisan isi simpulan tergolong baik dengan nilai 79,16, 

penggunaan ejaan tergolong cukup dengan nilai 66,48, kalimat efektif tergolong 

cukup dengan nilai 61,15, dan paragraf tergolong cukup dengan nilai 63,05. 

Persamaan penelitian Utami, Widodo, dan Agustina dengan penelitian ini 

adalah terdapat topik penelitian menyimak berita. Perbedaan terletak pada subjek 

penelitian. Utami menggunakan subjek siswa SMA kelas X dan menggunakan 

teknik menjawab pertanyaan menggunakan unsur 5W+1H, sedangkan peneliti 
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menggunakan subjek siswa SMP kelas VIII dan metode Listening In Action dan 

teknik rangsang teks rumpang. 

Alasan peneliti melakukan penelitian dengan topik menyimak berita 

dengan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui 

media audio karena berdasarkan penelitian tindakan kelas tentang keterampilan 

menyimak berita yang telah dilakukan, diketahui bahwa keterampilan siswa 

dalam menyimak berita masih rendah, sehingga perlu adanya peningkatan 

melalui metode tertentu. Kelebihan dari penggunaan metode Listening In Action 

dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio dalam penelitian ini 

adalah (1) metode Listening In Action merupakan metode pembelajaran aktif, 

kreatif, dan inovatif yang menekankan siswa agar percaya diri dan bertanggung 

jawab, yang bertujuan untuk menggali kreativitas siswa sebagai cerminan 

pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari, (2) teknik rangsang teks 

rumpang merupakan kegiatan awal yang dilakukan siswa untuk dapat 

menemukan pokok-pokok berita secara mandiri dan memancing keingintahuan 

siswa dalam menyimak berita, (3) media audio lebih efektif untuk pembelajaran 

menyimak berita, hal ini dikarenakan keterampilan yang akan ditingkatkan 

adalah mendengarkan. 

Berdasarkan kajian pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan 

kegiatan menyimak harus melalui tahapan menyimak secara urut. Selain itu, 

dalam pembelajaran menyimak perlu menggunakan teknik dan metode yang 

tepat, penggunaan bahan simakan yang bersifat kontekstual, dan media yang 

menarik. Sejalan dengan hal tersebut, dari hasil penelitian untuk meningkatkan 
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keterampilan menyimak berita disebutkan bahwa penggunaan metode, teknik, 

dan media yang bervariasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta dapat 

mengubah perilaku belajar siswa ke arah yang positif. Terkait dengan penelitian 

yang akan dilakukan, peneliti melakukan penelitian peningkatan keterampilan 

menyimak berita dengan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks 

rumpang melalui media audio. Penelitian ini berfungsi sebagai pelengkap dari 

penelitian-penelitian yang sudah ada. Penelitian ini memfokuskan pada 

peningkatan keterampilan menyimak berita pada siswa kelas VIII B SMP N 2 

Boja. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif bagi pembelajaran 

menyimak berita dan mengubah perilaku siswa kelas VIII B SMP N 2 Boja ke 

arah yang positif. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Teori-teori yang akan dipaparkan dalam penelitian ini adalah (1) hakikat 

keterampilan menyimak, (2) hakikat berita, (3) metode Listening In Action dan 

teknik rangsang teks rumpang, dan (4) media audio. 

 

2.2.1 Hakikat Menyimak 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai hakikat menyimak yang meliputi 

pengertian menyimak, tujuan menyimak, manfaat menyimak, ragam menyimak, 

faktor yang mepengaruhi kegiatan menyimak, pemilihan bahan simakan, dan 

penilaian keterampilan menyimak. Berikut pembahasannya. 
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2.2.1.1 Pengertian Menyimak 

Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang 

lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk 

memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan serta memahami makna 

komunikasi yang telah disampaikan oleh sang pembicara melalui ujaran atau 

bahasa lisan (Tarigan 1994:28). Dengan kata lain, maka menyimak 

membutuhkan pemahaman dan perhatian secara lebih untuk mendapatkan suatu 

informasi. 

Akhadi-at (dalam Sutari, dkk 1997:18-19) berpendapat bahwa menyimak 

adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, 

mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mereaksi atas makna yang 

terkandung di dalamnya. Dalam keterampilan menyimak, kemampuan 

menangkap dan memahami makna pesan baik tersurat maupun yang tersirat 

yang terkandung dalam bunyi, unsur kemampuan mengingat pesan, juga 

merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh keterampilan menyimak. 

Maka, menyimak dapat dibatasi sebagai proses mendengarkan, menyimak, serta 

menginterpretasikan lambang-lambang lisan. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa menyimak 

merupakan proses mendengarkan lambang-lambang bunyi untuk mendapatkan 

informasi yang dilakukan dengan sengaja dengan penuh perhatian disertai 

pemahaman, apresiasi, dan interpretasi dalam menangkap isi dan merespon 

makna yang terkandung di dalamnya. Menyimak memiliki makna mendengarkan 

atau memperhatikan secara teliti. Faktor kesengajaan dari kegiatan menyimak 
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cukup besar, lebih besar dari mendengarkan karena dalam kegiatan menyimak 

ada usaha memahami sesuatu yang disimaknya, sedangkan dalam kegiatan 

mendengarkan tingkatan pemahaman belum dilakukan. 

 

2.2.1.2 Tujuan Menyimak 

Menyimak secara singkat merupakan proses mendengarkan untuk 

mendapatkan suatu informasi yang diperlukan. Oleh karena itu, menyimak 

mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Tarigan (1994:56) menyatakan bahwa 

tujuan menyimak, yaitu (1) menyimak untuk belajar dan memperoleh 

pengetahuan dari bahan ujaran sang pembicara, (2) menyimak untuk menikmati 

keindahan audial, yaitu menyimak dengan menekankan pada penikmatan 

terhadap sesuatu dari materi yang diujarkan, diperdagangkan atau dipagelarkan 

(dalam bidang seni), (3) menyimak untuk mengevaluasi. Menyimak dengan 

maksud menilai apa yang disimak (baik-buruk, indah-jelek, dan lain-lain), (4) 

menyimak untuk mengapresiasi materi simakan. Menyimak dengan maksud 

menikmati serta menghargai apa yang disimak, misalnya pembacaan puisi, 

musik, dan lain-lain, (5) menyimak untuk mengkomunikasikan ide-idenya 

sendiri. Orang menyimak dengan maksud agar dapat mengkomunikasikan ide, 

gagasan, maupun perasaannya kepada orang lain dengan lancar dan tepat, (6) 

menyimak dengan maksud dan tujuan dapat membedakan bunyi-bunyi dengan 

tepat, (7) menyimak untuk memecahkan masalah secara kreatif dan analisis. 

Menyimak dengan maksud memperoleh banyak masukan dari san pembicara, dan 
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(8) menyimak sang pembicara untuk meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah 

atau pendapat yang selama ini diragukan atau menyimak secara persuasif. 

Sutari (1997:22) merinci lebih jauh tujuan menyimak, yaitu (1) 

mendapatkan fakta; (2) menganalisis fakta dan ide. Setelah mendapatkan fakta 

atau data, penyimak kemudian melakukan analisis terhadap fakta atau ide tersebut 

dengan mempertimbangkan hasil simakan dengan pengetahuan dan 

pengalamannya; (3) mengevaluasi fakta atau ide. Dalam mengevaluasi fakta, fakta 

yang diterima penyimak cukup dinilai akurat dan relevan dengan pengetahuan dan 

pengalaman penyimak berarti fakta itu dapat diterima. Sebaliknya apabila fakta 

yang diterima kurang bermutu, tidak akurat dan kurang relevan dengan 

pengetahuan dan pengalaman penyimak, maka penyimak akan menolak fakta 

tersebut; (4) mendapatkan inspirasi. Melalui kegiatan menyimak dapat 

memperoleh berbagai macam cara untuk membantu dalam menyelesaikan 

masalah yang sedang dihadapi; (5) mendapat hiburan. Untuk memperoleh hiburan 

antara lain dapat melakukan dengan menyimak. Misal mendengarkan nyanyian 

lewat radio, melihat televisi, dan melihat pertunjukan secara langsung; (6) 

memperbaiki kemampuan berbicara. 

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan menyimak 

berita dalam penelitian ini, yaitu (1) memperoleh fakta atau ide, (2) menganalisis 

fakta atau ide, dan (3) mengevaluasi fakta atau ide. 
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2.2.1.3 Manfaat Menyimak 

Kegiatan menyimak mempunyai manfaat yang besar bagi manusia. 

Melalui kegiatan menyimak, dapat mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di 

lingkungan sekitar. Menyimak juga dapat membentuk sikap aktif dan peka 

sehingga cepat tanggap terhadap peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar. 

Tarigan (1994:187) menyebutkan manfaat menyimak diklasifikasikan 

menjadi tiga hal utama, yaitu (1) untuk menikmati, (2) meningkatkan pemahaman, 

dan (3) menilai hal yang disimak. Menyimak dapat digunakan sebagai sarana 

menikmati bahan simakan. Penyimak setelah melakukan kegiatan menyimak 

dapat memperoleh informasi, mencerna informasi tersebut dalam otak, memberi 

makna pada hal yang disimak dan tahap selanjutnya dapat merasakan keindahan 

dari hal yang disimaknya. Menyimak untuk menikmati merupakan menyimak 

dengan penekanan pada penikmatan terhadap suatu materi yang diperdengarkan. 

Menyimak yang bertujuan untuk menikmati biasanya berhubungan dengan bidang 

seni atau artistika, misalnya kegiatan mendengarkan lagu, pembacaan puisi, 

pembacaan dongeng, pertunjukan seni tari, pagelaran tari, dan pementasan drama. 

Penjelasan lebih lengkap mengenai manfaat menyimak diungkapkan oleh 

Hunt (dalam Tarigan 1994:140) yang menyatakan manfaat menyimak ada 

beberapa hal, yaitu (1) mempelajari sesuatu, (2) memikat hati orang lain, (3) 

memperoleh manfaat dari bahan simakan, (4) menghilangkan rasa bosan, (5) 

membandingkan sesuatu, (6) memperluas pandangan, dan (7) memenuhi rasa 

ingin tahu. 
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Menyimak dapat bermanfaat untuk mempelajari bahan simakan. Penyimak 

dapat memperoleh informasi baru dari bahan simakan yang sebelumnya tidak 

diketahui. Selain itu, juga dapat memperluas cakrawala serta menambah ilmu 

pengetahuan yang dimilikinya. Contoh menyimak untuk mempelajari biasanya 

dilakukan untuk menambah wawasan. Kegiatan menyimak juga dapat 

meningkatkan komunikasi sehingga cara komunikasi menjadi lebih lancar dengan 

menggunakan kata-kata yang digunakan lebih variatif, bahasa persuasif, gaya 

retorika yang berwibawa sehingga akan menarik perhatian pendengar dan pada 

akhirnya dapat memikat orang lain dengan gaya retorika yang berkarisma. 

Menyimak juga dapat dilakukan untuk memperoleh manfaat dari bahan simakan, 

misalnya mengetahui isi dan dapat mengkritisinya secara lebih lanjut. 

Kegiatan menyimak juga berfungsi menghilangkan rasa bosan. Manusia 

tidak dapat dipisahkan dari kegiatan yang menyita waktu. Kegiatan tersebut 

seringkali menimbulkan kepenatan dan kebosanan. Menyimak dapat membuat 

pikiran segar sejenak dari kesibukan kerja. Menyimak juga dapat untuk 

membandingkan suatu hal. 

Menyimak juga berfungsi memperluas wawasan, meningkatkan 

penghayatan hidup mengenai nilai-nilai kehidupan, dan membina sifat 

demokratis, terbuka dan objektif. Kegiatan menyimak dapat membuka pikiran dan 

sudut pandang dalam melihat suatu masalah yang tidak hanya memandang sesuatu 

secara sempit tetapi melihat sesuatu secara luas, menyeluruh, dan mendalam 

sehingga dapat meningkatkan penghayatan terhadap keilmuan, mempertinggi 

kualitas hidup, dan ketenangan. Selain itu, menyimak dapat digunakan untuk 
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memenuhi rasa ingin tahu karena menyimak dapat memberi informasi baru yang 

sebelumnya tidak diketahui. 

Berdasarkan uraian para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

manfaat menyimak secara umum, yaitu (1) memperoleh informasi, (2) menambah 

ilmu pengetahuan dan pemahaman, (3) menikmati bahan simakan, dan (4) menilai 

bahan simakan. 

 

2.2.1.4 Ragam Menyimak 

Menurut Tarigan (2008:37-53) ragam menyimak dibedakan menjadi dua, 

yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif, yang dipaparkan sebagai 

berikut ini. 

2.2.1.4.1 Menyimak Ekstensif 

Menyimak ekstensif adalah sejenis kegiatan menyimak yang mengenai 

hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran, tidak perlu di 

bawah bimbingan langsung dari seorang guru. 

Jenis-jenis menyimak ekstensif, yaitu (1) menyimak sosial, (2) menyimak 

sekunder, (3) menyimak estetik, dan (4) menyimak pasif. 

1) Menyimak sosial 

Menyimak sosial biasanya berlangsung dalam situasi-situasi sosial tempat 

orang-orang mengobrol atau bercengkerama mengenai hal-hal yang menarik 

perhatian semua orang yang hadir dan saling mendengarkan satu sam lain 

untuk membuat responsi-responsi yang wajar, mengikuti hal-hali yang 
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menarik, dan memperlihatkan perhatian yang wajar terhadap apa-apa yang 

dikemukakan, dikatakan oleh seorang rekan. 

2) Menyimak sekunder 

Menyimak sekunder ialah sejenis kegiatan menyimak secara kebetulan dan 

secara ekstensif. 

3) Menyimak estetik 

Menyimak estetik adalah fase terakhir dari kegiatan menyimak kebetulan dan 

termasuk ke dalam menyimak ekstensif. 

4) Menyimak pasif 

Menyimak pasif adalah penyerapan suatu ujaran tanpa upaya sadar yang 

biasanya menandai upaya-upaya kita pada saat belajar dengan kurang teliti, 

tergesa-gesa, menghafal luar kepala, berlatih santai, dan menguasai suatu 

bahasa. 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis 

menyimak ekstensif, yaitu (1) menyimak sosial, (2) menyimak sekunder, (3) 

menyimak estetik, dan (4) menyimak pasif. 

 

2.2.1.4.2 Menyimak Intensif 

Menyimak intensif adalah penyimak diarahkan pada suatu kegiatan yang 

jauh lebih diawasi, dikontrol terhadap suatu hal tertentu. Dalam hal in haruslah 

diadakan suatu pembagian penting sebagai berikut. 

1) Menyimak intensif ini terutama sekali dapat diarahkan pada butir-butir 

bahwa sebagai bagian dari pengajaran program bahasa. 



 

 

 

30 

2) Menyimak intensif ini terutama sekali dapat diarahkan pada pemahaman 

serta pengertian umum. 

Jenis-jenis menyimak intensif, yaitu (1) menyimak kritis, (2) menyimak 

konsentratif, (3) menyimak kreatif, (4) menyimak eksploratif, (5) menyimak 

interogatif, dan (6) menyimak selektif. 

1) Menyimak kritis 

Menyimak kritis adalah sejenis kegiatan menyimak berupa untuk mencari 

kesalahan atau kekeliruan bahkan juga butir-butir yang baik dan benar dari 

ujaran seorang pembicara, dengan alasan-alasan yang kuat yang dapat 

diterima oleh akal sehat. Pada umumnya menyimak kritis lebih cenderung 

meneliti letak kekeliruan, kekurangan, ketidaktelitian yang terdapat dalam 

ujaran atau pembicaraan seseorang. 

2) Menyimak konsentratif 

Menyimak konsentratif merupakan sejenis menyimak telaah. Kegiatan-

kegiatan yang tercakup dalam menyimak konsentratif antara lain (1) 

mengikuti petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam pembicaraan, (2) mencari 

dan merasakan hubungan-hubungan, seperti kelas, waktu, tempat, urutan 

serta sebab akibat, (3) mendapatkan atau memperoleh butir-butir informasi 

tertentu, (4) memperoleh pemahaman dan pengertian yang mendalam, (5) 

merasakan serta menghayati ide-ide sang pembicara, sasaran maupun 

pengorganisasiannya, (6) memahami urutan ide-ide sang pembicara, dan (7) 

mencari dan mencatat fakta-fakta penting. 
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3) Menyimak kreatif 

Menyimak kreatif adalah sejenis kegiatan dalam menyimak yang dapat 

mengakibatkan kesenangan rekonstruksi imajinatif para penyimak terhadap 

bunyi, penglihatan, gerak, serta perasaan-perasaan kinestetik yang 

disarankan atau dirangsang oleh apa-apa yang disimaknya. 

4) Menyimak eksploratif 

Menyimak eksploratif merupaknan menyimak yang bersifat menyelidiki 

adalah sejenis kegiatan menyimak intensif dengan maksud dan tujuan 

menyelidiki sesuatu lebih terarah dan lebih sempit. 

5) Menyimak interogatif 

Menyimak interogatif adalah sejenis kegiatan menyimak intensif yang 

menuntut lebih banyak konsentrasi dan seleksi, pemusatan perhatian dan 

pemilihan butir-butir dari ujaran sang pembicara, karena sang penyimak 

akan mengajukan banyak pertanyaan. Dalam kegiatan menyimak inerogatif 

ini sang penyimak mempersempit serta mengarahkan perhatiannya pada 

pemerolehan informasi dengan cara menginterogasi sang pembicara. 

6) Menyimak selektif 

Menyimak selektif bertujuan untuk melengkapi menyimak pasif, dengan 

alasan sebagai berikut. 

a) Kurang mendapat kesempatan untuk berpartisipasi secara sempurna 

dalam suatu kebudayaan asing. 

b) Kebiasaan-kebiasaan menginterpretasikan kembali rangsangan-

rangsangan akustik yang disampaikan oleh telinga kita ke otak, sehingga 
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apa yang memperoleh dinyatakan dengan tidak sebenarnya terhadap 

bahasa asing. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis menyimak 

intensif yaitu menyimak kritis, menyimak konsentratif, menyimak kreatif, 

menyimak eksploratif, menyimak interogatif, dan menyimak selektif. 

Sementara itu, Sutari (1997:28-30) mengklasifikasikan ragam menyimak 

berdasarka beberapa faktor, yaitu (1) berdasarkan sumber suara yang disimak, (2) 

berdsarka taraf aktivitas menyimak, (3) berdasarkan hasil simakan, (4) 

berdasarkan cara penyimakan, (5) berdasarkan tujuan menyimak, dan (6) 

berdasarkan tujuan khusus. Berikut penjelasannya. 

1) Berdasarkan sumber suara yang disimak 

Berdasarkan sumber suara yang disimak, terdapat dua ragam menyimak, yaitu 

menyimak intra pribadi dan menyimak antar pribadi. 

2) Berdasarkan taraf aktivitas menyimak 

Dalam menyimak, taraf penyimak dapat dibedakan atas kegiatan menyimak 

bertaraf rendah dan bertaraf tinggi. Tarah aktivitas menyimak rendah 

penyimak baru sampai pada taraf memberikan perhatian, dorongan, dan 

menunjang pembicaraan. Kegiatan menyimak bertaraf tinggi biasanya 

diperlihatkan penyimak dengan mengutarakan kembali isi simakan. 

3) Berdasarkan taraf hasil simakan 

Berdasarkan taraf hasil simakan terdapat bebrapa ragam, antara lain (1) 

menyimak terpusat, (2) menyimak untuk membandingkan, (3) menyimak 
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organisasi materi, (4) menyimak kritis, dan (5) menyimak kreatif da 

apresiatif. 

4) Berdasarkan cara penyimakan 

Berdasarkan cara penyimakan ada dua ragam menyimak, yaitu (1) menyimak 

intensif, (2) menyimak ekstensif. Menyimak intensif adalah melakukan 

penyimakan dengan penuh perhatian, ketekunan, dan ketelitian sehingga 

penyimak memahami secara mendalam dna menguasai secara luas bahan 

simakan. Menyimak ekstensif adalah penyimak memahami materi simakan 

hanya secara garis besar. 

5) Berdasarkan tujuan menyimak 

Tidyman dan Butterfield (dalam Sutari 1997:31-32) mengklasifikasikan 

ragam menyimak berdasarkan tujuan menyimak, yaitu (1) menyimak 

sederhana, (2) menyimak deskriminatif, (3) menyimak santai, (4) menyimak 

informatif, (5) menyimak literatur, dan (6) menyimak kritis. 

6) Berdasarkan tujuan khusus 

Logan (dalam Sutari 1997:32-34) mengklasifikasikan menyimak atas dasar 

tujuan khusus menjadi tujuh, yaitu (1) menyimak untuk belajar, (2) 

menyimak untuk menghibur, (3) menyimak untuk menilai, (4) menyimak 

apresiatif, (5) menyimak untuk mengomunikasikan ide dan perasaan 

penyimak, (6) menyimak deskriminatif, dan (7) menyimak pemecahan 

masalah. 
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2.2.1.5 Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Menyimak 

Ada bebrapa faktor yang mempengaruhi kegiatan menyimak, 

dikemukakan oleh Hunt (dikutip Tarigan 1994:97) menyebutkan ada lima faktor 

yang mempengaruhi menyimak, yaitu (1) sikap, (2) motivasi, (3) pribadi, (4) 

situasi kehhidupan, dan (5) peranan dalam masyarakat. 

Sementara itu, Webb (dikutip Tarigan 1994:97) mengemukakan bahwa 

faktor yang mempengaruhi menyimak, meliputi (1) pengalaman, (2) 

pembawaan, (3) sikap atau pendirian, (4) motivasi, daya penggerak, dan (5) 

perbedaan jenis kelamin. 

Ditambahkan lagi oleh Logan (dikutip Tarigan 1986:86), beliau 

mengemukakan empat faktor yang mempengaruhi proses menyimak, yaitu (1) 

faktor lingkungan yang terdiri dari lingkungan fisik dan lingkungan sosial, (2) 

faktor fisik, (3) faktor psikologis, dan (4) faktor pengalaman. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, Tarigan (1994:99-107) 

menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan menyimak 

antara lain: 

1) Faktor fisik 

Kondisi fisik seorang penyimak merupakan faktor penting yang 

turut menemukan keefektifan serta kualitas keaktifan dalam menyimak. 

2) Faktor psikologis 

Faktor psikologis yang positif dapat memberi pengaruh yang baik 

bagi kegiatan menyimak. Faktor yang menguntungkan bagi kegiatan 

menyimak, misalnya pengalaman-pengalaman masa lalu yang sangat 
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menyenangkan yang telah menemukan minat dan pilihan, kepandaian 

yang beraneka ragam dan lain-lain. 

3) Faktor pengalaman 

Latar belakang pengalaman merupakan suatu faktor penting dalam 

kegiatan menyimak. Kurang atau tidak adanya minat menyimak 

merupakan akibat dari pengalaman yang kurang atau tidak sama sekali 

pengalaman dalam bidang yang disimak. 

4) Faktor sikap 

Memahami sikap penyimak merupakan salah satu modal penting 

bagi pembicara untuk menarik minat atau perhatian para penyimak. Pada 

dasarnya manusia hidup mempunyai dua sikap utama mengenai segala hal, 

yaitu sikap menerima dan sikap menolak. Orang akan bersikap menerima 

pada hal-hal yang menarik dan menguntungkan baginya, tetapi bersikap 

menolak pada hal-hal yang tidak menarik dan tidak menguntukngkan 

baginya. Kedua hal ini memberi dampak positif dan dampak negatif bagi 

penyimak. 

5) Faktor motivasi 

Motivasi merupakan salah satu butir penentun keberhasilan 

seseorang. Kalau motivasi kuat untuk mengerjakan sesuatu maka dapat 

diharapkan orang itu akan berhasil mencapai tujuan. Begitu pula halnya 

dengan menyimak. 
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6) Faktor jenis kelamin 

Dari beberapa penelitian, beberapa pakar menarik kesimpulan 

bahwa pria dan wanita pada umumnya mempunyai perhatian yang 

berbeda, dan cara mereka memusatkan perhatian pada sesuatu pun berbeda 

pula. Dalam kegiatan menyimak, sifat, dan gaya menyimak pria dan 

wanita sanagat berbeda. 

7) Faktor lingkungan 

Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

menyimak khususnya terhadap keberhasilan belajar para siswa pada 

umumnya, baik yang menyangkut lingkungan fisik (ruang kelas) maupun 

lingkungan sosial (suasana sosial kelas). 

8) Faktor peranan masyarakat 

Kemampuan menyimak dapat juga dipengaruhi oleh peranan orang 

lain atau masyarakat. Pengalaman atau pengetahuan yang didapat dari 

masyarakat sangat berpengaruh pada kegiatan yang sedang dilakukan. 

 

Selain faktor di atas, Luo dan Gao (2012) juga menyebutkan faktor-faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan dalam menyimak yang dimuat pada jurnal 

Academy Publisher: Theory and Practice in Language Studies dengan judul “On 

The Existing Status in Listening Teaching and Some Suggestions For It”. Hasil 

penelitian tersebut, antara lain: (1) menciptakan kondisi belajar yang ideal bagi 

siswa; (2) mengubah model pembelajaran tunggal ke model pembelajaran yang 

interaktif; (3) menggunakan pendekatan learner centered; (4) membuat fungsi 
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positif dari faktor afektif; (5) meningkatkan pengajaran menyimak dengan cara 

komunikasi; (6) memberitahu kepada pembelajar akan pentingnya menyimak 

dalam komunikatif; (7) memberitahu kepada pembelajar akan pentingnya 

menambah budaya dengan cara menyimak bahasa sasaran. 

Berbeda halnya dengan Renandya (2012) yang melakukan penelitian 

mengenai kendala yang mempengaruhi kegiatan menyimak yang dimuat dalam 

jurnal English Language Teaching World Online dengan judul “Five Reasons 

Why Listening Strategy Instruction Might Not Work With Lower Proficiency 

Learners”. Hasil penelitian tersebut, antara lain: (1) masih sedikit yang meneliti 

keterampilan menyimak. Sehingga kajian mengenai keterampilan menyimak 

masih kurang, terlebih dalam penggunaan strategi dalam menyimak apakah dapat 

meningkatkan keterampilan menyimak siswa; (2) guru tidak benar-benar 

menguasai strategi yang akan diterapkan untuk siswa. Pada kenyataannya yang 

terjadi di kelas tidak sesuai dengan apa yang ada pada teori. Oleh karena itu guru 

harus fleksibel dalam menggunakan strategi menyimak; (3) penggunaan bahasa 

yang digunakan guru dan pandangan siswa terhadap strategi yang digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran kadang tidak sama. Hal ini diakibatkan karena 

pengetahuan bahasa yang dikuasai berbeda antara guru dan siswa. Jadi, bahasa 

yang digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran harus disesuaikan dengan 

tingkat kemahiran siswa; (4) terlalu fokus terhadap strategi yang digunakan, 

padahal belum tentu setiap siswa paham dengan strategi yang digunakan; (5) 

tidak perlunya strategi dalam menyimak, karena strategi merupakan bawaan dari 

setiap individu sehingga strategi tidak perlu diajarkan. 
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Berdasarkan faktor-faktor di atas dapat disimpulkan bahwa semua faktor 

tersebut sangat penting bagi peningkatan keterampilan menyimak berita. 

 

2.2.1.6 Tahap-tahap dalam Menyimak 

Menyimak adalah suatu kegiatan yang merupakan suatu proses. Sudah 

barang tentu dalam proses ini terdapat tahap-tahap. Menurut Tarigan (1994:58-

59) tahap-tahap menyimak yaitu (1) tahap mendengar, dalam tahap ini baru 

mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh sang pembicara dalam ujaran 

atau pembicaraannya; (2) tahap memahami, setelah mendengar maka ada 

keinginan untuk mengerti atau memahami dengan baik isi pembicaraan yang 

disampaikan oleh sang pembicara; (3) tahap menginterpretasi, penyimak yang 

baik, yang cermat dan teliti, belum puas kalau hanya mendengar dan memahami 

isi ujaran sang pembicara, dia ingin menafsirkan atau menginterpretasikan isi, 

butir-butir pendapat yang terdapat dan tersirat dalam ujaran tersebut; (4) tahap 

mengevaluasi, setelah memahami serta menafsir atau menginterpretasikan isi 

pembicaraan, sang penyimak pun mulailah menilai atau mengevaluasi pendapat 

serta gagasan anag pembicara, dimana keunggulan dan kelemahan, kebaikan dan 

kekurangan sang pembicara; dan (5) tahap menanggapi, merupakan tahap 

terakhir dalam kegiatan menyimak, sang penyimak menyambut, mencamkan, 

menyerap serta menerima gagasan atau ide yang dikemukakan oleh sang 

pembicara dalam ujaran atau pembicaraannya 

Sedangkan menurut Anderson (dikutip Tarigan 1994:30-31) 

mengungkapkan tahap-tahap menyimak, yaitu (1) mendengar bunyi kata-kata 
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tetapi tidak memberikan reaksi kepada ide-ide yang diekspresikan; (2) 

menyimak sebentar-sebentar; memperhatikan sebentar-sebentar; (3) setengah 

menyimak; mengikuti diskusi atau pembicaraan hanya dengan maksud sautu 

kesempatan untuk mengekspresikan ide sendiri; (4) menyimak secara pasif 

dengan sedikit responsi yang kelihatan; (5) menyimak secara sempit; dalam hal 

ini makna atau penekanan yang penting pudar dan lenyap karena sang penyimak 

menyeleksi butir-butir yang biasa, yang berkenan, ataupun yang sesuai padanya, 

yang dapat disetujuinya; (6) menyimak serta membentuk asosiasi-asosiasi 

dengan butir-butir yang berhubungan dengan penglaman pribadi seseorang; (7) 

menyimak suatu laporan untuk menangkap ide-ide pokok dan unsur-unsur 

penunjang, atau mengikuti petunjuk-petunjuk; (8) menyimak secara kritis; 

penyimak memerhatikan nilai-nilai kata emosional dari pembicara; (9) 

menyimak secara apresiatif dan kreatif dengan responsi mental dan emosional 

sejati yang matang. 

Berdasarkan tahap-tahap menyimak di atas, maka tahap menyimak yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah tahap mendengar dan memahami. Hal ini 

dikarenakan tahap mendengar dan tahap memahami sesuai dengan perencanaan 

dan tindakan dalam penelitian ini. 

 

2.2.1.7 Pemilihan Bahan Simakan 

Bahan simakan merupakan unsur penting dalam komunikasi lisan, 

terutama dalam menyimak. Bahan simakan itu dapat berupa konsep, gagasan 

atau informasi. Tarigan (1994: 191) menjelaskan bahwa ada beberapa butir-butir 
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pokok yang ada kaitannya dengan upaya untuk membuat bahan simakan bisa 

menarik. Butir-butir pokok yang dimaksud antara lain tema harus up to date, 

tema terarah dan sederhana, tema dapat menambah pengalaman dan pemahaman, 

tema bersifat sugestif dan evaluatif, tema bersifat motivatif, bahan simakan harus 

dapat menghibur, bahasa sederhana dan mudah dimengerti, harus bersifat dialog 

bukan duolog. 

Pertama, tema harus up to date. Pemilihan bahan-bahan simakan harus 

yang terbaru dan mutakhir. Hal itu dilakukan agar bahan simakan yang disajikan 

dapat menarik perhatian. Kedua, tema harus terarah dan sederhana. Bahan 

simakan hendaknya jangan terlalu luas. Bahan simakan hendaknya topik yang 

sederhana, jangan terlalu rumit dan sukar. Hal itu dilakukan agar penyimak tidak 

merasa bosan dan tidak bingung. Ketiga, tema dapat menambah pengalaman dan 

pemahaman. Topik yang diambil dalam bahan simakan sebaiknya disajikan 

untuk memperkaya pengalaman dan mempertajam pemahaman serta penguasaan 

para penyimak akan masalah itu. Keempat, tema bersifat sugestif dan evaluatif. 

Bahan simakan yang hendak disampaikan harus merangsang penyimak  untuk 

berbuat dengan tepat serta dapat memberi penilaian yang akan dilaksanakan. 

Kelima, tema bersifat motivatif. Tema bahan simakan seyogyanya dapat 

memberi dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Keenam, bahan 

simakan harus dapat menghibur. Dalam menyimak, orang bisa melupakan 

kesusahan atau paling sedikit buat sementara pada saat menyimak. Ketujuh, 

bahasa sederhana mudah  dimengerti. Bahan simakan hendaknya menggunakan 

bahasa yang sederhana tapi mudah dimengerti. Kedelapan, harus bersifat dialog 
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bukan duolog melulu. Menyimak merupakan suatu sarana penting dan berguna 

bagi hubungan-hubungan antar pribadi yang bermakna. Oleh karena itu, dialog 

dibutuhkan dalam kegiatan menyimak. Hal itu disebabkan duolog merupakan 

kegiatan berbicara tetapi tidak ada yang menyimak. 

Sutari (1997: 120-121) menyebutkan beberapa contoh materi simakan 

yang dapat dijadikan sebagai bahan pengajaran hendaknya memiliki berbagai 

tujuan, antara lain: (1) materi yang tujuannya mendapat respon dari penyimak 

berupa bunyi-bunyian, baik berupa suara, kata, frasa, maupun kalimat, (2) materi 

yang memerlukan pemusatan perhatian, yakni menemukan gagasan-gagasan 

pokok pembicaraan dan gagasan-gagasan penunjangnya, (3) materi yang 

bertujuan membandingkan atau mempertentangkan dengan pengalaman atau 

pengetahuan penyimak, (4) materi yang tujuannya menuntut penyimak berpikir 

kritis, yakni melalui proses analisis, (5) materi yang tujuannya menghibur dan 

bersifat santai, (6) materi yang tujuannya informatif, dan (7) materi yang 

tujuannya deskriminatif, yakni setelah menerima pesan, penyimak dapat 

memberikan reaksi yang sesuai dengan keinginan pembicara. 

Sementara itu, Subyantoro dan Hartono (dikutip Muchlisin 2011:32) 

mengungkapkan bahwa bahan pembelajaran menyimak harus menarik minat dan 

dekat dengan kebutuhan siswa. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu (1) 

keluasan bahan ajar, (2) keterbatasan waktu, (3) perbedaan karakteristik 

pembelajar, (4) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

Pertama, keluasan bahan ajar. Bahan ajar menyimak dapat diambil dari 

beberapa sumber. Sumber bahan ajar seharusnya sesuai dengan tingkat 
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kemampuan siswa. Selain itu materi simakan yang digunakan hendaknya sesuai. 

Hal itu diharapkan proses belajar mengajar dalam pembelajaran menyimak dapat 

memuaskan dan menyenangkan baik bagi siswa maupun guru. Kedua, 

keterbatasan waktu. Dalam proses pembelajaran guru harus bisa menyesuaikan 

waktu yang ada dengan bahan yang akan diajarkan. Ketiga, perbedaan 

karakteristik pembelajar. Ada beberapa faktor yang menemukan perbedaan 

karakteristik pembelajar, anatara lain minat, bakat, intelegensi dan sikapnya. Hal 

itulah yang menjadi pertimbangan khusus bagi guru untuk memilih bahan 

simakan yang selaras dengan bakat, minat, dan sikap pembelajar. Keempat, 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bahan pembelajaran 

menyimak harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa bahan simakan 

dalam pembelajaran menyimak harus menarik perhatian siswa. Hal tersebut 

menentukan keberhasilan pada tahapan menyimak selanjutnya. Faktor lain yang 

perlu dipertimbangkan dalam pemilihan bahan menyimak adalah keautentikan. 

Istilah autentik diartikan asli. Bahan yang asli ialah bahan yang dapat ditemukan 

di lingkungan siswa. Apa yang dapat didengar pembelajar dalam kehidupan 

sehari-hari, akan lebih baik jika diambil sebagai bahan ajar menyimak. 

 

2.2.1.8 Penilaian Keterampilan Menyimak 

Dalam penilaian berbasis kelas, evaluasi dilakukan terhadap proses dan 

hasil pembelajaran. Demikian halnya penilaian keterampilan menyimak, 
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dilakukan lewat penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian hasil hanya 

merujuk pada hasil simakan siswa yang berupa respons atau jawaban-jawaban 

terhadap pertanyaan, sedangkan penilaian pada proses dilakukan dengan 

menggunakan model instrumen penilaian yang dirancang guru. 

Penilaian hasil dapat dilakukan dengan menggunakan tes. Tes 

keterampilan menyimak dimaksudkan untuk mengukur kemampuan siswa 

menangkap dan memahami informasi yang terkandung di dalam wacana yang 

terima melalui saluran pendengaran. Untuk tes kemampuan menyimak, 

pemilihan bahan tes lebih ditekankan pada keadaan wacana, baik dilihat dari segi 

tingkat kesulitan, isi cakupan, maupun jenis-jenis wacana (Nugiyantoro 

1988:214). 

Nugiyantoro (1988: 239) juga menyebutkan ada empat tingkatan tes 

kemampuan  menyimak meliputi tingkat ingatan, tingkat pemahaman, tingkat 

penerapan, tingkat analisis. Pertama, tes kemampuan menyimak tingkatan 

ingatan. Tes kemampuan menyimak pada tingkatan ini hanya menuntut siswa 

untuk mengingat fakta yang telah diperdengarkan. Bentuk tes yang digunakan 

dapat berbentuk tes objektif, isian singkat, dan pilihan ganda. Kedua, tes 

kemampuan menyimak tingkat pemahaman. Tes kemampuan menyimak pada 

tingkat pemahaman menuntut siswa untuk dapat memahami wacana yang 

diperdengarkan. Kemampuan pemahaman dalam tingkat ini masih sederhana dan 

butir-butir tes belum sulit. Ketiga, tes kemampuan menyimak tingkat penerapan. 

Tes kemampuan pada tingkat ini dimaksudkan untuk mengungkap kemampuan 

siswa menerapkan konsep pada situasi yang baru. Butir-butir tes kemampuan 



 

 

 

44 

menyimak pada tingkatan ini terdiri dari pernyataan yang diperdengarkan dan 

gambar-gambar sebagai alternatif jawaban terdapat dalam lembar tugas. 

Keempat, tes kemampuan menyimak tingkat analisis. Tes pada kemampuan 

tingkat ini bertujuan untuk memahami informasi dalam wacana yang akan 

diteskan dengan cara menganalisis. Jadi, butir tes tingkat analisis lebih kompleks 

dan sulit daripada butir tes pada tingkat pemahaman. 

 

2.2.2 Hakikat Berita 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai hakikat berita yang meliputi pengertian 

berita, jenis-jenis berita, struktur berita, dan langkah-langkah menemukan 

pokok-pokok berita. Berikut pembahasannya. 

2.2.2.1 Pengertian Berita 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah laporan mengenai 

kejadian atau peristiwa hangat. Menurut Rahmat (2000:64), berita merupakan 

sebuah informasi yang penting dan menarik perhatian serta minat khalayak 

pendengar. Sedangkan Suhandang (2004) menyebutkan berita adalah laporan 

atau pemberitahuan tentang segala peristiwa aktual yang menarik. 

Djuraid (2005:11) menjelaskan bahwa berita adalah sebuah laporan atau 

pemberitahuan mengenai terjadinya sebuah peristiwa atau keadaan yang bersifat 

umum dan baru saja terjadi. Menurut Maessenner (dikutip Masduki 2006:10), 

berita adalah sebuah informasi yang baru tentang suatu peristiwa yang penting 

dan menarik perhatian serta minat pendengar. Berbeda dengan Charnley (dikutip 

Masduki 2006:10) yang menjelaskan berita adalah laporan tentang fakta atau 
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opini yang menarik perhatian dan penting yang dibutuhkan sekelompok 

masyarakat. 

Sementara itu, menurut Morris (dikutip Harahap 2006:3) berita adalah 

suatu yang baru dan penting yang dapat memberika dampak dalam kehidupan 

manusia. Sedangkan menurut Hepwood (dikutip Harahap 2006:3), berita adalah 

laporan pertama dari kejadian yang penting sehingga dapat menarik kepentingan 

umum. 

Charnely dan Neal (dikutip Sudarman 2008:75) mendefinisikan berita 

adalah laporan tercepat tentang suatu peristiwa, opini, kecenderungan, situasi, 

kondisi, interpretasi yang penting. Berbeda dengan Newson dan Wollert yang 

mendefinisikan berita adala apa saja yang ingin dan perlu diketahui orang 

(masyarakat). 

Dari beberapa pengertian berita di atas dapat disimpulkan bahwa berita 

merupakan laporan yang berisi suatu peristiwa atau kejadian penting yang 

menarik perhatian orang banyak dan berita itu berisi tentang fakta atau sesuatu 

yang baru yang dapat dipublikasikan melalui media cetak atau media elektronik. 

Suatu wacana dapat dikatakan sebagai berita apabila terdapat unsur pokok-

pokok berita, yaitu apa (what), siapa (who), dimana (where), kapan (when), 

mengapa (why), dan bagaimana (how). Unsur-unsur pokok harus melekat dalam 

setiap penulisan berita, tujuannya agar penyajian suatu informasi menjadi 

lengkap dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pembaca atau 

pendengar. 
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Seperti yang dikemukakan oleh Muda (2003:56) bahwa di dalam berita 

terdapat enam unsur berita, yaitu apa (what), siapa (who), dimana (where), kapan 

(when), mengapa (why), dan bagaimana (how). Berikut penjelasannya. 

1) Apa (what), yaitu apa yang terjadi. Peristiwa atau kejadian apa yang sedang 

terjadi dalam berita. 

2) Siapa (who), yaitu siapa pelaku kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam 

berita. 

3) Dimana (where), yaitu dimana peristiwa atau kejadian berita yang sedang 

berlangsung. 

4) Kapan (when), yaitu kapan peristiwa atau kejadian berita itu terjadi. 

5) Mengapa (why), yaitu mengapa kejadian yang ada dalam berita itu bisa 

terjadi. 

6) Bagaimana (how), yaitu bagaimana kejadian yang ada dalam berita itu dapat 

berlangsung. 

  

2.2.2.2 Jenis-jenis Berita 

Berita memiliki keberagaman dalam cara menyajikan. Ada pun jenis-jenis 

berita menurut para ahli sebagai berikut. 

Djuroto (2003: 38) menjelaskan bahwa jenis berita dapat dilihat dari 

penyajiannya, yaitu sebagai berikut. 

1. Berita Selebaran 

Berita selebaran dalam bahasa asing disebut news bulletin. Berita bulletin 

adalah berita yang disiarkan secara kilat atau cepat. Biasanya berita yang bersifat 
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hangat dan singkat, penyajiannya sangat terikat dengan waktu. Jenis berita ini 

penyajiannya terikat oleh waktu. Berita itu makin cepat disiarkan akan menjadi 

baik. Yang termasuk dalam kategori bulletin yaitu (1) berita keras, merupakan 

berita yang biasanya tidak menyenangkan. Misalnya tentang kekerasan, 

kesengsaraan, dan lain-lain; (2) berita lunak, merupakan berita yang 

menyenangkan. Misalnya pemberian gelar, keberhasilan seseorang, dan lain-lain; 

(3) berita singkat, merupakan berita yang memiliki nilai tinggi. Karena itu 

penyajiannya secara langsung hanya pada inti berita saja; (4) berita pendek, 

merupakan, berita yang amat penting dan menarik untuk diberitakan justru pada 

saat berita itu masih jadi pembicaraan masyarakat luas; (5) berita sisipan, berita 

yang memiliki nilai tinggi serta dinantikan oleh masyarakat luas. 

2. Berita Majalah 

Berita majalah adalah jenis berita yang penerbitannya secara berkala dan 

teratur. Misalnya majalah mingguan, dua mingguan atau bulanan. Yang termasuk 

dalam kelompok berita majalah, yaitu (1) feature, merupakan suatu uraian berita 

dalam ruang lingkup satu pokok yang merupakan pendalaman tema tersebut, 

yang dilihat dari berbagai segi latar belakang perkembangan berita tersebut; (2) 

human interes, merupakan uraian berita tentang sesuatu yang dapat menyentuh 

rasa kemanusiaan; (3) berita ringan, merupakan uraian berita tentang sesuatu 

yang dapat menyentuh rasa kemanusiaan; (4) berita nyata, merupakan uraian 

berita yang secara sistematis memiliki kepekaan dalam ruang lingkup yang 

sejenis dan tidak perlu terikat pada keadaan baru dan lamanya berita; (5) analisis 

berita, merupakan berita yang disusun atas dasar data dan fakta serta 
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keseimbangan analisis tanpa ditambahi pendapat pribadi baik secara langsung 

ataupun secara tidak langsung. 

3. Berita Penerangan 

Berita penerangan adalah berita yang mengandung penjelasan lebih lanjut 

dari suatu berita yang telah disiarkan, atau penjelasan yang bertitik tolak dari 

berita yang sudah disajikan tetapi sangat terkait dengan waktu. 

Sedangkan Sumadiria (2006:69-71) menjelaskan bahwa, berita 

berdasarkan jenisnya dapat dibagi menjadi 8 macam, antara lain: 

1. Straight news report adalah laporan langsung mengenai suatu peristiwa. 

Misalnya, sebuah pidato biasanya merupakan berita-berita langsung yang 

hanya menyajikan apa yang terjadi dalam waktu singkat. Berita memiliki 

nilai penyajian objektif tentang fakta-fakta yang dapat dibuktikan. Berita jenis 

ini ditulis dengan unsur-unsur yang dimulai dari what, who, when, where, 

why, dan how (5W+1H). 

2. Depth news report merupakan laporan yang sedikit berbeda dengan straight 

news report. Jenis laporan ini memerlukan pengalihan informasi, bukan opini 

reporter. Fakta-fakta yang nyata masih besar. 

3. Comprehensive news merupakan laporan tentang fakta yang bersifat 

menyeluruh, sesungguhnya merupakan jawaban terhadap kritik sekaligus 

kelemahan yang terdapat dalam berita langsung (straight news). 

4. Interpretative report lebih dari sekadar straight news dan depth news. Berita 

interpretatif biasanya memfokuskan sebuah isu, masalah, atau peristiwa-
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peritiwa kontroversial. Namun demikian, fokus laporan beritanya masih 

berbicara mengenai fakta yang terbukti bukan opini. 

5. Feature story berbeda dengan straight news, depth news, atau interpretative 

news. Dalam laporan-laporan berita tersebut, reporter menyajikan informasi 

yang penting bagi para pembaca. Sedangkan dalam feature, penilis mencari 

fakta untuk menarik perhatian pembacanya. Penulisan feature menyajikan 

suatu pengalaman pembaca (reading experiences) yang lebih bergantung 

pada gaya (style) penulisan dan humor daripada pentingnya informasi yang 

disajikan. 

6. Depth reporting adalah pelaporan jurnalistink yang bersifat mendalam, tajam, 

lengkap dan utuh tentang suatu peristiwa fenomenal dan aktual. 

7. Investigative reporting berisikan hal-hal yang tidak jauh berbeda dengan 

laporan interpretatif. Berita jenis ini biasanya memusatkan pada sejumlah 

masalah dan kontroversi. Namun demikian, dalam laporan investigatif, para 

wartawan melakukan penyelidikan untuk memperoleh fakta yang 

tersembunyi demi tujuan. Pelaksanaannya seringkali ilegal atau tidak etis. 

8. Editorial writing adalah pikiran sebuah institusi yang diuji di depan sidang 

pendapat umum. Editorial adalah penyajian fakta dan opini yang menafsirkan 

berita-berita yang penting dan mempengaruhi pendapat umum. 

 

Sementara itu, Masduki (2006:15) berpendapat bahwa jenis berita ada tiga, 

antara lain (1) hard news, yaitu berita aktual yang baru saja terjadi; (2) soft news, 

yaitu berita lanjutan yang lebih bersifat laporan peristiwa tanpa terikat waktu, 
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lebih menekankan pada aspek human interest, perilaku, dan tempat-tempat yang 

bisa mempengaruhi banyak orang; dan (3) indept news, yaitu berita mendalam 

(lebih sekadar paparan fakta permukaan) biasanya dikemas dalam format feature, 

tetapi bisa pula dalam berita bersisipan, dengan syarat penekanan isinya terletak 

pada proses pendalaman kasus atau tinjauan aspek lain dalam suatu peristiwa. 

 

2.2.2.3 Struktur Berita 

Berita yang baik selain memenuhi persyaratan rumus 5W+1H, harus pula 

memenuhi persyaratan bentuk. Dalam jurnalistik, ada yang dikenal dengan bentuk 

Piramida Terbalik. Struktur berita langsung pada umumnya mengacu pada 

struktur piramida terbalik. 

Suhandang (2004:115-116), berpendapat bahwa teknik penulisan berita 

dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu piramida dan piramida terbalik. Penulisan 

dengan piramida ditulis dengan urutan: headline (judul berita), lead (teras berita), 

dan body (isi berita). Penulisan dengan konstruksi piramida terbalik ditulis dengan 

urutan : lead (teras berita), yang berisi topik utama, body (isi berita), dan yang 

terakhir body lagi yang berisi tentang berita yang kurang penting. 

Sementara itu, Masduki (2006:20) menyatakan bahwa struktur penulisan 

berita dengan struktur piramida terbalik dianggap paling cocok dan khas untuk 

penulisan berita. Piramida terbalik adalah suatu bentuk penulisan yang 

memprioritaskan pemuatan informasi yang penting di depan, kemudian yang agak 

penting, dan yang terakhir berita yang kurang penting. Menurut Masduki, 

penyajian urutan berita adalah (1) lead in (peristiwa 1), fakta berita yang paling 
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penting (apa, di mana, kapan, dan siapa); (2) peristiwa 2, kronologi yang tidak 

begitu penting dari peristiwa 1 (bagaimana dan mengapa), dan (3) lead out 

(peristiwa 3), gabungan ulang fakta terpenting dan kronologi menyebutkan 

konteks peristiwa lain dengan data, waktu, tokoh, atau peristiwa sebelumnya. 

Berdasarkan paparan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan 

struktur berita piramida terbalik dapat digambarkan sebagai berikut. 
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2.2.2.4 Langkah-langkah Menemukan Pokok-pokok Berita 

Sebelum mulai menyimak berita, sebaiknya siswa mengetahui langkah-

langkah yang harus dilakukan. Saricoban (1999) dalam jurnal The Internet TESL 

Journal dengan judul “The Teaching of Listening” menyebutkan hasil 

penelitiannya bahwa ada beberapa langkah yang harus dilakukan sebelum 

kegiatan menyimak yaitu (1) guru hendaknya melakukan apersepsi dengan 

bertanya mengenai kesulitan yang dihadapi siswa dalam kegiatan menyimak; (2) 

guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, langkah-langkah 

menyimak, dan memberikan instruksi yang harus dilakukan siswa sebelum 

melakukan kegiatan menyimak; (3) guru memberikan daftar pertanyaan kepada 

siswa untuk mempermudah menemukan informasi yang dibutuhkan; (4) bahan 

simakan yang digunakan sebaiknya disesuaikan dengan bahasa sehari-hari yang 

mudah dipahami; dan (5) untuk melatih pemahaman siswa hendaknya 

menggunakan bahan simakan yang kontekstual. 

Sejalan dengan pendapat Saricoban, Nurhadi (2005:69-72) berpendapat 

bahwa langkah-langkah menyimak berita untuk menemukan pokok-pokok berita 

sebagai berikut. 

1. Mempersiapkan diri dengan pikiran terbuka dan menyingkirkan segala hal 

yang mengganggu dalam menyimak sertamenyiapkan alat tulis yang 

dibutuhkan. 

2. Menyimak berita dengan benar, yaitu konsentrasi dan menyimak berita 

dengan penuh perhatian. 

3. Mengidentifikasi pokok-pokok berita dari berita yang didengar. 
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4. Menemukan pokok-pokok beritadari berita yang didengar. 

5. Membuat peta konsep dari pokok-pokok berita yang ditemukan agar dapat  

mempermudah dalam memahami pokok-pokok beritanya. 

 

Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas, maka untuk mengefektifkan 

kegiatan pembelajaran menyimak, peneliti merumuskan langkah-langkah 

pembelajaran menyimak untuk menemukan pokok-pokok berita pada siswa 

kelas VIII B SMP N 2 Boja, yaitu (1) sebelum melakukan kegiatan menyimak 

guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan memberikan 

instruksi yang harus dilakukan siswa; (2) siswa diminta untuk menyimak berita 

dengan benar, yaitu konsentrasi dan menyimak berita dengan penuh perhatian; 

(3) siswa mengidentifikasi berita yang terdapat pada teras berita; (4) siswa 

menemukan pokok-pokok berita yang disimak berdasarkan isi berita; dan (5) 

siswa membuat peta konsep agar dapat mempermudah dalam memahami pokok-

pokok beritanya. 

Maksud dari menemukan pokok-pokok berita dalam penelitian ini adalah 

menemukan unsur 5W+1H (what, who, when, where, why, and how) dari sebuah 

berita yang diperdengarkan. Setelah pokok-pokok berita ditemukan kemudian 

dilanjutkan dengan menyimpulkan isi berita dan mengkritisi isi berita. 

 

2.2.3 Metode Listening In Action 

Metode Listening In Action memberikan tiga penekanan pada kegiatan 

menyimak. Pertama, Listening In Action menekankan bahwa menyimak 
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merupakan proses aktif. Untuk menjadi penyimak yang baik, para pembelajar 

harus berpikir aktif selama mereka melakukan kegiatan menyimak. Dengan 

mengembangkan „sikap aktif‟ dan „strategi aktif‟ dalam memahami apa yang 

mereka dengar, kemampuan menyimak para pembelajar akan dan dapat 

meningkat. Kedua, Listening In Action menekankan bahwa menyimak 

memainkan peranan aktif dalam pembelajaran bahasa. Menyimak dilibatkan 

dalam berbagai aktivitas pembelajaran bahasa, baik di dalam maupun di luar 

kelas. Kemajuan dalam menyimak akan menjadi dasar bagi pengembangan 

keterampilan berbahasa lainnya. Dengan menumbuhkan kesadaran para 

pembelajar tentang adanya hubungan antara menyimak dengan keterampilan 

berbahasa lainnya, guru dapat membantu mereka dalam mengembangkan 

keterampilan berbahasa secara menyeluruh. Ketiga, menyimak mengutamakan 

guru sebagai „peneliti‟ aktif tentang pengembangan kemampuan menyimak. Guru 

harus berperan aktif tidak hanya dalam merencanakan dan menyiapkan berbagai 

aktivitas untuk para pembelajarnya, tetapi berperan aktif juga dalam memberikan 

umpan balik yang bermanfaat bagi mereka. Guru bersama-sama para pembelajar 

menyelidiki bagaimana keterampilan menyimak para pembelajar berubah dan 

meningkat. 

Sesuai dengan pengertian di atas Listening In Action memiliki tiga tujuan, 

yaitu (1) membantu siswa mengembangkan keterampilan menyimak secara lebih 

aktif, (2) membantu siswa memanfaatkan kesempatan untuk menjadi penyimak 

dan pembelajar yang baik di dalam maupun di luar kelas, dan (3) meningkatkan 
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kualitas pengajaran melalui penyelidikan proses belajar menyimak dengan 

melibatkan para pembelajar (Rost dikutip Rahmina 2006). 

Listening In Action dibagi menjadi empat tahapan kegiatan yaitu, (1) 

menyimak atentif, (2) menyimak intensif, (3) menyimak selektif, dan (4) 

menyimak interaktif (Rost 1991:19). Berikut ini penjelasan mengenai masing - 

masing bagian dari Listening In Action, sebagai berikut: 

Menyimak atentif, para pembelajar berlatih menyimak dan mencoba 

memberikan jawaban singkat (pendek) kepada lawan bicara, baik secara verbal 

maupun nonverbal (melalui aksi). Mereka dilatih memahami aspek kebahasaan 

(kata-kata kunci), aspek nonkebahasaan (gambar, foto, musik), dan aspek 

interaksi (membuat repetisi, parafrase, konfirmasi). Ciri dari kegiatan menyimak 

atentif adalah (a) guru dan para siswa melakukan interaksi, (b) guru 

memanfaatkan media sebagai alat untuk memancing pengetahuan siswa, dan (c) 

para siswa menyimak dan merespons secara langsung. 

Menyimak intensif, memfokuskan perhatian siswa pada tujuan menyimak, 

yakni pada bentuk kebahasaan. Tujuan kegiatan menyimak intensif adalah 

membangkitkan kesadaran para pembelajar bahwa perbedaan bunyi, struktur, dan 

pilihan kata dapat menyebabkan perbedaan makna. Ciri dari menyimak intensif 

adalah (a) para siswa belajar secara individual, (b) para siswa dapat menyimak 

sebanyak mungkin, dan (c) guru memberi umpan balik terhadap permasalahan 

yang dihadapi dalam menyimak. 

Menyimak selektif, dapat membantu para siswa dalam mengidentifikasi 

tujuan mereka menyimak, membantu mengarahkan perhatian para pembelajar 
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pada kata-kata kunci atau struktur informasi. Ciri kegiatan menyimak selektif 

adalah (a) para siswa memusatkan perhatian pada informasi yang akan mereka 

cari, (b) para pembelajar memiliki kesempatan menyimak dua kali untuk 

mengecek pemahaman mereka, (c) guru dan siswa merancang tujuan sebelum 

kegiatan menyimak dilakusanakan, dan (d) guru memberikan umpan balik 

sepanjang pembelajaran menyimak berlangsung. 

Menyimak interaktif, dirancang untuk membantu siswa berperan aktif 

dalam berinteraksi. Ciri kegiatan dari menyimak interaktif adalah : (a) para siswa 

bekerja berpasangan atau kelompok kecil, (b) para siswa belajar memecahkan 

masalah, dan (c) guru memantau diskusi selama aktivitas berlangsung. 

 

2.2.4 Teknik Rangsang Teks Rumpang 

Teknik Isian Rumpang mula-mula diperkenalkan oleh Wilson Taylor 

dengan nama cloze  procedure. Teknik ini diilhami oleh suatu konsep ilmu jiwa 

Gestal yang dikenal dengan istilah closure. Konsep ini menjelaskan tentang 

kecenderungan manusia untuk menyempurnakan suatu pola yang tidak lengkap 

secara mental menjadi suatu kesatuan yang utuh; kecenderungan untuk mengisi 

atau melengkapi suatu yang sesungguhnya ada namun tampak dalam keadaan 

yang tidak utuh; melihat bagian-bagian sebagai suatu keseluruhan. Melalui 

prosedur isi rumpang, pembaca diminta untuk dapat memahami wacana yang 

tidak lengkap (karena bagian-bagian tertentu dari wacana telah dengan sengaja 

dilesapkan) dengan pemahaman yang sempurna (Harjasujana, 1997:139-140). 
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Harjasujana (1997:147) berpendapat bahwa fungsi teks rumpang ada dua, 

yaitu sebagai alat ukur dan sebagai alat ajar. Kriteria pembuatan teks rumpang 

sebagai alat ukur, yaitu (1) panjang wacana antara 250-350 kata dari wacana 

terpilih; (2) Lesapan setiap kata ke- an hingga berjumlah lebih kurang 50 buah; 

dan (3) evaluasi jawaban berupa kata, persis sesuai dengan kunci/teks aslinya. 

Sedangkan kriteria pembuatan teks rumpang sebagai alat ajar, yaitu (1) panjang 

wacana yang terdiri dari maksimal 150 kata; (2) lesapan secara selektif 

bergantung pada kebutuhan siswa dan pertimbangan guru; (3) jawaban boleh 

berupa sinonim atau kata yang secara struktur dan makna dapat menggantikan 

kedudukan kata yang dilesapkan; dan (4) melakukan diskusi untuk membahas 

jawaban-jawaban siswa. 

Sementara itu, Taylor (dikutip Haryadi 2008) menjelaskan bahwa teknik 

isian rumpang adalah teknik penangkapan pesan dari sumbernya (penulis), 

mengubah pola bahasa dengan jalan melepaskan bagian-bagiannya, dan 

menyampaikan kepada pembaca untuk menyempurnakan kembali pola, pola 

keseluruhan yang menghasilkan sejumlah unit-unit kerumpangan yang dapat 

dipertimbangkan. 

Haryadi (2008:153), berpendapat bahwa sebelum melakukan pembelajaran 

dengan teknik teks rumpang, terlebih dahulu menyiapan bahan teks rumpang 

dengan tahap-tahap seperti (1) memilih bacaan yang relatif sempurna, yaitu 

bacaan yang tidak bergantung pada informasi sebelumnya atau bacaan yang 

lengkap dalam satu judul, panjangnya lebih kurang 150 kata; (2) melakukan 

penghilangan pada bagian-bagian tertentu dari bacaan dengan pertimbangan 
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tertentu (misal kata yang dihilangkan adalah kata kunci); (3) biarkan kalimat 

pertama dan terakhir utuh; dan (4) memulai penghilangan itu dari kalimat kedua, 

yakni pada setiap kata dengan pertimbangan tertentu. Pengosongan ditandai 

dengan garis lurus mendatar yang panjangnya sama. 

Kaitannya dengan menyimak, teknik rangsang teks rumpang ini 

merupakan teknik yang digunakan sebagai alat ajar. Teknik rangsang teks 

rumpang kemudian diterapkan dalam kegiatan tahap menyimak atentif, yaitu 

sebagai awalan untuk memancing pengetahuan siswa terhadap berita dengan 

kata-kata kunci yang telah dilesapkan, agar dapat menarik perhatian siswa dan 

rasa keingintahuan siswa terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Melalui 

proses teknik rangsang teks rumpang, siswa diminta untuk dapat memahami teks 

berita yang tidak lengkap (karena bagian-bagian tertentu dari teks berita tersebut 

telah dengan sengaja dilesapkan) dengan pemahaman yang sempurna. Bagaian-

bagaian kata yang dihilangkan merupakan kata-kata kunci, yaitu pokok-pokok 

berita. Sehingga siswa secara tidak langsung dapat mengetahui apa yang 

dimaksud dengan pokok-pokok berita dengan cara mengisi bagian-bagian teks 

yang telah dirumpangkan. 

 

2.2.5 Media Audio 

Hamalik (1980:31) menjelaskan bahwa media pendidikan akan 

memberikan pengalaman yang menyeluruh. Pengalaman yang kongkrit lambat 

laun akan menjadi kesimpulan yang abstrak sehingga dapat membangkitkan 

motivasi dan perangsang dalam kegiatan belajar. 
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Media dalam pengajaran mempunyai banyak jenis. Dalam pembelajaran 

media harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan keadaan siswa. Ada dua 

macam media yang digunakan untuk kegiatan menyimak, yaitu media audio dan 

media audio visual. Akan tetapi media audio lebih efektif digunakan karena 

kegiatan yang dilakukan adalah mendengar. 

Pengertian media audio untuk pengajaran, dimaksudkan sebagai bahan 

yang mengandung pesan dalam bentuk auditif (pita suara), yang dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi 

proses belajar mengajar (Sudjana 2005:129). 

Karakteristik media audio umumnya berhubungan dengan segala kegiatan 

melatih keterampilan yang berhubungan dengan aspek-aspek keterampilan 

mendengarkan. Rohani (1997:86) menyebutkan ciri-ciri media audio, yaitu (1) 

dapat didengar, baik untuk individu maupun kelompok, (2) relatif mahal 

dibandingkan dengan media terdahulu, (3) media audio tertentu, misalnya radio, 

(4) melalui media dengar program harus disusun sedemikian rupa, agar semua 

orang dapat memanfaatkannya. 

 

2.2.5.1 Manfaat Media Pembelajaran 

 Secara umum manfaat media pembelajaran adalah untuk memperlancar 

interaksi antara guru dan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan 

efisien. Sudjana dan Rivai (2002:2) mengemukakan manfaat media pengajaran 

dalam proses belajar mengajar sebagai berikut. 
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1) Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar. 

2) Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami 

oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan 

pengajaran. 

3) Metode pengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal 

melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru 

tidak kehabisan tenaga. 

4) Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga melakukan aktivitas lain seperti 

mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain.  

 Berbeda halnya dengan pernyataan Sudjana dan Rivai, Kemp dan Dayton 

(dikutip Arsyad 2010:21-23) menyatakan manfaat media pembelajaran secara 

khusus yaitu sebagai berikut. 

1) Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan, dengan bantuan 

media pembelajaran, penafsiran yang berbeda dapat dihindari. 

2) Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik, media dapat 

menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik 

secara alami maupun manipulasi, sehingga membantu guru untuk 

menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup. 

3) Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, dengan media akan terjadinya 

komunikasi dua arah secara aktif. 
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4) Efisiensi dalam waktu dan tenaga, dengan menggunakan media, tujuan 

belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga 

seminimal mungkin. 

5) Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, media pembelajaran dapat 

membantu siswa menyerap materi pembelajaran secara mendalam dan utuh. 

6) Media memungkinkan proses pembelajaran dapat dilakukan dimana saja dan 

kapan saja, media pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga 

siswa dapat melakukan kegiatan belajar dengn lebih leluasa. 

7) Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses 

belajar. Proses pembelajaran lebih menarik sehingga mendorong siswa untuk 

menpedulii ilmu pengetahuan dan gemar mencari sendiri ilmu-ilmu 

pengetahuan. 

8) Mengubah peranan guru ke arah yang lebih positif dan produktif, guru dapat 

berbagi peran dengan media sehingga banyak memiliki waktu untuk memberi 

perhatian pad aspek-aspek edukatif lainnya. 

  Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan manfaat media 

pembelajaran adalah untuk memperjelas pesan dan informasi, meningkatkan 

motivasi belajar dan memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa saat 

mengikuti proses pembelajaran. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Dari keterampilan berbahasa yang lain sebagian besar siswa menganggap 

menyimak merupakan satu keterampilan berbahasa yang kurang menarik dan 
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dianggap paling mudah. Akhirnya siswa menjadi rendah daya simaknya. Padahal 

keterampilan menyimak merupakan keterampilan yang paling penting dalam 

kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Dengan 

kegiatan menyimak seseorang dapat menyerap informasi dan memahami apa 

yang didengar. 

Hal ini mendorong peneliti untuk meningkatkan dan mengubah anggapan 

bahwa kegiatan menyimak itu kurang menarik. Melalui pembelajaran menyimak 

yang dirancang dengan menarik, pasti akan memancing siswa untuk lebih 

menyukai kegiatan menyimak. 

Keterampilan menyimak berita pada siswa kelas VIII B SMP N 2 Boja 

masih rendah dan perlu adanya peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, diantaranya (1) sikap siswa yang meremehkan pembelajaran menyimak. 

Agar siswa tidak meremehkan pembelajaran menyimak guru harus dapat 

memberikan penjelasan tentang menyimak, (2) siswa sulit menemukan pokok 

pikiran utama berita dan menemukan unsur-unsur pokok berita. Hal ini dapat 

diatasi dengan cara latihan yang bertahap dan memberikan bahan simakan yang 

menarik, (3) media yang digunakan dalam pembelajaran menyimak kurang 

menarik perhatian siswa, dan (4) metode yang digunakan kurang sesuai dengan 

perkembangan siswa. Guru masih sering menggunakan metode ceramah sehingga 

siswa merasa bosan terhadap pembelajaran. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti melakukan penelitian 

tindakan kelas dengan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks 

rumpang. Metode Listening In Action menekankan siswa untuk lebih aktif dalam 
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proses pembelajaran menyimak berita. Dalam metode Listening In Action 

mempunyai empat tahapan yang penting, yaitu: (1) menyimak atentif, (2) 

menyimak intensif, (3) menyimak selektif, dan (4) menyimak interaktif, yang 

dimaksud dengan menyimak atentif adalah siswa berlatih menyimak berita 

kemudian secara bersama-sama menemukan pokok-pokok berita. Pada tahap 

menyimak intensif yaitu siswa memfokuskan perhatian terhadap berita yang akan 

disimak sehingga siswa sudah merasa siap untuk kegiatan menyimak. Setelah itu 

tahap menyimak selektif yaitu siswa secara mandiri menemukan pokok-pokok 

berita yang disimak. Tahap terakhir yaitu, menyimak interaktif. Pada tahap ini 

siswa berperan aktif dalam berinteraksi di dalam kelas. Dalam hal ini siswa 

bekerja berpasangan dan belajar memecahkan masalah yang ditemukan saat 

menyimak. Setelah itu siswa membacakan hasil temuannya di depan kelas 

kemudian ditanggapi oleh teman lainnya. 

Adapun teknik rangsang teks rumpang merupakan teknik pembelajaran 

yang digunakan untuk memancing pengetahuan siswa dalam menemukan pokok-

pokok berita. Sehingga teknik ini dapat mempermudah siswa untuk 

mengidentifikasi pokok-pokok berita dengan bantuan teks berita yang telah 

dirumpangkan. Teknik ini diterapkan pada tahap menyimak atentif. Pada proses 

teknik rangsang teks rumpang ini siswa berlatih bersama untuk menemukan 

pokok-pokok berita dengan cara memahami teks berita yang telah dirumpangkan. 

Bagian-bagian kata yang dirumpangkan merupakan pokok-pokok berita. 

Sehingga siswa secara tidak langsung akan menemukan pokok-pokok berita 

dengan cara mengisi bagian teks berita yang telah dirumpangkan. 
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 Media yang digunakan dalam penelitian ini merupakan media audio 

karena lebih efektif digunakan dalam pembelajaran menyimak yang lebih 

menekankan pada aspek mendengarkan.  

Melalui metode, teknik, dan media tersebut dalam pembelajaran 

menyimak berita diharapkan dapat meningkatkan keterampilan menyimak berita 

dan membuat pembelajaran menyimak menjadi menyenangkan. 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

  Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka hipotesis tindakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Listening In Action dan teknik 

rangsang teks rumpang melalui media audio dalam proses pembelajaran 

menyimak berita, maka keterampilan menyimak berita dapat meningkat dan 

terjadi perubahan perilaku belajar siswa ke arah yang positif. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas (PTK). Setiap 

putaran dirancang melalui empat komponen, yaitu komponen perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. 

Kajian ini dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan kemantapan 

rasional dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan serta memperbaiki dalam 

praktik pembelajaran. Siklus ini terdiri dari empat komponen, meliputi komponen 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Keempat komponen tersebut 

dipandang sebagai satu siklus. Jika tindakan pada siklus I nilai rata-ratanya belum 

mencapai target yang ditentukan maka akan dilaksanakan siklus II. Adapun desain 

penelitian tindakan kelas ini. 
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O : Observasi 

R : Refleksi 

RP : Revisi Perencanaan 

 

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas adalah 

sebagai berikut. 

1. Perencanaan 

Perencanaan adalah rencana penelitian tindakan kelas yang tersusun 

dengan baik dan memandang ke depan. Rencana harus disusun secara fleksibel 

agar dapat diadaptasikan dengan baik. Rencana merupakan suatu tindakan untuk 

memperbaiki peningkatan atau perubahan sebagai solusi. Dalam penelitian ini 

rencana berupa pembelajaran menyimak berita. 

2. Tindakan 

Tindakan adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar dan terkendali yang 

merupakan praktik yang cermat dan bijaksana. Tindakan yang dilakukan oleh 

guru sebagai upaya memperbaiki keadaan yang meningkat atau perubahan sebagai 

solusi. Tindakan didasari oleh perencanaan. Tindakan dimaksudkan untuk  

melakukan perbaikan dan peningkatan keterampilan menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio. 

3. Observasi 

Observasi adalah kegiatan mengamati hasil atau dampak dari tindakan 

yang dilakukan oleh siswa, seperti kesalahan-kesalahan siswa dalam menyimak 

berita, kesulitan siswa dalam menemukan pokok-pokok berita, tanggungjawab 
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siswa, serta minat dan semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran diamati dan 

dicatat untuk pertimbangan dan perencanaan pada siklus berikutnya. Observasi 

berfungsi untuk mendokumentasikan pengaruh tindakan yang terkait. 

4. Refleksi 

Refleksi adalah mengingat dan merenungkan kembali suatu tindakan yang 

dicatat dalam observasi. Refleksi merupakan upaya untuk mengkaji apa yang 

telah terjadi, apa yang telah dihasilkan atau belum dihasilkan atas tindakan yang 

telah dilakukan. Berdasarkan hasil refleksi ini peneliti bersama dengan guru dapat 

melakukan revisi tahap rencana awal untuk siklus berikutnya. Dengan 

pertimbangan peneliti menetukan dua siklus dalam penelitiannya. 

 

3.1.1 Proses Siklus I 

Dalam proses tindakan siklus I dilakukan dalam empat tahap, yaitu 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Tiap-tiap tahap dipaparkan sebagai 

berikut. 

 

3.1.1.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan penelitian merupakan langkah awal peneliti dalam 

melakukan penelitian tindakan kelas. Pada tahap ini peneliti menyusun rencana 

kegiatan pembelajaran dengan menemukan langkah-langkah yang akan dilakukan 

untuk memecahkan masalah. 

Adapun bentuk perencanaan kegiatan yang dilakukan adalah (1) menyusun 

rencana pembelajaran sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan, yaitu yang 
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berhubungan dengan keterampilan menyimak berita menggunakan metode 

Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio; (2) 

menyusun instrumen tes dan nontes. Instrumen tes berisi seperangkat tes berupa 

soal-soal pemahaman beserta penilaiannya. Sedangkan instrumen nontes, berupa 

lembar observasi, lembar wawancara, lembar jurnal, dan dokumentasi; (3) 

menyiapkan media audio; dan (4) berkolaborasi dengan guru mata pelajaran 

Bahasa Indonesia dan teman sejawat. 

 

3.1.1.2 Tindakan 

Tindakan merupakan pelaksanaan rencana pembelajaran yang telah 

dipersiapkan. Tindakan yang dilakukan yaitu mengenai pembelajaran menyimak 

berita menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks 

rumpang melalui media audio, dan dilakukan sesuai rencana pembelajaran 

sebelumnya. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran terdapat tiga langkah 

kegiatan, yaitu (1) kegiatan awal, (2) kegiatan inti, dan (3) kegiatan akhir. 

Dalam kegiatan awal peneliti mengecek kesiapan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran, kemudian peneliti memberikan apersepsi kepada siswa tentang 

menyimak berita dan tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran hari itu. Dalam 

kegiatan ini peneliti melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai pengatahuan 

dasar siswa tentang menyimak dan berita. Setelah itu, peneliti menyampaikan 

tujuan dan manfaat pembelajaran menyimak berita.  

Dalam kegiatan inti ini meliputi: (1) peneliti menjelaskan materi 

pembelajaran, yakni mengenai menyimak berita dengan menggunakan metode 
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Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang sekaligus memberikan 

pemahaman mengenai berita beserta hal-hal yang berhubungan dengan berita; (2) 

peneliti menjelaskan mengenai tujuan dalam menyimak berita, yakni menemukan 

pokok-pokok berita; (3) Siswa diberikan contoh teks berita yang telah 

dirumpangkan; (4) siswa berlatih menyimak berita untuk menemukan pokok-

pokok berita melalui pengarahan yang dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan teknik rangsang teks rumpang sebagai umpan agar siswa merasa 

tertarik dan ingin tahu dengan pembelajaran menyimak. Siswa dipancing 

pengetahuannya menggunakan kata-kata kunci yang telah dirumpangkan, yaitu 

pokok-pokok berita; (5) siswa menyimak contoh berita kemudian mengisi bagian 

teks yang rumpang; (6) siswa secara mandiri menemukan pokok-pokok berita; (7) 

setelah itu siswa diminta untuk berkelompok yang terdiri dari 1-2 orang dan 

mendiskusikan hasil temuannya; (8) secara bergantian perwakilan tiap kelompok 

diminta untuk mengemukakan hasil temuannya dan kelompok yang lain 

menanggapi dan memberi masukan terhadap hasil pekerjaan siswa; (9) kemudian 

guru memberikan penguatan terhadap hasil diskusi siswa; (10) selanjutnya siswa 

menerima penjelasan dari guru mengenai cara menyimpulkan dan cara mengkritisi 

isi berita; (11) Masing-masing kelompok dibagikan lembar kerja untuk berlatih 

menyimpulkan dan mengkritisi; (12) Setiap kelompok mendiskusikan dan 

mengerjakan lembar kerja yang sudah dibagikan oleh guru; (13) secara bergantian 

perwakilan tiap kelompok diminta untuk mengemukakan hasil temuannya dan 

kelompok yang lain menanggapi dan memberi masukan terhadap hasil pekerjaan 

siswa dan (14) Siswa dan guru membahas hasil pekerjaan siswa. 
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Dalam kegiatan akhir, siswa melakukan tes menyimak berita yang 

meliputi: (1) siswa menerima lembar kerja yang telah disiapkan oleh peneliti 

berisi mengenai soal untuk menemukan pokok-pokok berita, menyimpulkan 

berita, dan mengkritisi isi berita; (2) siswa menyimak berita dari media yang telah 

dipersiapkan oleh peneliti; (3) kemudian siswa diminta untuk mengerjakan lembar 

kerja yang telah dibagikan; (4) setelah selesai mengerjakan, siswa diminta untuk 

mengumpulkan hasil pekerjaannya; (5) siswa mengajukan pertanyaan apabila 

masih ada materi yang masih belum dipahami; (6) guru memberikan umpan balik 

dan penguatan terhadap hasil belajar siswa; (7) siswa dan guru menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari pada hari itu; dan (8) siswa dan guru bersama-sama 

melaksanakan refleksi terhadap proses pembelajaran dan hasil yang telah 

berlangsung.  

 

3.1.1.3 Observasi 

Observasi dilakukan saat proses belajar mengajar berlangsung dari awal 

hingga akhir. Dalam observasi, peneliti mengambil data dengan cara mengamati 

dan mencatat kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa selama penelitian 

berlangsung. Observasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui tes 

maupun nontes. Melalui tes, observasi dapat dilakukan oleh peneliti dengan 

memerintahkan siswa untuk menyimak sebelum wawancara dilakukan yaitu 

mengerjakan soal-soal hasil simakan secara tertulis. Melelui nontes, untuk 

mendapatkan hasil observasi dapat dilakukan secara langsung, wawancara atau 

membagikan jurnal. Sasaran yang diamati meliputi kesungguhan atau 
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keantusiasan siswa mengikuti proses pembelajaran, keseriusan siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran, keaktifan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran, keseriusan siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan, 

termasuk sikap siswa selama pembelajaran berlangsung, misalnya apakah siswa 

membuat catatan atau tidak, siswa yang suka membuat kegaduhan di kelas, siswa 

kurang memperhatikan, dan lain-lain. 

 

3.1.1.4 Refleksi Siklus I 

Refleksi merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai upaya mengkaji 

segala hal yang telah terjadi pada tahap tindakan dan dilakukan pada akhir 

pembelajaran. Adapun bahan-bahan yang dijadikan refleksi meliputi: (1) data dari 

hasil menyimak berita siswa; (2) kesan siswa terhadap pembelajaran menyimak 

berita menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks 

rumpang melalui media audio; (3) data dari lembar observasi, jurnal siswa, jurnal 

guru, dan wawancara; dan (4) efektifitas rencana pembelajaran yang digunakan. 

Hasil refleksi pada siklus I yaitu, pada saat proses pembelajaran masih 

terdapat beberapa siswa masih kurang antusias dan menunjukkan perilaku negatif 

lainnya dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini dibuktikan melalui hasil observasi 

yang mencatat bahwa masih ada 8 siswa atau 25% siswa yang tidak fokus 

terhadap pembelajaran karena siswa berbicara dengan teman sebangku atau 

mengganggu teman yang lain serta ada 7 siswa atau 21,87% siswa masih enggan 

mencatat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penjelasan guru. Siswa juga 

kurang aktif dalam pembelajaran, hanya 18 siswa atau 56,25% siswa yang aktif 
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bertanya dan berkomentar dalam proses pembelajaran, sedangkan 14 siswa atau 

43,75% siswa pasif dalam bertanya dan berkomentar dalam proses pembelajaran, 

siswa yang aktif bertanya maupun berkomentar ini dikarenakan siswa merasa 

tertarik dengan pembelajaran yang dilakukan. Sedangkan siswa yang pasif 

dikarenakan siswa merasa sudah mengerti dan atau tidak tertarik dengan 

penjelasan guru. Namun pada saat mengerjakan soal tes, semua siswa 

bersemangat dalam mengerjakan dan menyimak berita dengan tenang karena 

peneliti menggunakan media audio yang mampu menarik perhatian siswa dalam 

pembelajaran menyimak berita. Hal tersebut didukung pula dari data hasil jurnal 

guru yang menyebutkan bahwa keseriusan dan keaktifan siswa selama mengikuti 

pembelajaran menyimak masih kurang maksimal karena terlihat ada beberapa 

siswa yang berperilaku negatif berdasarkan hasil observasi. 

Dilihat dari jurnal siswa, masih ada 7 siswa atau 21,87% siswa yang masih 

kesulitan dalam menemukan pokok-pokok berita yang disimak. Hasil jurnal siswa 

juga didukung dengan hasil wawancara yang menyebutkan bahwa siswa kesulitan 

menemukan pokok-pokok berita terutama pada aspek mengapa dan bagaimana. 

Sehingga siswa juga merasa kesulitan dalam menyimpulkan isi berita ke dalam 

satu paragraf. Siswa juga kesulitan saat mengkritisi isi berita. Hal ini dikarenakan 

media rekaman yang diputar terlalu panjang dan cepat.  

Berdasarkan hasil tes dapat diuraikan hasil kompetensi menyimak berita 

secara klasikal mencapai total nilai sebesar 2140 dengan rerata 66,87 dalam 

kategori kurang. Hasil tes siklus I masih mengindikasikan perlunya peningkatan 
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hasil tes menyimak untuk menjadi baik bahkan lebih baik lagi karena hasil rerata 

yang diperoleh masih belum mencapai nilai 75. 

 

3.1.2 Proses Tindakan Siklus II 

Berdasarkan refleksi pada siklus I, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan 

untuk memperbaiki siklus II yang merupakan tindakan ulang. Pelaksanaan siklus 

II melalui tahap yang sama dengan siklus I, yaitu perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. Perbedaan antara siklus I dan siklus II terletak pada 

sasaran kegiatan. Hal itu dilakukan untuk perbaikan tindakan dari siklus 

sebelumnya. 

 

3.1.2.1 Perencanaan 

Perencanaan pada siklus II dibuat berdasarkan perencanaan pada siklus I. 

pada tahap perencanaan, peneliti mempersiapkan hal-hal yang akan dilakukan 

pada siklus II dengan memperbaiki tindakan pada siklus I. Pada perencanaan 

peneliti melakukan persiapan pembelajaran sesuai dengan tindakan yang akan 

dilakukan. Perencanaan dibuat lebih matang lagi dengan memfokuskan pada 

pemahaman siswa terhadap hal-hal yang harus dilakukan dalam proses menyimak. 

Peneliti menekankan materi pembelajaran mengenai pokok-pokok berita 

pada aspek mengapa dan bagaimana, serta mengulas kembali mengenai cara 

menyimpulkan dan mengkritisi isi berita. Kesalahan-kesalahan atau kekurangan-

kekurangan yang terdapat dalam siklus I akan diperbaiki dalam siklus II. Hal-hal 

yang perlu diperhatikan pada siklus II adalah sebagai berikut: (1) menyusun 
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perbaikan rencana pembelajaran menyimak berita menggunakan metode Listening 

In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio, (2) menyusun 

instrumen-instrumen tes dan nontes untuk perbaikan, (3) menyiapkan media 

audio, dan (4) peneliti perlu lebih berkolaborasi dan berdiskusi dengan guru mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. 

 

3.1.2.2 Tindakan 

Pelaksanaan tindakan siklus II sedikit berbeda dengan tindakan siklus I. 

Dalam kegiatan awal pembelajaran, peneliti mengawali dengan mengecek 

kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran, kemudian guru melakukan 

apersepsi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi menyimak 

berita untuk mengingatkan siswa terhadap pembelajaran sebelumnya. Setelah itu, 

guru menyampaikan kembali kepada siswa mengenai tujuan pembelajaran serta 

memberikan motivasi belajar mengenai kegiatan menyimak berita. Peneliti 

menjelaskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa pada saat menyimak 

berita dan memberikan cara-cara perbaikan dalam menyimak berita menggunakan 

metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media 

audio. 

Dalam kegiatan inti peneliti meliputi: (1) peneliti menjelaskan mengenai 

pembelajaran yang akan dilakukan yakni mengenai menyimak berita dengan 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang; (2) 

peneliti menjelaskan kembali mengenai materi pembelajaran, yaitu menyimak 

berita; (3) peneliti mengarahkan siswa merancang tujuan sebelum menyimak 
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berita; (4) Siswa diberikan contoh teks berita yang telah dirumpangkan; (5) siswa 

memperhatikan penjelasan guru mengenai cara-cara mengisi teks rumpang; (6) 

peneliti memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila masih belum 

paham mengenai instruksi yang diberikan; (7) siswa berlatih menyimak berita 

untuk menemukan pokok-pokok berita; (8) siswa secara mandiri menemukan 

pokok-pokok berita; (9) secara bergantian siswa diminta untuk mengemukakan 

hasil pekerjaannya; (10) peneliti memberikan penguatan terhadap hasil temuan 

siswa; (11) setelah itu siswa diminta untuk berkelompok yang terdiri dari 3-4 

orang; (12) peneliti membagikan lembar kerja siswa pada setiap kelompok yang 

berisi mengenai soal untuk menyimpulkan dan mengkritisi isi berita; (13) siswa 

mengajukan pertanyaan apabila masih belum paham mengenai instruksi yang 

diberikan; (14) tiap kelompok diminta untuk berdiskusi dan mengerjakan lembar 

kerja yang sudah dibagikan; (15) peneliti melakukan pendampingan saat diskusi 

berlangsung; (16) Secara bergantian setiap kelompok diminta untuk 

mengemukakan hasil temuannya dan kelompok yang lain menanggapi dan 

memberi masukan terhadap hasil pekerjaan siswa; dan (17) peneliti dan siswa 

membahas hasil diskusi. 

Dalam kegiatan akhir siswa melakukan tes menyimak berita yang 

meliputi: (1) siswa menerima lembar kerja yang telah disiapkan oleh peneliti 

berisi mengenai soal untuk menemukan pokok-pokok berita, menyimpulkan 

berita, dan mengkritisi isi berita; (2) siswa menyimak berita dari media yang telah 

dipersiapkan oleh peneliti; (3) kemudian siswa diminta untuk mengerjakan lembar 

kerja yang telah dibagikan; (4) setelah selesai mengerjakan, siswa diminta untuk 
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mengumpulkan hasil pekerjaannya; (5) siswa mengajukan pertanyaan apabila 

masih ada materi yang masih belum dipahami; (6) guru memberikan umpan balik 

dan penguatan terhadap hasil belajar siswa; (7) siswa menyampaikan kesan 

terhadap pembelajaran yang telah berlangsung; (8) siswa dan guru menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari pada hari itu; dan (9) siswa dan guru bersama-sama 

melaksanakan refleksi terhadap proses pembelajaran dan hasil yang telah 

berlangsung. 

 

3.1.2.3 Observasi 

Observasi pada siklus II tetap dilakukan saat proses belajar mengajar 

berlangsung dari awal hingga akhir. Pengamatan bertujuan untuk mengamati 

perubahan perilaku belajar siswa. Observasi ini dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, baik melalui tes maupun nontes. Melalui tes, observasi dapat dilakukan oleh 

peneliti dengan memerintahkan siswa untuk menyimak sebelum wawancara 

dilakukan yaitu mengerjakan soal-soal hasil simakan secara tertulis. Melelui 

nontes, untuk mendapatkan hasil observasi dapat dilakukan secara langsung, 

wawancara atau membagikan jurnal. Sasaran yang diamati meliputi kesungguhan 

atau keantusiasan siswa mengikuti proses pembelajaran, keseriusan siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran, keaktifan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran, keseriusan siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan, 

termasuk sikap siswa selama pembelajaran berlangsung, misalnya apakah siswa 

membuat catatan atau tidak, siswa yang suka membuat kegaduhan di kelas, siswa 

kurang memperhatikan, dan lain-lain. 
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3.1.2.4 Refleksi Siklus II 

Refleksi pada siklus II merupakan tahap akhir dalam penelitian ini. Dari 

hasil observasi, hasil wawancara, serta hasil jurnal dapat diketahui keefektifan 

pembelajaran menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan 

teknik rangsang teks rumpang melalui media audio yang sudah dilaksanakan 

untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa, serta untuk mengetahui perubahan 

perilaku belajar siswa ke arah positif dalam menyimak berita. 

Hasil refleksi pada siklus I yaitu, pada saat proses pembelajaran siswa 

sudah menunjukkan kesungguhan dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. 

Hal ini dibuktikan melalui hasil observasi yang mencatat bahwa semua siswa 

fokus terhadap pembelajaran dan mencatat mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan penjelasan guru. Keaktifan siswa dalam bertanya juga mengalami 

peningkatan, yaitu pada siklus II sebanyak 27 siswa atau 84,38% siswa aktif 

dalam bertanya dan berkomentar mengenai pembelajaran yang dilakukan.  

Dilihat dari jurnal siswa, sebanyak 30 siswa atau 93,75% siswa merasa 

terbantu dalam pembelajaran menyimak berita menggunakan metode Listening In 

Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio. Hasil jurnal siswa 

juga didukung dengan hasil wawancara yang menyebutkan bahwa siswa merasa 

terbantu dalam menemukan pokok-pokok berita menggunakan teknik rangsang 

teks rumpang.  

Berdasarkan hasil tes dapat diuraikan hasil kompetensi menyimak berita 

secara klasikal mencapai total nilai sebesar 2535 dengan rerata 79,22 dalam 
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kategori baik. Hasil tes siklus II sudah mencapai KKM, yaitu 75. Sehingga 

penelitian ini tidak dilanjutkan pada siklus III. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah keterampilan menyimak berita pada siswa 

kelas VIII B SMP N 2 Boja. Alasan penelitian memilih menyimak berita sebagai 

subjek penelitian ini adalah: 

1. Berdasarkan informasi dari guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, 

keterampilan menyimak berita siswa kelas VIII B SMP N 2 Boja masih rendah 

karena masih banyak siswa yang belum mendapat nilai sesuai standar yang 

ditetapkan. 

2. Berdasarkan observasi, rata-rata siswa kelas VIII B SMP N 2 Boja ternyata 

tidak semuanya aktif dalam kegiatan pembelajaran, siswa yang aktif dalam 

pembelajaran hanya siswa-siswa tertentu saja, masih banyak siswa yang 

kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. 

3. Siswa kurang memiliki minat dalam menyimak berita karena guru belum 

menggunakan media dan metode pembelajaran yang sesuai. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel, yaitu keterampilan menyimak 

berita, metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang, dan media 

audio. 

 



 

 

 

80 

3.3.1 Variabel Keterampilan Menyimak Berita 

Keterampilan menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan 

lambang-lambang bunyi yang dilakukan dengan sengaja dan penuh perhatian 

disertai pemahaman untuk memperoleh informasi, menangkap isi, dan merespon 

makna yang terkandung di dalamnya. Berita adalah laporan yang berisi suatu 

peristiwa atau kejadian penting dan menarik perhatian orang banyak dan berita 

tersebut berisi tentang fakta yang dapat dipublikasikan melalui media cetak atau 

elektronik. 

Keterampilan menyimak berita merupakan keterampilan yang harus 

dikuasai siswa. Dalam hal ini, keterampilan menyimak berita yang dilakukan oleh 

siswa disesuaikan dengan kompetensi menyimak berita yang harus dicapai siswa. 

Penilaian hasil belajar dapat diukur dengan tercapainya indikator keterampilan 

menyimak berita. Indikator-indikator keterampilan menyimak berita, yaitu (1) 

siswa mampu menemukan pokok-pokok berita yang disimak; (2) siswa mampu 

menyimpulkan isi berita yang disimak; (3) siswa mampu mengkritisi isi berita 

yang disimak. Penelitian ini dinyatakan berhasil apabila nilai rata-rata kelas telah 

mencapai skor 75. 

 

3.3.2 Variabel Penggunaan Metode Listening In Action dan Teknik 

Rangsang Teks Rumpang 

Penggunaan metode Listening In Action menekankan pada tiga kegiatan 

menyimak. Pertama, Listening In Action menekankan bahwa menyimak 

merupakan proses aktif. Kedua, Listening In Action menekankan bahwa 
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menyimak memainkan peranan aktif dalam pembelajaran bahasa. Ketiga, 

menyimak mengutamakan guru sebagai peneliti aktif tentang pengembang 

kemampuan menyimak. Penggunakan metode Listening In Action pada kegiatan 

pembelajaran menyimak diharapkan dapat meningkatkan pembelajaran 

keterampilan menyimak siswa dan dapat pula mengubah perilaku belajar siswa 

dalam kegiatan pembelajaran menyimak berita ke arah yang positif. 

Teknik rangsang teks rumpang digunakan saat di awal kegiatan 

pembelajaran untuk merangsang pengetahuan siswa terhadap pokok-pokok berita. 

Jadi siswa merasa tertarik dan ingin tahu terhadap proses pembelajaran 

selanjutnya. Sehingga siswa secara tidak langsung dapat menemukan pokok-

pokok berita dengan sendirinya. 

 

3.3.3 Variabel Penggunaan Media audio 

Variabel penggunaan media audio merupakan media yang digunakan 

peneliti dalam penelitian ini. Penggunaan media audio dalam pembelajaran 

menyimak berita diharapkan dapat memotivasi siswa dan mengubah pembelajaran 

yang membosankan menjadi menyenangkan. 

Media audio sangat sesuai untuk melatih keterampilan menyimak. 

Menyimak dilakukan dengan cara memutarkan rekaman berita, kemudian peneliti 

memberikan pertanyaan kepada siswa tentang berita yang disimak. Prosedur 

menyimak menggunakan media audio ini dengan langkah-langkah diantaranya 

persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Pada tahap pelaksanaan siswa 
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diharapkan dalam menyimak berita dengan penuh perhatian dan mencatat hal-hal 

penting yang ada dalam berita. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes dan nontes. 

Instrumen tes berupa soal yang harus dikerjakan siswa pada akhir pembelajaran 

menyimak berita. Tes ini digunakan untuk menguji tingkat keterampilan 

menyimak berita siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan 

metode Listening In Action melalui media audio, sedangkan instrumen nontes 

digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku siswa selama pembelajaran 

menyimak berita berlangsung. Instrumen nontes ini berupa jurnal siswa, jurnal 

guru, lembar observasi, lembar wawancara, dan dokumentasi. 

3.4.1 Instrumen Tes 

Instrumen yang diberikan berupa perintah kepada siswa untuk menyimak 

berita menggunakan media audio dan mengerjakan soal isian singkat yang 

meliputi menemukan pokok-pokok berita, menyimpulkan isi berita yang disimak, 

dan mengkritisi isi berita yang disimak. Tujuan dari instrumen tes ini adalah untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap hasil simakan. 

Penilaian untuk instrumen tes berdasarkan pemahaman siswa terhadap isi 

berita melalui menjawab soal tentang berita yang disimak secara individu. Hasil 

penilaian tersebut dilakukan dengan cara menjumlahkan keseluruhan skor dari 

masing-masing aspek penilaian. Skor akan diperoleh siswa maksimal 100. Dari 

penilaian yang dilakukan peneliti, maka akan diketahui masing-masing 
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keterampilan siswa dalam menyimak. Berikut ini adalah uraian kategori nilai 

keterampilan menyimak siswa. 

Tabel 1 Kategori Nilai Siswa dalam Keterampilan Menyimak 

No. Rentang Nilai Kategori 

1 85-100 Sangat baik 

2 75-84 Baik 

3 61-74 Kurang 

4 0-60 Sangat kurang 

 

Dari tabel di atas, siswa dikatakan berhasil atau mencapai kategori sangat 

baik jika memperoleh nilai 85-100, ketegori baik 75-84, kategori kurang 61-74, 

dan kategori sangat kurang 0-60. 

Dalam pembuatan soal untuk mengetahui tingkat keterampilan menyimak 

berita mengacu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan kompetensi dasar 

menyimak berita kelas VIII B terdapat tiga indikator, yaitu (1) siswa mampu 

menemukan pokok-pokok berita yang disimak; (2) siswa mampu menyimpulkan 

isi berita yang disimak; dan (3) siswa mampu mengkritisi isi berita yang disimak. 

Tabel 2 Penilaian Keterampilan Menyimak Berita 

No. Indikator Skor Maks. 

1. Mampu menemukan pokok-pokok berita (5W+1H) yang 

disimak  
60 

2. Mampu menyimpulkan isi berita yang disimak 20 

3. Mampu mengkritisi isi berita yang disimak 20 

 Jumlah 100 
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Tabel 3 Aspek Penskoran Keterampilan Menyimak Berita 

No Aspek penilaian Rentang skor Skor 

maksimal 

Nilai 

1 2 3 4 

1. Penentuan pokok-pokok berita 

(5W+1H) 

a. Apa 

b. Siapa 

c. Dimana 

d. Kapan 

e. Mengapa 

f. Bagaimana 

    

60 

 

Jumlah skor 

x 100 

 

Skor 

Maksimal 

2. Menyimpulkan berita     20 

3. Mengkritisi isi berita     20 

 Nilai 100 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui siswa akan mendapatkan skor maksimal 

100 apabila ketiga soal dikerjakan dengan benar. 

Tabel 4 Kriteria Penilaian Pokok-pokok Berita 

Aspek Penilaian Kriteria Penilaian Skor 

Ketepatan menemukan 

pokok-pokok berita 

(5W+1H) 

Siswa dapat menyebutkan 6 pokok-

pokok berita sesuai dengan isi berita 

secara benar 

4 

Siswa dapat menyebutkan 4-5 

pokok-pokok berita sesuai dengan 

isi berita secara benar 

3 

Siswa dapat menyebutkan 3-2 

pokok-pokok berita sesuai dengan 

isi berita secara benar  

2 



 

 

 

85 

Siswa hanya dapat menyebutkan 1-2 

pokok-pokok berita yang sesuai 

dengan isi berita secara benar  

1 

 

Tabel 5 Kriteria Penilaian Menyimpulkan Isi Berita 

Aspek Penilaian Kriteria Penilaian Skor 

Simpulan berita sesuai 

dengan isi berita yang 

disimak 

Simpulan mencakup 6 pokok-

pokok berita yang sesuai dengan isi 

berita 

4 

Simpulan mencakup 4-5 pokok-

pokok berita yang sesuai dengan isi 

berita 

3 

Simpulan mencakup 2-3 pokok-

pokok berita yang sesuai dengan isi 

berita 

2 

Simpulan hanya mencakup 1-2 

pokok-pokok berita yang sesuai 

dengan isi berita 

1 

Tabel 6 Kriteria Penilaian Mengkritisi Isi Berita 

Aspek Penilaian Kriteria Penilaian Skor 

Kritikan sesuai dengan isi 

berita  

Kritikan sesuai dengan isi berita 

disertai alasan yang mendukung 

4 

Kritikan sesuai dengan isi berita 

namun tidak disertai alasan yang 

mendukung 

3 

Kritikan kurang sesuai dengan isi 

berita namun disertai alasan 

2 

Kritikan kurang sesuai dengan isi 

berita dan tidak disertai alasan 

1 
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Melalui pedoman penilaian tersebut, peneliti dapat mengetahui hasil tes 

keterampilan menyimak berita siswa kelas VIII B SMP N 2 Boja. Tes pada 

penelitian ini dilaksanakan sekali pada akhir siklus. Jika pada siklus I hasil 

evaluasi siswa belum memenuhi target, maka perlu ditindak lanjuti dengan 

melakukan siklus II. 

 

3.4.2 Instrumen Nontes 

Instrumen nontes pada penelitian ini terdiri atas pedoman observasi, 

pedoman wawancara, pedoman jurnal, dan dokumentasi. 

 

3.4.2.1  Pedoman Observasi 

Observasi dilaksanakan pada saat proses pembelajaran berlangsung atau 

bersamaan dengan tindakan. Observasi dilakukan terhadap perilaku siswa pada 

saat proses pembelajaran dengan memberikan penilaian dengan memberikan 

tanda check list (v) pada lembar pedoman observasi yang sudah disediakan. Untuk 

mengambil data peneliti dibantu oleh guru Bahasa dan Sastra Indonesia dengan 

lembar pedoman observasi. 

Adapun aspek yang diamati dalam observasi terdiri atas aspek positif dan 

negatif. Aspek yang positif, terdiri atas (1) siswa semangat dan bersungguh-

sungguh mengikuti penjelasan guru; (2) keseriusan siswa dalam pembelajaran 

menyimak; (3) siswa mencatat materi yang diberikan; (4) siswa aktif bertanya, 

berkomentar terhadap materi yang diberikan; dan (5)  siswa bersemangat dalam 

mengerjakan tes. Aspek negatif, terdiri atas (1) siswa meremehkan dan tidak 



 

 

 

87 

sungguh-sungguh mengikuti penjelasan guru; (2) siswa mengobrol dengan teman 

saat pelajaran berlangsung; (3) siswa tidak membuat catatan mengenai materi 

yang diberikan; (4) siswa pasif, tidak bertanya, tidak berkomentar mengenai 

materi yang diberikan; dan  (5) siswa tidak bersemangat dalam mengerjakan tes. 

 

3.4.2.2 Pedoman Jurnal 

Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu: jurnal 

siswa dan jurnal guru. Jurnal guru digunakan untuk mengetahui segala sesuatu 

yang dialami siswa saat pembelajaran menyimak berita. Melalui jurnal siswa 

dapat diketahui aspek-aspek yang berkaitan dengan metode dan media yang 

digunakan oleh peneliti. Aspek-aspek tersebut meliputi (1) perasaan siswa selama 

mengikuti pembelajaran menyimak dengan menggunakan metode Listening In 

Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio, (2) pendapat siswa 

tentang materi simakan yang digunakan peneliti dalam pembelajaran menyimak 

berita, (3) pendapat siswa tentang kelemahan atau kelebihan menggunakan 

metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media 

audio yang digunakan peneliti dalam pembelajaran menyimak berita, (4) kesulitan 

yang dialami siswa dalam pembelajaran menyimak berita dengan menggunakan 

metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media 

audio, dan (5) pesan dan kesan siswa setelah mengikuti pembelajaran menyimak 

dengan menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks 

rumpang melalui media audio. 
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Jurnal guru meliputi segala sesuatu yang terjadi dalam pembelajaran 

menyimak berita. Aspek-aspek yang terdapat pada jurnal guru diantaranya (1) 

kesiapan siswa terhadap pembelajaran menyimak berita dengan menggunakan 

metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media 

audio, (2) respon siswa terhadap metode Listening In Action dan teknik rangsang 

teks rumpang melalui media audio yang digunakan peneliti dalam pembelajaran 

menyimak berita, (3) keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menyimak 

berita menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks 

rumpang melalui media audio, (4) pemahaman siswa terhadap pembelajaran 

menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang 

teks rumpang melalui media audio. 

 

3.4.2.3 Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara ini berfungsi untuk mengetahui tanggapan siswa 

tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Wawancara ditujukan pada siswa 

yang hasil tesnya baik dan kurang baik. Wawancara dilaksanakan oleh peneliti di 

luar jam pelajaran. 

Adapun hal yang ditanyakan dalam wawancara, antara lain (1) apakah 

siswa merasa senang mengikuti pembelajaran keterampilan menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio, (2) apakah dengan menggunakan metode Listening In Action 

dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio pembelajaran menyimak 

berita dapat menarik minat siswa terhadap pembelajaran menyimak berita, (3) 
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apakah dengan menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang 

teks rumpang melalui media audio dapat memudahkan siswa dalam menemukan 

pokok-pokok berita, (4) apakah siswa mengalami kesulitan berkaitan dengan 

metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media 

audio saat pembelajaran menyimak berlangsung, dan (5) saran siswa mengenai 

pembelajaran menyimak berita dengan menggunakan metode Listening In Action 

dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio. 

 

3.4.2.4 Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan berupa foto dimaksudkan sebagai bukti 

dalam observasi ketika pengambilan data. Foto merupakan sumber data tambahan. 

Dalam penelitian tindakan kelas ini foto digunakan untuk mendokumentasikan 

keaktifan serta tingkah laku siswa di kelas saat proses pembelajaran berlangsung. 

Dokumentasi foto yang diambil pada setiap siklus adalah foto-foto saat (1) 

peneliti memberikan penjelasan materi, (2) keaktifan siswa di kelas, (3) kegiatan 

siswa saat menyimak berita, (4) kegiatan siswa mengerjakan soal, dan (5) 

kegiatan siswa saat memberikan tanggapan mengenai isi berita. Dokumentasi 

yang dilakukan diharapkan dapat mewakili semua kegiatan yang berlangsung 

dalam proses pembelajaran menyimak berita menggunakan metode Listening In 

Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio. 
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3.5 Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data dilakukan melalui tes dan nontes. Teknik tes 

digunakan untuk mengetahui peningkatan keterampilan siswa dalam menyimak 

berita menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks 

rumpang melalui media audio yang digunakan peneliti. Sedangkan teknik nontes 

digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pembeljaran  menyimak 

dengan menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks 

rumpang melalui media audio. Untuk memperoleh data nontes dilakukan dengan 

cara observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi. Penejalasan lebih lanjut 

sebagai berikut. 

 

3.5.1 Teknik Tes 

Teknik tes keterampilan menyimak berita digunakan untuk mengetahui 

dan mendapatkan data keterampilan siswa dalam menyimak berita setelah 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode Listening In Action dan 

teknik rangsang teks rumpang melalui media audio. Tes ini dilakukan sebanyak 

dua kali, yaitu siklus I dan siklus II. Tujuannya adalah untuk mengukur 

keberhasilan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio yang digunakan dalam pembelajaran menyimak berita. 

Dalam hal ini, pembelajaran dinyatakan berhasil apabila nilai rata-rata kelas 

mencapai skor 75. 
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3.5.2 Teknik Nontes 

 Pengumpulan data nontes ada empat macam, yaitu observasi, wawancara, 

jurnal, dan dokumentasi. Teknik nontes bertujuan untuk mengumpulkan data 

mengenai perubahan perilaku siswa setelah proses pembelajaran menyimak berita 

dengan menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks 

rumpang melalui media audio. 

 

3.5.2.1  Teknik Observasi 

Observasi dilaksanakan pada saat proses pembelajaran berlangsung atau 

bersamaan dengan tindakan. Peneliti melakukan pembelajaran, sedangkan 

rekannya dan guru bahasa Indonesia melakukan pengamatan terhadap aktivitas 

siswa selama proses pembelajaran. Proses pengamatan berpedoman pada lembar 

observasi yang telah dirancang peneliti. Observasi dilakukan terhadap perilaku 

siswa pada saat proses pembelajaran dengan memberikan penilaian dengan 

memberikan tanda check list (v) pada lembar pedoman observasi yang sudah 

disediakan. Hasil observasi tersebut kemudian dianalisis dan dideskripsikan sesuai 

dengan perilaku siswa. 

 

3.5.2.2  Teknik Jurnal 

Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu jurnal 

siswa dan jurnal guru. Pada jurnal siswa, siswa diminta untuk memberi tanggapan, 

kesan, dan pendapat terhadap pembelajaran keterampilan menyimak berita 

menggunakan metode Listeningn In Action dan teknik rangsang teks rumpang 
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melalui media audio. Jurnal siswa diisi setelah pembelajaran berakhir. Jurnal guru 

berisi mengenai catatan-catatan perilaku siswa, keaktifan siswa, dan respons siswa 

pada saat pembelajaran menyimak berita berlangsung. 

 

3.5.2.3 Teknik Wawancara 

Teknik wawancara ini berfungsi untuk mengetahui tanggapan siswa 

tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Data yang diambil mengenai 

kesan, pesan, dan pendapat siswa terhadap pembelajaran keterampilan menyimak. 

Wawancara ditujukan pada siswa yang hasil tesnya baik dan kurang baik dengan 

menggunakan pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan oleh peneliti. 

Wawancara dilaksanakan oleh peneliti di luar jam pelajaran atau pada akhir 

pembelajaran siklus I. Apabila masih terdapat kekurangan pada kegiatan 

menyimak siklus I, maka akan diperbaiki pada pembelajaran siklus II. 

 

3.5.2.4 Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan berupa foto dimaksudkan sebagai bukti 

dalam observasi ketika pengambilan data. Foto merupakan sumber data tambahan. 

Dalam penelitian tindakan kelas ini foto digunakan untuk mendokumentasikan 

keaktifan serta tingkah laku siswa di kelas saat proses pembelajaran berlangsung. 

Dokumentasi foto yang diambil pada setiap siklus adalah foto-foto saat (1) 

peneliti memberikan penjelasan materi, (2) keaktifan siswa di kelas, (3) kegiatan 

siswa saat menyimak berita, (4) kegiatan siswa mengerjakan soal, dan (5) 

kegiatan siswa saat memberikan tanggapan mengenai isi berita. Dokumentasi 
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yang dilakukan diharapkan dapat mewakili semua kegiatan yang berlangsung 

dalam proses pembelajaran menyimak berita menggunakan metode Listening In 

Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik kuantitatif dan 

teknik kualitatif. Uraian tentang teknik kuantitatif dan teknik kualitatif sebagai 

berikut. 

 

3.6.1 Analisis Data Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh 

dari hasil tes secara tertulis. Hasil analisis data secara kuantitatif dihitung secara 

persentase dengan langkah sebagai berikut: (1) merekap nilai yang diperoleh 

siswa, (2) menghitung nilai rata-rata, dan (3) menghitung presentase. 

Nilai dihitung menggunakan rumus: 

%100
R

NK
  NP x  

Keterangan :  

NP : Nilai Persentase 

R : Jumlah Responden  

NK : Nilai Komulatif  

Hasil penghitungan siklus I dan siklus II dibandingkan, kemudian akan 

memberikan gambaran persentasi peningkatan keterampilan menyimak berita 

siswa dengan menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks 
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rumpang melalui media audio. Dari hasil perbandingan tersebut maka dapat 

diketahui seberapa besar peningkatan menyimak berita oleh siswa. 

 

3.6.2 Analisis Data Kualitatif 

 Teknik kualitatif dipakai untuk menganalisis data kualitatif. Data kualitatif 

diperoleh dari hasil nontes yaitu observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi. 

Hasil analisis data observasi akan memberi gambaran siswa yang mendapat nilai 

kurang apakah ia akan tetap berperilaku negatif atau sebaliknya, apakah siswa 

yang mendapat nilai tinggi akan selalu berperilaku positif. Dari data jurnal dan 

wawancara dapat diketahui kesulitan apa saja yang dialami siswa dalam 

pembelajaran menyimak berita. Selain itu dengan wawancara dan jurnal siswa 

juga akan diketahui bagaimana minat siswa terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. Dari penilaian minat siswa terhadap mata pelajaran maka akan 

diketahui tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran dengan menggunakan 

metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media 

audio yang telah dilaksanakan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diperoleh dari hasil tindakan prasiklus, siklus I dan 

tindakan siklus II. Hasil penelitian ini terdiri atas hasi tes dan nontes. Hasil tes 

prasiklus merupakan keterampilan menyimak berita siswa sebelum dilakukan 

tindakan siklus I. Kemudian, hasil tes tindakan siklus I dan II merupakan 

keterampilan menyimak berita siswa dengan menggunakan metode Listening In 

Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio. Selanjutnya, hasil 

nontes berupa data observasi, jurnal guru dan siswa, wawancara, dan dokumentasi 

foto saaat pembelajaran berlangsung. 

 

4.1.1 Hasil Penelitian Prasiklus 

Hasil tes prasiklus diperoleh berdasarkan tes awal yaitu, sebelum 

dilaksanakan pembelajaran menyimak berita menggunakan metode Listening In 

Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio. Kondisi awal 

keterampilan menyimak berita siswa diketahui dari hasil tes prasiklus yang 

diperoleh siswa kelas VIII B SMP N 2 Boja. Berdasarkan hasil penelitian 

prasiklus keterampilan menyimak berita siswa kelas VIII B mencapai rerata 

secara klasikal 59,84 termasuk dalam kategori sangat kurang. Hasil pelaksanaan 
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pembelajaran menyimak berita pada prasiklus hanya berupa hasil tes, hasil 

tersebut terangkum dalam tabel 7. 

Tabel 7 Perolehan Nilai Prasiklus 

No. Kategori 
Rentang 

Nilai 
Frekuensi 

Total 

Nilai 

Persentase 

(%) 

Nilai 

Rerata 

Kelas 

1. Sangat baik 85-100 0 0 0 

1915 : 32 = 

59,84 

(sangat 

kurang) 

2. Baik 75-84 2 150 6,25 

3. Kurang 61-74 13 865 40,63 

4. Sangat kurang 0-60 17 900 53,12 

Jumlah 32 1915 100 

 

Data pada tabel 7 menunjukan bahwa tes keterampilan menyimak berita 

siswa prasiklus mencapai nilai rata-rata 59,84 dan termasuk dalam kategori sangat 

kurang. Nilai rata-rata tersebut belum memuaskan karena belum sesuai dengan 

target yang ingin dicapai, yaitu 75. Pada prasiklus ini sebanyak 6,25 % atau 2 

siswa memperoleh nilai kategori baik dengan rentang nilai 75-84, 13 siswa atau 

40,63% memperoleh nilai dalam kategori kurang, dan 17 siswa atau sebanyak 

53,12% memperoleh nilai dalam kategori kurang. Nilai prasiklus dari 

penjumlahan skor tiap-tiap aspek yang sudah ditentukan, yaitu (1) mampu 

menemukan pokok-pokok berita yang disimak, (2) mampu menyimpulkan isi 

berita yang disimak, dan (3) mampu mengkritisi isi berita. 

Untuk lebih jelasnya, mengenai penjelasan penilaiaan prasiklus  pada tiap-

tiap aspek menyimak berita. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini. 
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Tabel 8 Skor Rerata Kemampuan Siswa pada Setiap Aspek dalam 

Menyimak Berita pada Prasiklus 

No. Aspek yang dinilai 
Rerata Klasikal 

Skor Persentase (%) 

1. 
Ketepatan menemukan pokok-pokok 

berita (5W+1H) 
2,69 67,19 

2. 
Simpulan berita sesuai dengan isi 

berita yang disimak 
2,06 51,56 

3. Kritikan sesuai dengan isi berita  1,84 46,09 

Nilai Rerata Klasikal 59,84 

 

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai rerata pada setiap aspek 

penilaian hasil tes keterampilan menyimak berita tahap prasiklus pada aspek 

ketepatan menemukan pokok-pokok berita termasuk dalam kategori cukup dengan 

persentase keberhasilan 67,19% dan memperoleh rerata skor sebesar 2,69, 

sedangkan pada aspek simpulan berita sesuai dengan isi berita yang disimak 

termasuk dalam kategori kurang dengan persentase keberhasilan 51,56% dan 

memperoleh rerata skor sebesar 2,06, dan pada aspek mengkritisi sesuai dengan 

isi berita yang disimak termasuk dalam kategori sangat kurang dengan persentase 

keberhasilan 46,09% dan memperoleh rerata skor sebesar 1,84. Pada nilai akhir 

rerata klasikal prasiklus sebesar 59,84 dengan kategori sangat kurang. 

Dari hasil penelitian prasiklus dan data pada setiap aspek penilaian dapat 

dinyatakan bahwa keterampilan menyimak berita siswa kelas VIII B SMP N 2 

Boja secara rerata masih termasuk dalam kategori sangat kurang, sehingga perlu 

ditingkatkan karena belum mencapai standar ketuntasan minimal yang ditentukan, 

yaitu 75,00. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan metode Listening In 
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Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa khususnya dalam menyimak berita pada 

tahap lanjut di siklus I dan siklus II. 

 

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus I 

Tahap siklus I merupakan tindakan awal untuk mengatasi permasalahan 

rendahnya kemampuan menyimak berita siswa kelas VIII B SMP N 2 Boja. Pada 

siklus I proses pembelajaran menyimak menggunakan metode Listening In Action 

dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio yang terdiri atas hasil tes 

dan nontes. Kedua hasil penelitian tersebut meliputi nilai tes menyimak berita dan 

perilaku siswa selama proses pembelajaran menyimak di kelas. Berikut hasil 

penelitian siklus I. 

 

4.1.2.1 Proses Pembelajaran Keterampilan Menyimak Berita Menggunakan 

Metode Listening In Action dan Teknik Rangsang Teks Rumpang 

melalui Media Audio Siklus I 

Pelaksanaan pembelajaran menyimak berita pada siklus I dilakukan 

melalui tiga tahap pembelajaran, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan 

akhir. Pada proses pembelajaran kegiatan awal, keantusiasan siswa masih kurang. 

Hal ini dibuktikan melalui hasil observasi yang mencatat bahwa masih ada 8 

siswa atau 25% siswa yang tidak fokus terhadap pembelajaran karena siswa 

berbicara dengan teman sebangku atau mengganggu teman yang lain. 

Pada kegiatan inti, proses pembelajaran berjalan kurang kondusif. Hal ini 

ditunjukkan pada hasil observasi yang mencatat ada 7 siswa atau 21,87% siswa 
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masih enggan mencatat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penjelasan guru. 

Siswa juga kurang aktif dalam pembelajaran, hanya 18 siswa atau 56,25% siswa 

yang aktif bertanya dan berkomentar dalam proses pembelajaran, sedangkan 14 

siswa atau 43,75% siswa pasif dalam bertanya dan berkomentar dalam proses 

pembelajaran, siswa yang aktif bertanya maupun berkomentar ini dikarenakan 

siswa merasa tertarik dengan pembelajaran yang dilakukan. Sedangkan siswa 

yang pasif dikarenakan siswa merasa sudah mengerti dan atau tidak tertarik 

dengan penjelasan guru. Namun pada saat mengerjakan soal tes, semua siswa 

bersemangat dalam mengerjakan dan menyimak berita dengan tenang karena 

peneliti menggunakan media audio yang mampu menarik perhatian siswa dalam 

pembelajaran menyimak berita. 

Pada kegiatan akhir, siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

pada hari itu. Siswa juga diminta untuk menyampaikan kesan selama mengikuti 

pembelajaran. Setelah itu, guru dan siswa bersama-sama melaksanakan refleksi 

terhadap pembelajaran yang telah berlangsung. 

 

4.1.2.2 Hasil Tes Siklus I 

Hasil tes pada siklus I merupakan data awal yang diperoleh dari 

pembelajaran menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan 

teknik rangsang teks rumpang melalui media audio. Kriteria penilaian pada siklus 

I meliputi penilaian untuk indikator mampu menemukan pokok-pokok berita yang 

disimak, mampu menyimpulkan isi berita yang disimak, dan mampu mengkritisi 

isi berita. 
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Dari pembelajaran yang telah dilakukan pada tahap siklus I, hasil tes 

keterampilan menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan 

teknik rangsang teks rumpang melalui media audio pada siswa kelas VIII B SMP 

N 2 Boja secara klasikal dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 9 Perolehan Nilai Siklus I 

No. Kategori 
Rentang 

Nilai 
Frekuensi 

Total 

Nilai 

Persentase 

(%) 

Nilai 

Rerata 

Kelas 

1. Sangat baik 85-100 2 175 6,25 

2140 : 32 = 

66,87 

(kurang) 

2. Baik 75-84 7 530 21,87 

3. Kurang 61-74 14 940 43,75 

4. Sangat kurang 0-60 9 495 28,13 

Jumlah 32 2140 100 

 

Berdasarkan data pada tabel 9 dapat diketahui bahwa hasil tes 

keterampilan menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan 

teknik rangsang teks rumpang melalui media audio pada siswa kelas VIII B SMP 

N 2 Boja secara klasikal mencapai total nilai sebesar 2187 dengan rerata 66,87 

dalam kategori kurang. Dari 32 siswa, tercatat 2 siswa atau 6,25 % siswa yang 

berhasil memperoleh nilai dalam kategori sangat baik dengan rentang nilai 85-

100. Kategori baik dengan rentang nilai 75-84 dicapai oleh 7 siswa atau sebesar 

21,87 % siswa yang berhasil memperoleh nilai dalam kategori baik, rentang nilai 

61-74 tercatat 14 siswa atau 43,75 % siswa memperoleh kategori kurang, dan 9 
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siswa atau 28,13 % siswa memperoleh nilai sangat kurang. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada diagram berikut ini. 

6%

22%

44%

28%

Sangat Baik

Baik

Kurang

Sangat Kurang

 

Diagram 1 Hasil Tes Menyimak Berita Siswa Siklus 1 

Berdasarkan diagaram di atas yang paling tinggi berada pada kategori 

kurang dengan persentase pembulatan sebesar 44%. Peringkat kedua pada 

kategori sangat kurang dengan persentase pembulatan sebesar 28%. Peringkat 

ketiga pada kategori baik dengan persentase pembulatan sebesar 22%. Peringkat 

selanjutnya pada kategori sangat baik dengan persentase pembulatan sebesar 6% 

dan peringkat terakhir berada pada kategori sangat baik dengan persentase 0%. 

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa hasil tes siklus I dalam 

menyimak berita siswa kelas VIII B SMP N 2 Boja termasuk dalam kategori 

kurang. Namun, karena rerata masih belum mencapai nilai 75 maka dapat 

dikatakan hasil yang diperoleh pada siklus I masih butuh peningkatan. Masih 

rendahnya nilai siswa dalam tes menyimak berita menggunakan metode Listening 

In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio disebabkan 

karena pembelajaran yang dilakukan peneliti masih baru sehingga belum 
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terjadinya pembelajaran yang akrab antara siswa dan peneliti, secara tidak 

langsung hal ini mempengaruhi antusias siswa dalam menerima pembelajaran. 

Suasana yang kurang kondusif juga mengakibatkan siswa kurang berkonsentrasi 

dalam menemukan pokok-pokok berita. Dalam menyimpulkan isi berita, beberapa 

siswa masih kurang memahami cara menyimpulkan isi berita yang sesuai dengan 

pokok-pokok berita dengan tepat. Untuk mengkritisi isi berita, siswa belum 

terbiasa dalam hal menanggapi suatu hal yang dikemukakan atau yang ditulis 

dalam suatu kalimat sehingga siswa masih kurang memahami cara mengkritisi isi 

berita yang sesuai. 

Nilai siklus I diperoleh dari penjumlahan skor masing-masing aspek, yaitu 

(1) mampu menemukan pokok-pokok berita yang disimak, (2) mampu 

menyimpulkan isi berita yang disimak, dan (3) mampu mengkritisi isi berita. 

Hasil perolehan nilai untuk setiap aspek penilaian menyimak berita menggunakan 

metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media 

audio tercantum dalam tabel-tabel berikut. 

Tabel 10 Hasil Tes Aspek Menemukan Pokok-pokok Berita yang 

Disimak Siklus I 

No. Skor Bobot Frekuensi 
Total 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rerata Klasikal 

Skor 
Persen 

(%) 

1. 4 

15 

3 12 9,38 

92 : 32 = 

2,87 

(92 x 

100) : (32 

x 4) = 

71,87 % 

(kurang) 

2. 3 22 66 68,75 

3. 2 7 14 21,87 

4. 1 0 0 0 

Jumlah  32 92 100 
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Data pada tabel 10 merupakan hasil tes keterampilan menyimak berita 

aspek menemukan pokok-pokok berita yang disimak. Secara klasikal mencapai 

total skor 92 dengan rerata skor 2,87. Persentase keberhasilan siswa secara 

klasikal untuk aspek menemukan pokok-pokok berita yang disimak adalah 71,87 

masuk dalam kategori kurang. Persentase tersebut bermakna bahwa beberapa 

siswa telah mampu menemukan pokok-pokok berita yang disimak dengan baik. 

Namun, berdasarkan data pada tabel 10 tercatat siswa yang mendapat skor 

maksimal hanya 3 siswa. Hal ini berarti 9,38 % siswa mampu menemukan pokok-

pokok berita yang disimak dengan baik. Skor 3 dicapai oleh 22 siswa, artinya 

68,75 % siswa masih kurang dalam menemukan pokok-pokok berita yang 

disimak. Skor 2 dicapai oleh 7 siswa, artinya 21,87 % siswa belum bisa 

menemukan pokok-pokok berita yang disimak dengan baik. Aspek menemukan 

pokok-pokok berita yang disimak pada siklus I termasuk dalam kategori kurang 

dengan persentase keberhasilan mencapai 71,87 %. Dalam aspek ini siswa sudah 

mampu menemukan pokok-pokok berita yang disimak, akan tetapi kurang 

lengkap dalam menyebutkan unsur 5W+1H (apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana). Siswa kesulitan dalam menemukan aspek mengapa dan 

bagaimana. Hal tersebut dikarenakan siswa menyimak kurang konsentrasi dan 

informasi yang disimak terlalu kompleks sehingga sulit menangkap pokok-pokok 

berita secara lengkap. 
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Tabel 11 Hasil Tes Aspek Menyimpulkan Isi berita yang Disimak 

Siklus I 

No. Skor Bobot Frekuensi 
Total 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rerata Klasikal 

Skor 
Persen 

(%) 

1. 4 

4 

0 0 0 

82 : 32 = 

2,56 

(82 x 

100) : (32 

x 4) = 

64,06 % 

(kurang) 

2. 3 18 54 56,25 

3. 2 14 28 43,75 

4. 1 0 0 0 

Jumlah  32 82 100 

 

Berdasarkan data pada tabel 11 dapat diketahui bahwa hasil tes 

keterampilan menyimak berita aspek menyimpulkan isi berita mencapai total skor 

182 dengan rerata skor 2,56. Persentase keberhasilan siswa untuk aspek ini 

64,06%. Hasil tersebut termasuk dalam kategori kurang, artinya siswa dalam 

menyimpulkan berita masih belum mencakup 6 pokok-pokok berita yang sesuai 

dengan isi berita. Siswa masih kesulitan dalam merangkaikan pokok-pokok berita 

yang sudah ditemukannya kemudian diubah kedalam satu paragraf. Hal ini 

dikarenakan siswa masih sulit dalam menemukan unsur mengapa dan bagaimana 

sehingga siswa tidak dapat menyimpulkan isi berita secara lengkap. Dalam aspek 

ini tidak ada yang mendapat skor maksimal dan minimal. Skor 3 dicapai oleh 18 

siswa atau sebesar 56,25 % siswa dan skor 2 dicapai oleh 14 siswa atau sebesar 

43,75%. 

 

 

 



 

 

 

105 

Tabel 12 Hasil Tes Aspek Mengkritisi Isi Berita Siklus I 

No. Skor Bobot Frekuensi 
Total 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rerata Klasikal 

Skor 
Persen 

(%) 

1. 4 

4 

0 0 0 

68 : 32 = 

2,12 

(68 x 100) 

: (32 x 4) 

= 53,13 % 

(kurang) 

2. 3 10 30 31,25 

3. 2 16 32 50 

4. 1 6 6 18,75 

Jumlah  32 68 100 

 

Berdasarkan data pada tabel 12 dapat diketahui bahwa hasil tes 

keterampilan menyimak berita aspek mengkritisi isi berita mencapai total skor 68 

dengan rerata skor 2,12. Persentase keberhasilan siswa untuk aspek ini 53,13%. 

Hasil tersebut termasuk dalam kategori sangat kurang, artinya siswa belum 

mampu mengkritisi isi berita. Siswa belum mampu mengungkapkan kritikan yang 

disertai dengan alasan. Hal ini dikarenakan siswa belum terbiasa untuk 

mengkritisi/menanggapi suatu berita yang disimak. Pembelajran dengan metode 

ini merupakan pembelajaran yang baru bagi siswa jadi siswa masih bingung 

terhadap apa yang akan dilakukannya. Dalam aspek ini tidak ada yang mendapat 

skor maksimal. Skor 3 dicapai oleh 10 siswa atau sebesar 31,25 % siswa, skor 2 

dicapai oleh 16 siswa atau sebesar 50 % siswa, dan skor 1 dicapai oleh 6 siswa 

atau sebesar 18,75 % siswa. 

Perolehan nilai rerata tiap aspek menyimak berita dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
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Tabel 13 Skor Rerata Kemampuan Siswa pada Setiap Aspek dalam 

Menyimak Berita pada Siklus I 

No. Aspek yang dinilai 
Rerata Klasikal 

Skor Persentase (%) 

1. 
Ketepatan menemukan pokok-pokok 

berita (5W+1H) 
2,87 71,87 

2. 
Simpulan berita sesuai dengan isi 

berita yang disimak 
2,56 64,06 

3. Kritikan sesuai dengan isi berita  2,12 53,13 

Nilai Rerata Klasikal 66,87 

 

Berdasarkan tabel 13 dapat diketahui persentase rerata dalam tiap aspek 

keterampilan menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan 

teknik rangsang teks rumpang melalui media audio. Persentase keberhasilan siswa 

aspek menemukan pokok-pokok berita sebesar 71,87 % termasuk dalam kategori 

kurang. Aspek menyimpulkan berita sesuai dengan isi berita sebesar 64,06 % 

termasuk dalam kategori kurang, dan pada aspek kritikan sesuai dengan isi berita 

sebesar 53,13 % termasuk dalam kategori sangat kurang. 

Berdasarkan data pada tabel, dapat diketahui bahwa hasil tes keterampilan 

menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang 

teks rumpang melalui media audio mempunyai rerata klasikal sebesar 66,87. 

Maka persentase keberhasilan klasikal mengalami kenaikan sebesar 11,75 % dari 

hasil tes prasiklus. Pada siklus I semua aspek mengalami peningkatan dari hasil 

penelitian prasiklus. Aspek menemukan pokok-pokok berita yang disimak 

meningkat 6,96 % dari prasiklus, aspek menyimpulkan berita sesuai dengan isi 
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berita meningkat sebesar 24,24 %, dan aspek mengkritisi isi berita mengalami 

kenaikan sebesar 15,27 % dari penelitian prasiklus. 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan siswa 

dalam menyimak berita sudah cukup baik, tetapi hasil tes tersebut belum 

mencapai nilai ketuntasan yaitu 75. Untuk itu peneliti perlu melakukan perbaikan 

tindakan dengan mengadakan pembelajaran siklus II untuk dapat meningkatkan 

hasil tes menyimak berita pada siswa kelas VIII B SMP N 2 Boja dan untuk 

memastikan bahwa metode, teknik, dan media pembelajaran yang digunakan 

dalam pembelajaran benar-benar efektif dalam upaya meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam menyimak berita. 

 

4.1.2.3 Hasil Nontes Siklus I 

Pada siklus I, data nontes diperoleh dari hasil observasi, jurnal siswa dan 

jurnal guru, wawancara, dan dokumentasi foto. Dokumentasi foto hanya 

digunakan sebagai data pendukung data-data lainnya, yakni sebagai bukti visual 

terjadinya satu peristiwa dalam proses pembelajaran siklus I. Hasil nontes 

selengkapnya akan dijelaskan pada uraian berikut ini. 

 

4.1.2.3.1 Hasil Observasi Siklus I 

Observasi dilakukan selama proses pembelajan menyimak berita. 

Pengambilan data ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perilaku siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran menyimak berita menggunakan metode 

Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio. 
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Aspek yang diamati dalam kegiatan observasi siswa meliputi sepuluh perilaku 

yang terdiri atas lima perilaku positif dan lima perilaku negatif yang dilakukan 

siswa selama proses pembelajaran. Observasi dilakukan oleh peneliti dan dibantu 

oleh satu seorang rekan peneliti. Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi 

peneliti pada saat pembelajaran, tidak semua siswa mengikuti pembelajaran 

dengan baik. Beberapa siswa berbicara dengan siswa lain dan beberapa siswa 

terkesan acuh dan bingung. Namun, ada sebagian siswa yang antusias dalam 

mengikuti pembelajaran. Hasil observasi siklus I dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 14 Hasil Observasi Siklus I 

No. Kritetria Sikap Positif Frekuensi 
Persentase 

(%) 

1. Semangat dan bersungguh-sungguh mengikuti 

penjelasan guru 
30 93,75 

2. Keseriusan siswa dalam pembelajaran 

menyimak berita 
24 75 

3. Membuat catatan  mengenai materi yang 

diberikan 
25 78,13 

4. Aktif bertanya dan berkomentar terhadap 

materi yang diberikan 
18 56,25 

5. Bersemangat dalam mengerjakan tes 32 100 

No. Kritetria Sikap Negatif Frekuensi 
Persentase 

(%) 

1. Meremehkan dan tidak sungguh-sungguh 

mengikuti penjelasan guru 
2 6,25 

2. Siswa mengobrol dengan teman saat pelajaran 

berlangsung 

 

8 25 
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3. Tidak membuat catatan mengenai materi yang 

diberikan 
7 21,87 

4. Pasif, tidak bertanya, dan tidak berkomentar 

mengenai materi yang diberikan 
14 43,75 

5. Tidak bersemangat dalam mengerjakan tes 0 0 

 

Aspek pertama adalah siswa semangat dan bersungguh-sungguh 

mengikuti penjelasan guru. Aspek ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas siswa 

selama mengikuti pembelajaran menyimak berita menggunakan metode Listening 

In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio. Dari tabel 14, 

data menunjukkan bahwa ada 30 siswa atau 93,75 % siswa yang bersemangan 

mengikuti dan mendengarkan penjelasan guru dengan baik, sedangkan 2 siswa 

tidak memperhatikan penjelasan guru. Hal ini dikarenakan siswa tersebut berada 

di tempat duduk paling belakang dan mengobrol dengan teman sebelahnya. 

Aspek kedua, yaitu keseriusan siswa dalam pembelajaran menyimak 

berita. Dari tabel 14, menunjukkan ada 24 siswa atau 75 % siswa yang 

bersungguh-sungguh, fokus, dan tidak berbicara dengan teman sebangkunya 

dalam mengikuti pembelajaran menyimak berita. Hal ini ditunjukkan dengan 

keseriusan siswa dalam mengikuti pembelajaran menyimak berita dengan baik, 

sedangkan 8 siswa atau 25 % siswa berbicara dengan teman sebangkunya atau 

mengganggu teman yang lain. Hal ini disebabkan siswa merasa tidak diperhatikan 

oleh guru dan merasa kurang jelas terhadap penjelasan guru, sehingga siswa 

enggan mendengarkan penjelasan guru dan akhirnya mengajak teman untuk 

berbicara dan mengganggu teman yang lain saat pembelajaran menyimak berita 
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sedang berlangsung. Untuk itu peneliti harus lebih meningkatkan motivasi siswa 

dalam mengikuti pembelajaran menyimak berita. 

Aspek ketiga, yaitu membuat catatan mengenai materi yang diberikan. 

Berdasarkan data tabel 14, ada 25 atau 78,13 % siswa membuat catatan mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan penjelasan guru. Sedangkan 7 siswa atau sebanyak 

21,87 % siswa masih enggan untuk mencatat. Hal ini dikarenakan siswa 

meremehkan penjelasan guru dan masih bingung terhadap kegunaan dari catatan 

tersebut. Kebiasaan-kebiasaan ini membuat siswa kesulitan saat mengerjakan soal, 

sehingga mereka merasa waktu yang diberikan peneliti untuk mengejakan soal 

masih kurang. 

Aspek keempat, yaitu keaktifan siswa dalam bertanya maupun 

berkomentar terhadap materi yang diberikan. Berdasarkan tebel 14, ada 18 siswa 

atau sebesar 56,25 % siswa aktif bertanya dan berkomentar dal proses 

pembelajaran menyimak berita. Sedangkan 14 siswa atau sebesar 43,75 % siswa 

pasif dalam bertanya maupun berkomentar saat pembelajaran berlangsung. Siswa 

yang aktif bertanya maupun berkomentar ini dikarenakan siswa merasa tertarik 

dengan pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti sehingga siswa merasa ingin 

tahu terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Sedangkan siswa yang 

pasif dalam bertanya maupun berkomentar dikarenakan siswa merasa sudah 

mengerti dan tidak tertarik dengan apa yang dijelaskan guru. Tetapi ada juga 

siswa yang enggan dan malu bertanya maupun berkomentar karena merasa malu 

kepada teman-temannya dianggap tidak bisa mengikuti pembelajaran dan ada juga 

yang merasa takut kalau komentar mereka salah. 
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Aspek kelima, yaitu siswa bersemangat dalam mengerjakan tes. Dari tabel 

14, semua siswa semangat mengerjakan tes yang diberikan oleh peneliti. Siswa 

bersemangat mengerjakan dan menyimak berita dengan tenang karena peneliti 

menggunakan media audio sehingga siswa merasa tertarik dengan pembelajaran 

menyimak berita. Untuk itu peneliti harus mempertahankan keadaan ini pada 

siklus II, yaitu dengan menggunakan media audio bermuatan lingkungan dengan 

bahan simakan yang lebih mudah dipahami siswa. Selain itu, peneliti lebih 

memotivasi siswa untuk menghilangkan hal-hal yang kurang mendukung dalam 

pembelajaran, lebih komunikatif, dan lebih memperhatikan kondisi kelas. 

 

4.1.2.3.2 Hasil Jurnal Siklus I 

Jurnal yang digunakan pada tindakan siklus I ini adalah jurnal siswa dan 

jurnal guru. Jurnal siswa berisi tanggapan siswa mengenai pembelajaran 

keterampilan menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan 

teknik rangsang teks rumpang melalui media audio. Sedangkan jurnal guru berisi 

tentang perilaku dan keaktifan siswa selama mengikuti pembelajaran keterampilan 

menyimak berita. Berikut ini adalah uraian tentang hasil jurnal siswa dan jurnal 

guru. 

4.1.2.3.2.1 Jurnal Siswa Siklus I 

 Pengisian jurnal dilakukan oleh semua siswa kelas VIII B SMP N 2 Boja. 

Jurnal tersebut diisi pada akhir pembelajaran menyimak berita. Tujuan dari 

pengisian jurnal siswa adalah untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran menyimak berita dengan menggunakan metode Listening In Action 
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dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio. Berikut uraian dari tiap 

pertanyaan pada lembar jurnal siswa. 

 Tabel 15 Hasil Jurnal Siswa Siklus I 

No. Pertanyaan 
Jumlah 

Siswa 

Persentase 

(%) 

1. Perasaan siswa selama mengikuti pembelajaran 

menyimak dengan menggunakan metode Listening 

In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio 

a. Menyenangkan 

b. Kurang menyenangkan 

 

 

 

 

28 

4 

 

 

 

 

87,5 

12,5 

2. Pendapat siswa mengenai materi berita yang 

disimak cukup menarik digunakan sebagai media 

pembelajaran menyimak berita 

a. Menarik 

b. Kurang menarik 

 

 

 

28 

4 

 

 

 

87,5 

12,5 

3. Pendapat siswa mengenai kelemahan atau 

kelebihan menggunakan metode Listening In 

Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui 

media audio yang digunakan dalam pembelajaran 

menyimak berita 

a. Banyak terdapat kelebihan 

b. Banyak terdapat kekurangan 

 

 

 

 

 

27 

5 

 

 

 

 

 

84,38 

15,62 

4. Pendapat siswa dalam pembelajaran menyimak 

berita dengan menggunakan metode Listening In 

Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui 

media audio 

a. Siswa tidak kesulitan saat menyimak berita 

b. Siswa kesulitan saat menyimak berita 

 

 

 

 

25 

7 

 

 

 

 

78,13 

21,87 
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5. Pesan dan kesan siswa setelah mengikuti 

pembelajaran menyimak dengan menggunakan 

metode Listening In Action dan teknik rangsang 

teks rumpang melalui media audio 

 

32 

 

100 

 

 Dari tabel 15 di atas, pertanyaan pertama dapat diketahui bahwa 28 siswa 

atau sebesar 87,5 % siswa merasa senang terhadap pembelajaran menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio. Sedangkan 4 siswa atau sebesar 12,5 % siswa merasa tidak 

senang terhadap pembelajaran menyimak. Siswa merasa senang karena 

pembelajaran menyimak menjadi mudah dipahami dan menambah wawasan 

mengenai dampak lingkungan yang tidak dijaga dengan baik. Hal ini dibuktikan 

dengan pernyataan siswa, yaitu “Saya sangat senang dengan pembelajaran 

menyimak ini karena tidak disangka untuk mencari pokok-pokok berita sangat 

mudah dipahami”. Selain itu, ada juga siswa yang menyatakan “Saya senang 

dengan pembelajaran menyimak karena dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai lingkungan”. Sedangkan bagi siswa yang merasa tidak senang 

dengan pembelajaran menyimak berita dikarenakan mereka merasa kesulitan 

terhadap metode yang diterapkan oleh peneliti dan audio yang diperdengarkan 

terlalu cepat. Hal ini sesuai dengan pernyataan siswa, yaitu “Saya masih merasa 

bingung dalam menisi teks rumpang dan rekamannya kurang jelas”. Ada juga 

siswa  yang mengatakan “Saya masih belum bisa memahami dengan cepat materi 

pembelajaran dengan menggunakan metode tersebut karena metode yang 

digunakan belum pernah dilakukan sebelumnya”. Beragam alasan yang telah 
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diungkapkan siswa mengenai pembelajaran menyimak berita menggunakan 

metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media 

audio ini, diharapkan peneliti dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan di 

siklus I dan mempertahankan kelebihan untuk dijadikan acuan pada pembelajaran 

siklus II. 

 Pertanyaan yang kedua, yaitu pendapat siswa mengenai materi berita yang 

disimak cukup menarik digunakan sebagai media pembelajaran menyimak berita. 

Sebanyak 28 siswa atau sebesar 87,5 % dari jumlah keseluruhan siswa menjawab 

materi yang digunakan sebagai media pembelajaran menyimak berita sudah 

menarik. Sebagian besar siswa memberikan alasan materi berita yang digunakan 

menarik karena dapat menambah wawasan mengenai lingkungan, sedangkan 

sebesar 4 siswa atau 12,5% siswa menjawab kurang menarik beralasan karena 

berita yang direkam terlalu cepat, sehingga kurang jelas. Ada juga yang 

berpendapat kalau isi berita terlalu banyak, sehingga siswa tidak bisa menemukan 

pokok-pokok berita secara lengkap. 

 Pertanyaan yang ketiga, yaitu kelebihan atau kelemahan dalam menyimak 

berita menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks 

rumpang melalui media audio. Sebanyak 27 siswa atau 84,38 % siswa 

menyatakan kelebihan dalam pembelajaran menyimak berita beralasan bahwa 

siswa lebih mudah dalam menemukan pokok-pokok berita dan mudah dipahami, 

sehingga siswa terbantu saat mengerjakan soal yang diberikan peneliti. Sedangkan 

5 siswa atau 15,62 % siswa menyatakan bahwa ada kekurangan dalam menyimak 

berita menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks 
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rumpang melalui media audio ini beralasan karena siswa masih bingung dalam 

menemukan pokok-pokok berita. Jadi, siswa masih kebingungan saat mengisi teks 

rumpang. Ada juga siswa yang beralasan berita yang direkam terlalu panjang dan 

cepat, sehingga kurang jelas informasi apa saja yang diutarakan, hal tersebut 

mengakibatkan siswa tidak dapat menemukan pokok-pokok berita secara lengkap 

dan kesulitan saat harus mengkritisi isi berita.  

 Pertanyaan yang keempat, yaitu pendapat siswa saat menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio. Sebanyak 25 siswa atau 78,13% siswa menyatakan mereka 

tidak mengalami kesulitan saat pembelajaran menyimak berita menggunakan 

metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media 

audio. Mereka menyatakan bahwa menyimak dengan menggunakan menggunakan 

metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media 

audio dapat melatih konsentrasi, lebih menarik dan mempermudah pembelajaran, 

dan menambah wawasan mengenai lingkungan. Sedangkan sebanyak 7 siswa atau 

21,87 % siswa menyatakan mengalami kesulitan dalam pembelajaran menyimak 

berita menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks 

rumpang melalui media audio. Mereka berpendapat kalu rekaman yang 

diperdengarkan terlalu panjang dan cepat, sehingga siswa kesulitan untuk 

menemukan pokok-pokok berita. Hal ini disebabkan karena siswa masih berbicara 

dengan teman sebelahnya saat proses menyimak berita berlangsung. 

 Pertanyaan terakhir adalah pesan dan kesan siswa terhadap pembelajaran 

menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang 
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teks rumpang melalui media audio. Semua siswa memberikan masukan yang 

positif bagi peneliti untuk dijadikan acuan pada pembelajaran siklus II. Sebagian 

besar siswa memberikan pesan agar setiap kegiatan menyimak menggunakan 

media audio karena lebih menyenangkan dan ada juga siswa yang mengatakan 

agar rekaman jangan terlalu panjang dan cepat, agar mudah dalam menemukan 

pokok-pokok berita serta mudah dalam mengkritisi isi berita. Kesan yang 

diberikan adalah dengan mengikuti pembelajaran menyimak berita menggunakan 

metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media 

audio lebih menyenangkan. 

 

4.1.2.3.2.2 Jurnal Guru Siklus I 

Jurnal guru berisi kejadian-kejadian yang terlihat oleh guru tentang 

perilaku siswa selama pembelajaran. Aspek-aspek yang terdapat dalam jurnal 

guru, antara lain (1) kesiapan siswa terhadap pembelajaran menyimak berita 

dengan menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks 

rumpang melalui media audio, (2) respons siswa terhadap metode Listening In 

Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio yang digunakan 

peneliti dalam pembelajaran menyimak berita, (3) keaktifan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran menyimak berita menggunakan metode Listening In 

Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio, dan (4) 

pemahaman siswa terhadap pembelajaran menyimak berita menggunakan metode 

Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio. 
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 Berdasarkan hasil jurnal guru pada siklus I dapat dijelaskan bahwa peneliti 

terlebih dahulu menjelaskan pembelajaran yang akan dilaksanakan, yaitu 

pembelajaran menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan 

teknik rangsang teks rumpang melalui media audio, sehingga siswa merasa 

tertarik dan antusias untuk mengikuti pembelajaran menyimak berita. Respons 

siswa terhadap pembelajaran menyimak berita menggunakan metode Listening In 

Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio adalah sangat 

antusias dalam menikuti pembelajaran dan dengan tenang menyimak berita, 

meskipun ada siswa yang berbicara dengan teman sebelahnya saat menyimak 

berita.  

Saat pembelajaran berlangsung sebagian besar siswa aktif memperhatikan 

dan mencatat penjelasan guru serta siswa terlihat sangat antusias dengan 

pembelajaran yang dilakukan. Tetapi masih ada siswa yang tidak membuat 

catatan tentang penjelasan yang diberikan oleh guru, hal ini dikarenakan siswa 

berbicara dengan teman sebelahnya. Perilaku siswa tampak sangat menyenangkan 

karena siswa menjadi lebih aktif dari pembelajaran sebelumnya apa lagi pada saat 

berada dikelompok kecil. Siswa terlihat aktif berdiskusi. 

Situasi kelas menjadi lebih hidup dibandingkan pembelajaran sebelumnya 

serta proses pembelajaran membuat siswa tidak pasif karena siswa bekerjasama 

dalam satu kelompok untuk menyelesaikan tugas dari guru. Kejadian yang 

muncul saat pembelajaran berlangsung adalah siswa lebih berani berpendapat, 

bertanya dan berdiskusi dengan guru maupun temanya. Namun, masih ada siswa 

yang malu untuk mengungkapkan pendapatnya. 
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 Dalam aspek pemahaman siswa terhadap pembelajaran menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio, sebagian besar siswa merasa paham dengan penjelasan guru. 

Tetapi ada yang berpendapat penjelasan guru berbelit dan sulit dipahami. 

 Berdasarkan jurnal guru siklus I tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

keseriusan dan keaktifan siswa selama mengikuti pembelajaran menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio masih kurang maksimal karena terlihat ada beberapa siswa 

yang tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Semua kekurangan-kekurangan 

pada siklus I ini akan menjadi refleksi bagi peneliti dan acuan untuk 

memperbaikinya pada pembelajaran siklus II. 

 

4.1.2.3.3 Hasil Wawancara Siklus I 

Hasil wawancara dilakukan setelah siklus I selesai dan setelah guru 

memperoleh nilai. Peneliti mewawancarai tiga siswa dengan kriteria satu siswa 

memperoleh nilai tinggi, satu siswa memperoleh nilai sedang, dan satu siswa 

memperoleh nilai rendah. Wawancara siklus I dilakukan untuk mengetahui 

tanggapan siswa terhadap pembelajaran menyimak berita menggunakan metode 

Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio dan 

kesulitan siswa dalam proses pembelajaran. Hasil wawancara dipaparkan seperti 

berikut. 

Pertanyaan pertama adalah apakah siswa merasa senang mengikuti 

pembelajaran menyimak menggunakan metode Listening In Action dan teknik 
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rangsang teks rumpang melalui media audio?. Dari pertanyaan ini, ketiga siswa 

menjawab senang dengan pembelajaran menyimak berita menggunakan metode 

Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio. 

Alasan yang dikemukakan oleh siswa yang mendapat nilai tinggi adalah dengan 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio dapat dengan mudah menemukan pokok-pokok berita dan 

media audio yang digunakan dapat menambah wawasan mengenai peduli 

terhadap lingkungan sekitar. Sedangkan siswa yang mendapat nilai sedang dan 

rendah memberi alasan pembelajaran menyimak berita menggunakan metode 

Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio ini 

baru pertama kali dilakukan, sehingga siswa merasa bingung terutama ketika 

harus mengisi teks rumpang dan ada juga yang berpendapat rekam berita terlalu 

cepat serta volumenya terlalu kecil. Hal ini yang menyebabkan siswa kurang 

berkonsentrasi saat pembelajaran menyimak berita berlangsung. 

Pertanyaan kedua, yaitu apakah dengan menggunakan metode Listening In 

Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio dapat menarik 

minat siswa dalam pembelajaran menyimak berita?. Ketiga siswa semuanya 

menjawab tertarik dengan pembelajaran menyimak berita menggunakan metode 

Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio ini, 

karena pembelajaran seperti ini baru pertama kali dilakukan, sehingga siswa 

merasa tertarik dan antusias dalam pembelajaran. 

Pertanyaan ketiga, yaitu apakah dengan menggunakan metode Listening In 

Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio ini dapat 
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memudahkan siswa dalam menemukan pokok-pokok berita?. Siswa yang 

mendapat nilai tinggi dan sedang menjawab menggunakan metode Listening In 

Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio ini sangat 

mempermudah siswa dalam menemukan pokok-pokok berita. Sedangkan siswa 

yang mendapat nilai rendah menjawab merasa kesulitan untuk menemukan 

pokok-pokok berita, dikarenakan rekaman berita terlalu cepat dan volumenya 

kecil, sehingga siswa kurang berkonsentrasi saat pembelajaran menyimak berita 

berlangsung. Hal tersebut juga mengakibatkan siswa kesulitan untuk mengkritisi 

isi berita. 

Pertanyaan keempat, yaitu apakah mengalami kesulitan dalam proses 

pembelajaran menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan 

teknik rangsang teks rumpang melalui media audio?. Siswa yang mendapat nilai 

tinggi tidak mengalami kesulitan dan dapat mengejakan soal dengan baik. Siswa 

yang mendapat nilai sedang menjawab kesulitan saat mengisi teks rumpang, hal 

ini dikarenakan siswa tidak memperhatikan saat guru menjelaskan, sedangkan 

siswa yang mendapat nilai rendah menjawab kesulitan menemukan pokok-pokok 

berita dan mengkritisi isi berita, karena rekaman berita terlalu cepat dan 

volumenya kecil. Hal ini menunjukkan bahwa siswa tersebut kurang konsentrasi 

saat menyimak berita dan guru menganjurkan agar siswa tersebut untuk lebih 

berkonsentrasi dan membuat catatan, sehingga saat mengerjakan soal tidak 

mengalami kesulitan. 

Pertanyaan kelima, yaitu saran mengenai pembelajaran menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 
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melalui media audio ini. Saran yang diberikan oleh siswa yang mendapatkan nilai 

tinggi adalah agar pembelajaran menyimak berita menggunakan metode Listening 

In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio lebih sering 

dilakukan karena dapat mempermudah dalam menemukan pokok-pokok berita. 

Siswa yang mendapat nilai sedang memberi saran hampir sama dengan siswa 

yang mendapat nilai tinggi, yaitu agar pembelajaran menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio lebih sering dilakukan karena pembelajarannya 

menyenangkan dan bisa lebih berkonsentrasi. Siswa yang mendapat nilai rendah 

memberi saran agar penjelasan mengenai metode Listening In Action dan teknik 

rangsang teks rumpang lebih ditingkatkan lagi dan rekaman berita jangan terlalu 

panjang dan cepat serta volumenya lebih dikeraskan lagi. 

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa ketiga siswa pada dasarnya 

merasa senang dan tertarik mengikuti pembelajaran menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio. Namun, perlu adanya perbaikan pada pembelajaran 

berikutnya sehingga pembelajaran akan menjadi lebih baik lagi. 

 

4.1.2.3.4 Dokumentasi Siklus I 

Dokumentasi yang digunakan berupa foto dimaksudkan sebagai bukti 

dalam pengambilan data. Pengambilan dokumentasi dilakukan selama kegiatan 

pembelajaran menyimak berita siklus I berlangsung. Dalam penelitian tindakan 

kelas ini foto digunakan untuk mendokumentasikan keaktifan serta tingkah laku 
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siswa di kelas saat proses pembelajaran berlangsung. Dokumentasi foto yang 

diambil, yaitu (1) kegiatan siswa menerima penjelasan materi, (2) kegiatan siswa 

dalam keaktifannya di kelas, (3) kegiatan siswa saat menyimak berita, (4) kegiatan 

siswa mengerjakan soal, dan (5) kegiatan siswa saat memberikan tanggapan 

mengenai isi berita. Dokumentasi yang dilakukan merupakan kegiatan menyimak 

berita menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks 

rumpang melalui media audio. Berikut ini adalah dokumentasi dan penjelasan 

kegiatan menyimak berita siklus I. 

 

Gambar 1 Siswa Menerima Penjelasan Guru Siklus I 

 Gambar 1 tersebut adalah kegiatan siswa menerima penjelasan materi dari 

guru mengenai menyimak berita. Kegiatan ini bertujuan menjelaskan kepada 

siswa tentang cara menemukan pokok-pokok berita dan cara mengisi teks 

rumpang. Terlihat sebagian besar siswa memperhatikan dan mencatat penjelasan 

dari guru. Namun, masih ada beberapa siswa yang duduk di belakang yang kurang 

memerhatikan saat guru menjelaskan materi. Gambar selanjutnya adalah gambar 

keaktifan siswa di kelas. 
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Gambar 2 Keaktifan Siswa di Kelas Siklus I 

Gambar 2 tersebut menunjukkan siswa aktif dalam mengikuti 

pembelajaran. Keaktifan siswa saat pembelajaran menyimak berita terlihat ketika 

siswa antusias untuk menjawab pertanyaan yang diberikan guru dengan cara 

menuliskan jawabannya di papan tulis. Hal ini menunjukkan bahwa siswa antusias 

dan senang terhadap pembelajaran menyimak berita menggunakan metode 

Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio. 

Namun, masih ada beberapa siswa yang enggan dan masih malu-malu untuk 

menuliskan jawabannya di papan tulis maupun bertanya mengenai kesulitan yang 

dialami. Selanjutnya adalah gambar kegiatan siswa saat menyimak berita. 
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Gambar 3 Siswa Menyimak Berita Siklus I 

Gambar 3 tersebut menunjukkan kegiatan siswa menyimak berita dengan 

menggunakan media audio. Dalam kegiatan ini, peneliti meminta siswa untuk 

menyimak dengan bersungguh-sungguh dan konsentrasi. Namun, masih ada 

beberapa siswa yang tidak memperhatikan dan masih berbicara dengan teman 

sebangkunya. Hal ini dapat mengganggu saat media audio diperdengarkan karena 

dapat mengganggu konsentrasi siswa yang lain. Kegiatan selanjutnya adalah siswa 

mengerjakan soal. 

 

Gambar 4 Siswa Mengerjakan Soal Siklus I 
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Gambar 4 tersebut menunjukkan kegiatan siswa saat mengerjakan soal 

pemahaman mengenai rekaman berita yang diperdengarkan. Soal yang diterima 

siswa mencakup menemukan pokok-pokok berita yang disimak, menyimpulkan 

isis berita, dan mengkritisi isi berita. Siswa mengerjakan berdasarkan simakan dan 

catatan yang ditemukan saat menyimak berita. Peneliti meminta siswa agar 

mengerjakan secara teliti dan serius. Namun, ada juga siswa yang masih tengak-

tengok yang menandakan masih ada siswa yang mengalami kesulitan. Hal ini 

disebabkan karena siswa kurang konsentrasi saat menyimak berita dan tidak 

mencatat hal-hal yang penting saat menyimak berita. Selanjutnya adalah kegiatan 

siswa saat memberikan tanggapan mengenai isi berita. 

 

Gambar 5 Siswa Memberikan Tanggapan Mengenai Isi Berita SiklusI 

Gambar 5 tersebut menunjukkan kegiatan siswa saat memberi 

tanggapan/kritikaan mengenai isi berita. Siswa satu per satu mengungkapkan 

pendapatnya mengenai isi berita. Namun, masih ada juga siswa yang malu-malu 

untuk mengungkapkan pendapatnya. 
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4.1.2.4 Refleksi Siklus I  

 Pembelajaran menyimak berita menggunakan metode Listening In 

Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio siklus I ini 

menggunakan hasil tes dan nontes untuk mendapatkan keseluruhan dari proses 

pembelajaran. Pada saat proses pembelajaran, beberapa siswa masih kurang 

antusias dan menunjukkan perilaku negatif lainnya dalam mengikuti 

pembelajaran. Hal ini dibuktikan melalui hasil observasi yang mencatat bahwa 

masih ada 8 siswa atau 25% siswa yang tidak fokus terhadap pembelajaran karena 

siswa berbicara dengan teman sebangku atau mengganggu teman yang lain serta 

ada 7 siswa atau 21,87% siswa masih enggan mencatat mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan penjelasan guru. Siswa juga kurang aktif dalam pembelajaran, 

hanya 18 siswa atau 56,25% siswa yang aktif bertanya dan berkomentar dalam 

proses pembelajaran, sedangkan 14 siswa atau 43,75% siswa pasif dalam bertanya 

dan berkomentar dalam proses pembelajaran, siswa yang aktif bertanya maupun 

berkomentar ini dikarenakan siswa merasa tertarik dengan pembelajaran yang 

dilakukan. Sedangkan siswa yang pasif dikarenakan siswa merasa sudah mengerti 

dan atau tidak tertarik dengan penjelasan guru. Namun pada saat mengerjakan 

soal tes, semua siswa bersemangat dalam mengerjakan dan menyimak berita 

dengan tenang karena peneliti menggunakan media audio yang mampu menarik 

perhatian siswa dalam pembelajaran menyimak berita. Hal tersebut didukung pula 

dari data hasil jurnal guru yang menyebutkan bahwa keseriusan dan keaktifan 

siswa selama mengikuti pembelajaran menyimak masih kurang maksimal karena 

terlihat ada beberapa siswa yang berperilaku negatif berdasarkan hasil observasi. 
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Dilihat dari jurnal siswa, masih ada 7 siswa atau 21,87% siswa yang masih 

kesulitan dalam menemukan pokok-pokok berita yang disimak. Hasil jurnal siswa 

juga didukung dengan hasil wawancara yang menyebutkan bahwa siswa kesulitan 

menemukan pokok-pokok berita terutama pada aspek mengapa dan bagaimana. 

Sehingga siswa juga merasa kesulitan dalam menyimpulkan isi berita ke dalam 

satu paragraf. Siswa juga kesulitan saat mengkritisi isi berita. Hal ini dikarenakan 

media rekaman yang diputar terlalu panjang dan cepat. 

Berdasarkan hasil tes dapat diuraikan hasil kompetensi menyimak berita 

secara klasikal mencapai total nilai sebesar 2140 dengan rerata 66,87 dalam 

kategori kurang. Dari 32 siswa, tercatat 2 siswa atau 6,25 % siswa yang berhasil 

memperoleh nilai dalam kategori sangat baik dengan rentang nilai 85-100. 

Kategori baik dengan rentang nilai 75-84 dicapai oleh 7 siswa atau sebesar 

21,87% siswa yang berhasil memperoleh nilai dalam kategori baik, rentang nilai 

61-74 tercatat 14 siswa atau 43,75 % siswa memperoleh kategori kurang, dan 9 

siswa atau 28,13 % siswa memperoleh nilai sangat kurang.  Hasil tes siklus I 

masih mengindikasikan perlunya peningkatan hasil tes menyimak untuk menjadi 

baik bahkan lebih baik lagi karena hasil rerata yang diperoleh masih belum 

mencapai nilai 75. 

 Hasil nontes pada siklus I yang meliputi observasi, jurnal siswa dan jurnal 

guru, wawancara, dan dokumentasi juga menunjukkan adanya kekurangan dalam 

pembelajaran menyimak berita. Berdasarkan hasil observasi kekurangan yang 

paling menonjol adalah siswa kurang aktif bertanya atau berkomentar mengenai 

materi yang diberikan. Pada jurnal siswa, sebagian besar siswa masih kesulitan 
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dalam mengisi teks rumpang dan mengkritisi isi berita karena rekaman yang 

diperdengarkan terlalu panjang dan cepat serta volumenya kurang keras. Oleh 

sebab itu, peneliti harus lebih memotivasi dan menjelaskan mengenai metode 

pembelajaran yang akan dilakukan siswa. Masih rendahnya nilai menyimak berita 

siswa dalam siklus I dikarenakan pembelajaran dengan menggunakan metode 

Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio yang 

diterapkan merupakan hal yang baru bagi siswa, sehingga cara pembelajaran 

seperti ini merupakan proses awal bagi siswa untuk menyesuaikan diri. Hal ini 

yang menyebabkan beberapa siswa masih bingung dengan penerapan metode 

Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio. Pada 

jurnal guru, dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa antusias dalam mengikuti 

pembelajaran. Namun, masih ada beberapa siswa yang terlihat mengobrol dengan 

teman sebangkunya. Saat penjelasan materi, terlihat siswa mencatat materi yang 

diberikan dengan baik. Akan tetapi, masih ada siswa yang tidak mencatat dan 

pada saat guru memberikan kesempatan siswa untuk mengemukakan 

pendapatnya, sebagian besar siswa masih merasa malu untuk mengungkapkan 

pendapatnya. Saat dilakukan proses wawancara, siswa yang mendapat nilai 

rendah menjawab merasa kesulitan untuk menemukan pokok-pokok berita, 

dikarenakan rekaman berita terlalu cepat dan volumenya kecil, sehingga siswa 

kurang berkonsentrasi saat pembelajaran menyimak berita berlangsung. Hal 

tersebut juga mengakibatkan siswa kesulitan untuk mengkritisi isi berita. Ini 

menunjukkan bahwa siswa tersebut kurang konsentrasi saat menyimak berita dan 
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guru menganjurkan agar siswa tersebut untuk lebih berkonsentrasi dan membuat 

catatan, sehingga saat mengerjakan soal tidak mengalami kesulitan. 

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peneliti masih 

harus melakukan perbaikan pelaksanaan tindakan dengan sedikit perubahan 

perlakuan belajar dari peneliti untuk memantapkan metode, teknik, dan media 

yang digunakan benar-benar efektif dalam meningkatkan keterampilan menyimak 

berita siswa pada siklus II. Dengan demikian, perlu diadakan siklus II agar nilai 

siswa dapat mencapai target yang diharapkan. 

 

4.1.3 Hasil Penelitian Siklus II 

Siklus II dilakukan karena hasil tes keterampilan menyimak berita siklus I 

belum mencapai batas ketuntasan minimal. Pelaksanaan siklus II masih 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio dengan segala perbaikan untuk mengatasi masalah yang ada 

pada siklus I. Siklus II dipersiapkan dan direncanakan lebih matang karena siklus 

ini merupakan upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan mengubah 

perilaku siswa kearah yang lebih positif daripada siklus I. Perencanaan pada siklus 

II ini dengan melihat refleksi siklus I sehingga diharapkan siklus II berjalan 

dengan lebih baik. 
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4.1.3.1 Proses Pembelajaran Keterampilan Menyimak Berita Menggunakan 

Metode Listening In Action dan Teknik Rangsang Teks Rumpang 

melalui Media audio Siklus II 

Pelaksanaan pembelajaran menyimak berita pada siklus II dilakukan 

melalui tiga tahap pembelajaran, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan 

akhir seperti pelaksanaan pembelajaran siklus I. Akan tetapi, ada kegiatan 

pembelajaran di siklus II yang berbeda pada kegiatan pembelajaran siklus I. Hal 

ini dilakukan agar kelemahan-kelamahan atau kekurangan-kekurangan dari siklus 

I dapat diperbaiki. Pada proses kegiatan awal, semua siswa sangat antusias dan 

bersungguh-sungguh mengikuti pembelajaran. Sikap siswa menunjukkan 

keseriusan untuk mengikuti pembelajran. Hal ini dikarenakan guru memberikan 

motivasi belajar kepada siswa agar lebih antusias lagi dalam mengikuti 

pembelajaran pada siklus II. 

Pada kegiatan inti, proses pembelajaran berjalan kondusif. Hal ini 

ditunjukkan pada hasil observasi yang menunjukkan bahwa semua siswa mencatat 

mengenai materi yang diberikan. Siswa yang aktif dalam pembelajaran pun 

meningkat menjadi 27 siswa atau 84,38% dan ada 5 siswa atau 15,62% siswa 

yang masih pasif dalam pembelajaran. Siswa yang aktif bertanya maupun 

berkomentar ini dikarenakan siswa merasa tertarik dan ingin tahu terhadap 

pembelajaran yang dilakukan. Sedangkan siswa yang pasif dikarenakan siswa 

merasa sudah mengerti dan ada siswa yang menanyakan hal yang sama sehingga 

bila pertanyaan sudah disampaikan oleh temannya maka pertanyaan itu tidak 

ditanyakan lagi. Pada saat mengerjakan soal tes, semua siswa bersemangat dalam 

mengerjakan dan menyimak berita dengan tenang karena peneliti menggunakan 
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media audio yang mampu menarik perhatian siswa dalam pembelajaran 

menyimak berita. 

Pada kegiatan akhir, siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

pada hari itu. Siswa juga diminta untuk menyampaikan kesan selama mengikuti 

pembelajaran. Setelah itu, guru dan siswa bersama-sama melaksanakan refleksi 

terhadap pembelajaran yang telah berlangsung. 

 

4.1.3.2 Hasil Tes Siklus II 

Hasil tes kompetensi menyimak berita menggunakan metode Listening In 

Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio pada siklus II ini 

merupakan data kedua setelah dilaksanakannya tindakan pada siklus I. Kriteria 

penilaian pada siklus II ini masih sama dengan tes siklus I yang meliputi penilaian 

untuk indikator mampu menemukan pokok-pokok berita yang disimak, mampu 

menyimpulkan isi berita yang disimak, dan mampu mengkritisi isi berita. 

Dari pembelajaran yang telah dilakukan pada tahap siklus II, hasil tes 

keterampilan menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan 

teknik rangsang teks rumpang melalui media audio pada siswa kelas VIII B SMP 

N 2 Boja secara klasikal dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 16 Perolehan Nilai Siklus II 

No. Kategori 
Rentang 

Nilai 
Frekuensi 

Total 

Nilai 

Persentase 

(%) 

Nilai 

Rerata 

Kelas 

1. Sangat baik 85-100 7 620 21,87 

2535 : 32 = 

79,22 

(baik) 

2. Baik 75-84 25 1915 78,13 

3. Kurang 61-74 0 0 0 

4. Sangat kurang 0-60 0 0 0 

Jumlah 32 2535 100 

 

Berdasarkan data pada tabel 16 dapat diketahui bahwa hasil tes 

keterampilan menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan 

teknik rangsang teks rumpang melalui media audio pada siswa kelas VIII B SMP 

N 2 Boja secara klasikal mencapai total nilai sebesar 2535 dengan rerata 79,22 

dalam kategori baik. Persentase keberhasilan pada siklus II mengalami 

peningkatan dari siklus I, yaitu 18,47%. Persentase keberhasilan pada siklus I 

sebesar 66,87% menjadi 79,22% pada siklus II. Peningkatan ini tidak lepas dari 

perbaikan tindakan yang dilakukan pada siklus II, yaitu (1) memberikan motivasi 

belajar dan menjelaskan kembali tujuan pembelajaran menyimak berita pada 

kegiatan awal, (2) lebih menjelaskan lagi mengenai pembelajaran menyimak 

berita menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks 

rumpang melalui media audio, (3) mengulang kembali materi menyimak berita, 

namun lebih menekankan pada aspek mengapa dan bagaimana, (4) memberi 

latihan yang lebih kepada siswa untuk menyimpulkan dan mengkritisi isi berita 

yang disimak, (5) memberi kesempatan lebih banyak kepada siswa untuk bertanya 
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jika mengalami kesulitan, dan (6) memperbaiki materi rekaman berita agar siswa 

mudah menemukan informasi yang mencakup pokok-pokok berita. Dari 32 siswa, 

tercatat 7 siswa atau 21,87 % siswa yang berhasil memperoleh nilai dalam 

kategori sangat baik dengan rentang nilai 85-100. Kategori baik dengan rentang 

nilai 75-84 dicapai oleh 25 siswa atau sebesar 78,13 % siswa yang berhasil 

memperoleh nilai dalam kategori baik, dan tidak ada siswa yang memperoleh nilai 

cukup, kurang, maupun sangat kurang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui 

diagram berikut ini. 

22%

78%

0%
0%

Sangat Baik

Baik

Kurang

Sangat Kurang

 

Diagram 2 Hasil Tes Menyimak Berita Siswa Siklus II 

Berdasarkan diagaram di atas yang paling tinggi berada pada kategori baik 

dengan persentase pembulatan sebesar 78%. Peringkat kedua pada kategori 

sangaat baik dengan persentase pembulatan sebesar 22% dan peringkat terakhir 

berada pada kategori sangat kurang dan dengan persentase 0%. 

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa hasil tes siklus II dalam 

menyimak berita siswa kelas VIII B SMP N 2 Boja termasuk dalam kategori baik. 

Pada pembelajaran siklus II siswa sudah mampu menemukan pokok-pokok berita 
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secara lengkap, menyimpulkan isi berita yang disimak, dan mengkritisi isi berita. 

Hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah mencapai hasil yang diharapkan dalam 

pembelajaran menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan 

teknik rangsang teks rumpang melalui media audio. 

Nilai siklus II diperoleh dari penjumlahan skor masing-masing aspek, yaitu 

(1) mampu menemukan pokok-pokok berita yang disimak, (2) mampu 

menyimpulkan isi berita yang disimak, dan (3) mampu mengkritisi isi berita. 

Hasil perolehan nilai untuk setiap aspek penilaian menyimak berita menggunakan 

metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media 

audio tercantum dalam tabel-tabel berikut. 

Tabel 17 Hasil Tes Aspek Menemukan Pokok-pokok Berita yang 

Disimak Siklus II 

No. Skor Bobot Frekuensi 
Total 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rerata Klasikal 

Skor 
Persen 

(%) 

1. 4 

15 

8 32 25 

104 : 32 

= 3,25 

(104 x 

100) : (32 

x 4) = 

81,25 % 

(baik) 

2. 3 24 72 75 

3. 2 0 0 0 

4. 1 0 0 0 

Jumlah  32 104 100 

 

Data pada tabel 17 merupakan hasil tes keterampilan menyimak berita 

aspek menemukan pokok-pokok berita yang disimak. Secara klasikal mencapai 

total skor 104 dengan rerata skor 3,25. Persentase keberhasilan siswa secara 

klasikal untuk aspek menemukan pokok-pokok berita yang disimak adalah 

81,25% masuk dalam kategori baik. Persentase tersebut bermakna bahwa siswa 

telah mampu menemukan pokok-pokok berita yang disimak dengan baik. 

Berdasarkan data pada tabel 17 tercatat 8 siswa yang mendapat skor maksimal. 
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Hal ini berarti 25 % siswa mampu menemukan pokok-pokok berita yang disimak 

secara lengkap. Sedangkan siswa yang mencapai skor 3 sejumlah 24 siswa. Hal 

ini berarti 75 % siswa mampu menemukan pokok-pokok berita yang disimak 

dengan baik. Aspek menemukan pokok-pokok berita yang disimak pada siklus II 

mengalami kenaikan sebesar 13,05 % dari siklus I. Peningkatan tersebut tidak 

lepas dari sistem belajar pada siklus II, yaitu dengan memberikan banyak 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai kesulitan yang dialami, serta 

memberikan pendampingan saat diskusi berlangsung. Kegiatan seperti ini 

memberi efek yang baik, sehingga saat pembelajaran ada interaksi antara siswa 

dan peneliti. Hal ini membuat siswa bersemangat dan sungguh-sungguh mengikuti 

pembelajaran menyimak berita.  

Tabel 18 Hasil Tes Aspek Menyimpulkan Isi Berita yang Disimak 

Siklus II 

No. Skor Bobot Frekuensi 
Total 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rerata Klasikal 

Skor 
Persen 

(%) 

1. 4 

4 

7 28 21,87 

98 : 32 = 

3,06 

(98 x 

100) : (32 

x 4) = 

76,56 % 

(baik) 

2. 3 20 60 62,50 

3. 2 5 10 15,63 

4. 1 0 0 0 

Jumlah  32 98 100 

 

Berdasarkan data pada tabel 18 dapat diketahui bahwa hasil tes 

keterampilan menyimak berita aspek menyimpulkan isi berita mencapai total skor 

98 dengan rerata skor 3,06. Persentase keberhasilan siswa untuk aspek ini 

76,56%. Hasil tersebut bermakna secara klasikal hasil simpulan siswa termasuk 
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dalam kategori baik. Dalam aspek ini tercatat tidak ada siswa yang mendapat skor 

sangat kurang. Skor 4 dicapai oleh 7 orang atau sebesar 21,87 % siswa yang sudah 

mampu menyimpulkan isi berita mencakup 6 pokok-pokok berita sesuai dengan 

isi berita. Skor 3 dicapai oleh 20 siswa, artinya 62,50 % siswa mampu 

menyimpulkan berita dengan baik, sedangkan 5 siswa mencapai skor 2, artinya 

15,63 % siswa masuk kategori kurang. Aspek ini mengalami kenaikan persentase 

keberhasilan sebesar 19,51 % dari 64,06 % pada siklus I menjadi 76,56% pada 

siklus II.  

Tabel 19 Hasil Tes Aspek Mengkritisi Isi Berita Siklus II 

No. Skor Bobot Frekuensi 
Total 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rerata Klasikal 

Skor 
Persen 

(%) 

1. 4 

4 

8 32 25 

97 : 32 = 

3,03 

(97 x 100) 

: (32 x 4) 

= 75,78 % 

(baik) 

2. 3 17 51 53,13 

3. 2 7 14 21,87 

4. 1 0 0 0 

Jumlah  32 97 100 

 

Berdasarkan data pada tabel 19 dapat diketahui bahwa hasil tes 

keterampilan menyimak berita aspek mengkritisi isi berita mencapai total skor 97 

dengan rerata skor 3,03. Persentase keberhasilan siswa untuk aspek ini 75,78%. 

Hasil tersebut termasuk dalam kategori baik, artinya siswa sudah mampu 

mengkritisi isi berita. Dalam aspek ini tidak ada yang mendapat skor sangat 

kurang. Skor 4 dicapai oleh 8 siswa atau sebesar 25 % siswa, skor 3 dicapai oleh 

17 siswa atau sebesar 53,13 % siswa, dan skor 2 dicapai oleh 7 siswa atau sebesar 
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21,87 % siswa dengan kategori kurang. Aspek ini mengalami kenaikan persentase 

keberhasilan sebesar 42,63 % dari 53,13 % pada siklus I menjadi 75,78 % pada 

siklus II. 

Perolehan nilai rerata tiap aspek menyimak berita pada siklus II dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 20 Skor Rerata Kemampuan Siswa pada Setiap Aspek dalam 

Menyimak Berita pada Siklus II 

No. Aspek yang dinilai 
Rerata Klasikal 

Skor Persentase (%) 

1. 
Ketepatan menemukan pokok-pokok 

berita (5W+1H) 
3,25 81,25 

2. 
Simpulan berita sesuai dengan isi 

berita yang disimak 
3,06 76,56 

3. Kritikan sesuai dengan isi berita  3,03 75,78 

Nilai Rerata Klasikal 79,22 

 

Berdasarkan tabel 20 dapat diketahui persentase rerata dalam tiap aspek 

keterampilan menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan 

teknik rangsang teks rumpang melalui media audio. Persentase keberhasilan siswa 

aspek menemukan pokok-pokok berita sebesar 81,25 % termasuk dalam kategori 

baik. Aspek menyimpulkan berita sesuai dengan isi berita sebesar 76,56 % 

termasuk dalam kategori baik, dan pada aspek kritikan sesuai dengan isi berita 

sebesar 75,78 % termasuk dalam kategori baik. 

Berdasarkan data pada tabel, dapat diketahui bahwa hasil tes keterampilan 

menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang 

teks rumpang melalui media audio pada sikllus II mempunyai rerata klasikal 
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sebesar 79,22, maka persentase keberhasilan klasikal mengalami kenaikan sebesar 

18,47 % dari hasil tes siklus I atau 32,38 % dari prasiklus. Semua aspek 

mengindikasikan adanya peningkatan dari hasil penelitian siklus I. Aspek 

menemukan pokok-pokok berita mengalami kenaikan 13,05 % dari siklus I atau 

20,92 % dari prasiklus, aspek menyimpulkan isi berita mengalami kenaikan 

sebesar 19,51 % dari siklus I atau 54,31 % dari prasiklus, dan aspek mengkritisi 

isi berita mengalami kenaikan sebesar 42,63 % dari siklus I atau 64,41 % dari 

prasiklus. Apabila ditinjau dari tiap aspek, maka dapat disimpulkan bahwa semua 

aspek sudah tuntas melebihi nilai minimal, yaitu 75 yang termasuk dalam kategori 

baik. Oleh karena itu, tidak perlu dilakukan penelitian lagi pada siklus berikutnya. 

 

4.1.3.3 Hasil Nontes Siklus II 

Data nontes pada siklus II diperoleh dari hasil observasi, jurnal siswa dan 

jurnal guru, wawancara, dan dokumentasi foto. Hasil nontes selengkapnya akan 

dijelaskan pada uraian berikut ini. 

 

4.1.3.3.1 Hasil Observasi Siklus II 

Observasi dilakukan selama proses pembelajan menyimak berita. 

Pengambilan data ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perilaku siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran menyimak berita menggunakan metode 

Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio. 

Aspek yang diamati dalam kegiatan observasi siklus II sama dengan yang 

digunakan pada siklus I meliputi sepuluh perilaku yang terdiri atas lima perilaku 
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positif dan lima perilaku negatif yang dilakukan siswa selama proses 

pembelajaran. Observasi dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh satu seorang 

rekan peneliti. Hasil observasi siklus I dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 21 Hasil Observasi Siklus II 

No. Kritetria Sikap Positif Frekuensi 
Persentase 

(%) 

1. Semangat dan bersungguh-sungguh mengikuti 

penjelasan guru 
32 100 

2. Keseriusan siswa dalam pembelajaran 

menyimak berita 
32 100 

3. Membuat catatan  mengenai materi yang 

diberikan 
32 100 

4. Aktif bertanya dan berkomentar terhadap 

materi yang diberikan 
27 84,38 

5. Bersemangat dalam mengerjakan tes 32 100 

No. Kritetria Sikap Negatif Frekuensi 
Persentase 

(%) 

1. Meremehkan dan tidak sungguh-sungguh 

mengikuti penjelasan guru 
0 0 

2. Siswa mengobrol dengan teman saat pelajaran 

berlangsung 

 

0 0 

3. Tidak membuat catatan mengenai materi yang 

diberikan 
0 0 

4. Pasif, tidak bertanya, dan tidak berkomentar 

mengenai materi yang diberikan 
5 15,62 

5. Tidak bersemangat dalam mengerjakan tes 0 0 
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Aspek pertama adalah siswa semangat dan bersungguh-sungguh 

mengikuti penjelasan guru. Aspek ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas siswa 

selama mengikuti pembelajaran menyimak berita menggunakan metode Listening 

In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio. Dari tabel 21, 

data menunjukkan bahwa semua siswa mendengarkan penjelasan guru dengan 

semangan dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran.  

Aspek kedua, yaitu keseriusan siswa dalam pembelajaran menyimak 

berita. Dari tabel 21, menunjukkan bahwa semua siswa dengan sikap tenang dan 

serius menerima penjelasan guru. Selain itu, siswa lebih berkonsentrasi dan 

bersungguh-sungguh dalam menyimak berita. Pada aspek ini, perilaku siswa 

siklus II saat menerima penjelasan guru dapat dikendalikan dan kondisi kelas 

lebih tenang. 

Aspek ketiga, yaitu membuat catatan mengenai materi yang diberikan. 

Berdasarkan data tabel 21, semua siswa membuat catatan mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan penjelasan guru. Siswa menyadari bahwa catatan itu sangat 

penting karena berdasarkan pengalaman mereka pada siklus I terbukti yang tidak 

membuat catatan tidak dapat menjawab soal dengan baik.  

Aspek keempat, yaitu keaktifan siswa dalam bertanya maupun 

berkomentar terhadap materi yang diberikan. Berdasarkan tebel 21, ada 27 siswa 

atau sebesar 84,38 % siswa aktif bertanya dan berkomentar dal proses 

pembelajaran menyimak berita. Sedangkan 5 siswa atau sebesar 15,62 % siswa 

pasif dalam bertanya maupun berkomentar saat pembelajaran berlangsung. Siswa 

yang aktif bertanya maupun berkomentar ini dikarenakan siswa merasa tertarik 
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dengan pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti sehingga siswa merasa ingin 

tahu terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Sedangkan siswa yang 

pasif dalam bertanya maupun berkomentar dikarenakan siswa merasa sudah 

mengerti dan ada siswa yang menanyakan hal yang sama sehingga bila pertanyaan 

itu sudah disampaikan oleh temannya maka pertanyaan itu tidak ditanyanyakan 

lagi. Tetapi ada juga siswa yang masih malu bertanya maupun berkomentar 

karena merasa malu kepada teman-temannya dianggap tidak bisa mengikuti 

pembelajaran dan ada juga yang merasa takut kalau komentar mereka salah. 

Aspek kelima, yaitu siswa bersemangat dalam mengerjakan tes. Aspek ini 

untuk mengetahui kesungguhan siswa dalam mengerjakan soal. Dari tabel 21, 

semua siswa semangat dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tes yang 

diberikan oleh peneliti. Siswa secara individu mengerjakan tes dan menyimak 

berita dengan tenang karena peneliti menggunakan media audio sehingga siswa 

merasa tertarik dengan pembelajaran menyimak berita.  

Secara keseluruhan, pada siklus II ini siswa sudah menunjukkan 

perubahan perilaku belajar yang positif. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil 

persentase keberhasilan siswa dalam pembelajaran menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio yang meningkat sebesar 16,52% dari siklus I atau 35,49% 

dari prasiklus. 
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4.1.3.3.2 Hasil Jurnal Siklus II 

Jurnal yang digunakan pada tindakan siklus II ini adalah jurnal siswa dan 

jurnal guru. Jurnal siswa berisi tanggapan siswa mengenai pembelajaran 

keterampilan menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan 

teknik rangsang teks rumpang melalui media audio. Sedangkan jurnal guru berisi 

tentang perilaku dan keaktifan siswa selama mengikuti pembelajaran keterampilan 

menyimak berita. Berikut ini adalah uraian tentang hasil jurnal siswa dan jurnal 

guru. 

 

4.1.3.3.2.1 Jurnal Siswa Siklus II 

 Pengisian jurnal dilakukan oleh semua siswa kelas VIII B SMP N 2 Boja. 

Jurnal siswa siklus II tersebut diisi pada akhir pembelajaran menyimak berita. 

Aspek-aspek jurnal siswa siklus II sama dengan aspek-aspek jurnal siswa siklus I. 

Berikut uraian dari tiap pertanyaan pada lembar jurnal siswa siklus II. 

 Tabel 22 Hasil Jurnal Siswa Siklus II 

No. Pertanyaan 
Jumlah 

Siswa 

Persentase 

(%) 

1. Perasaan siswa selama mengikuti pembelajaran 

menyimak dengan menggunakan metode Listening 

In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio 

a. Menyenangkan 

b. Kurang menyenangkan 

 

 

 

 

32 

0 

 

 

 

 

100 

2. Pendapat siswa mengenai materi berita yang 

disimak cukup menarik digunakan sebagai media 

pembelajaran menyimak berita 

a. Menarik 

b. Kurang menarik 

 

 

 

 

32 

0 

 

 

 

100 
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3. Pendapat siswa mengenai kelemahan atau 

kelebihan menggunakan metode Listening In 

Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui 

media audio yang digunakan dalam pembelajaran 

menyimak berita 

a. Banyak terdapat kelebihan 

b. Banyak terdapat kekurangan 

 

 

 

 

 

30 

2 

 

 

 

 

 

93,75 

6,25 

 

4. Pendapat siswa dalam pembelajaran menyimak 

berita dengan menggunakan metode Listening In 

Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui 

media audio 

a. Siswa tidak kesulitan saat menyimak berita 

b. Siswa kesulitan saat menyimak berita 

 

 

 

 

30 

2 

 

 

 

 

93,75 

6,25 

5. Pesan dan kesan siswa setelah mengikuti 

pembelajaran menyimak dengan menggunakan 

metode Listening In Action dan teknik rangsang 

teks rumpang melalui media audio 

 

32 

 

100 

 

 Dari tabel 22 di atas, pertanyaan pertama dapat diketahui bahwa semua 

siswa merasa senang dan tertarik terhadap pembelajaran menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio. Siswa merasa senang karena pembelajaran menyimak 

menjadi mudah dipahami dan menambah wawasan mengenai dampak lingkungan 

yang tidak dijaga dengan baik.  

 Pertanyaan yang kedua, yaitu pendapat siswa mengenai materi berita yang 

disimak cukup menarik digunakan sebagai media pembelajaran menyimak berita. 

Semua siswa menjawab materi yang digunakan sebagai media pembelajaran 

menyimak berita sudah menarik. Rata-rata siswa memberikan alasan materi berita 

yang digunakan menarik karena dapat menambah wawasan mengenai lingkungan 
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dan dapat mendiskusikan mengenai penanggulangan terhadap bahaya rusaknya 

lingkungan serta cara melestarikan lingkungan sekitar. 

 Pertanyaan yang ketiga, yaitu kelebihan atau kelemahan dalam menyimak 

berita menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks 

rumpang melalui media audio. Sebanyak 30 siswa atau 93,75 % siswa 

menyatakan kelebihan dalam pembelajaran menyimak berita beralasan bahwa 

siswa lebih mudah dalam menemukan pokok-pokok berita dan mudah dipahami, 

sehingga siswa terbantu saat mengerjakan soal yang diberikan peneliti. Hal ini 

dibuktikan dengan jawaban siswa yang menyatakan bahwa “menggunakan teks 

rumpang lebih mudah untuk menemukan pokok-pokok berita”. Ada juga siswa 

yang menyatakan bahwa “rekaman berita sangat menarik karena dapat menambah 

wawasan tentang lingkungan, dampak yang terjadi apabila lingkungan tidak 

dijaga, dan mengetahui cara menanggulanginya”.  Sedangkan 2 siswa atau 6,25 % 

siswa menyatakan bahwa ada kekurangan dalam menyimak berita menggunakan 

metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media 

audio ini beralasan karena siswa masih bingung dalam menemukan pokok-pokok 

berita. Ada juga siswa yang beralasan informasi dalam berita kurang jelas, hal 

tersebut mengakibatkan siswa tidak dapat menemukan pokok-pokok berita secara 

lengkap dan kesulitan saat harus menyimpulkan serta mengkritisi isi berita. 

 Pertanyaan yang keempat, yaitu pendapat siswa saat menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio. Sebanyak 30 siswa atau 93,75% siswa menyatakan mereka 

tidak mengalami kesulitan saat pembelajaran menyimak berita menggunakan 
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metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media 

audio. Mereka menyatakan bahwa menyimak dengan menggunakan menggunakan 

metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media 

audio dapat melatih konsentrasi, lebih menarik dan mempermudah pembelajaran, 

dan menambah wawasan mengenai lingkungan. Sedangkan sebanyak 2 siswa atau 

6,25 % siswa menyatakan masih mengalami kesulitan dalam pembelajaran 

menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang 

teks rumpang melalui media audio. Siswa masih merasa kesulitan untuk 

menemukan pokok-pokok berita. Hal ini disebabkan karena siswa tidak 

memerhatikan saat guru memberikan instruksi dan menjelaskan mengenai materi 

menyimak berita.  

 Pertanyaan terakhir adalah pesan dan kesan siswa terhadap pembelajaran 

menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang 

teks rumpang melalui media audio. Semua siswa memberikan masukan yang 

positif bagi peneliti. Sebagian besar siswa memberikan pesan agar setiap kegiatan 

menyimak menggunakan media audio karena lebih menyenangkan dan isi berita 

yang direkam sangat baik karena dapat menambah wawasan mengenai 

lingkungan. Ada pula yang berpendapat bahwa menggunakan teks rumpang dapat 

mempermudah dalam menemukan pokok-pokok berita serta mudah dalam 

mengkritisi isi berita. Kesan yang diberikan adalah dengan mengikuti 

pembelajaran menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan 

teknik rangsang teks rumpang melalui media audio lebih menyenangkan karena 

dapat menambah wawasan tentang lingkungan. 
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4.1.3.3.2.2 Jurnal Guru Siklus II 

Jurnal guru berisi kejadian-kejadian yang terlihat oleh guru tentang 

perilaku siswa selama pembelajaran. Aspek-aspek yang terdapat dalam jurnal 

guru siklus II sama dengan jurnal guru siklus I, yaitu (1) kesiapan siswa terhadap 

pembelajaran menyimak berita dengan menggunakan metode Listening In Action 

dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio, (2) respons siswa 

terhadap metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui 

media audio yang digunakan peneliti dalam pembelajaran menyimak berita, (3) 

keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menyimak berita menggunakan 

metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media 

audio, dan (4) pemahaman siswa terhadap pembelajaran menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio. 

 Berdasarkan hasil jurnal guru pada siklus II dapat dijelaskan bahwa 

peneliti terlebih dahulu menjelaskan pembelajaran yang akan dilaksanakan, yaitu 

pembelajaran menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan 

teknik rangsang teks rumpang melalui media audio, sehingga siswa merasa 

tertarik dan antusias untuk mengikuti pembelajaran menyimak berita. Respons 

siswa terhadap pembelajaran menyimak berita menggunakan metode Listening In 

Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio adalah sangat 

antusias dalam mengikuti pembelajaran dan dengan tenang menyimak berita.  

Saat pembelajaran berlangsung keaktifan siswa meningkat dari siklus I 

karena semua siswa memperhatikan dan mencatat penjelasan guru serta siswa 
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terlihat sangat antusias dengan pembelajaran yang dilakukan. Perilaku siswa 

tampak sangat menyenangkan karena siswa menjadi lebih aktif dari pembelajaran 

siklus I apa lagi pada saat berada dikelompok kecil. Siswa terlihat aktif berdiskusi. 

Situasi kelas menjadi lebih hidup dibandingkan pembelajaran pada siklus I 

serta proses pembelajaran membuat siswa tidak pasif karena siswa bekerjasama 

dalam satu kelompok untuk menyelesaikan tugas dari guru. Kejadian yang 

muncul saat pembelajaran berlangsung adalah siswa lebih berani berpendapat, 

bertanya dan berdiskusi dengan guru maupun temanya. Namun, masih ada siswa 

yang malu untuk mengungkapkan pendapatnya. Akan tetapi, secara keseluruhan 

siswa merasa paham dengan penjelasan guru mengenai pembelajaran menyimak 

berita menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks 

rumpang melalui media audio. 

 Berdasarkan jurnal guru siklus II tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

keseriusan dan keaktifan siswa selama mengikuti pembelajaran menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio sudah baik, siswa lebih berani berpendapat, serta suasana 

kelas sangat kondusif untuk proses pembelajaran. 

 

4.1.3.3.3 Hasil Wawancara Siklus II 

Hasil wawancara dilakukan setelah siklus II selesai dan setelah guru 

memperoleh nilai. Wawancara pada siklus II masih sama dengan wawancara pada 

siklus I. Peneliti mewawancarai tiga siswa dengan kriteria satu siswa memperoleh 

nilai tinggi, satu siswa memperoleh nilai sedang, dan satu siswa memperoleh nilai 
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rendah. Wawancara siklus II dilakukan untuk mengetahui tanggapan siswa 

terhadap pembelajaran menyimak berita menggunakan metode Listening In Action 

dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio dan kesulitan siswa dalam 

proses pembelajaran. Hasil wawancara dipaparkan seperti berikut. 

Pertanyaan pertama adalah apakah siswa merasa senang mengikuti 

pembelajaran menyimak menggunakan metode Listening In Action dan teknik 

rangsang teks rumpang melalui media audio?. Dari pertanyaan ini, ketiga siswa 

menjawab senang dengan pembelajaran menyimak berita menggunakan metode 

Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio. 

Alasan yang dikemukakan oleh siswa yang mendapat nilai tinggi adalah dengan 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio dapat dengan mudah menemukan pokok-pokok berita dan 

media audio yang digunakan dapat menambah wawasan mengenai peduli 

terhadap lingkungan sekitar. Sedangkan siswa yang mendapat nilai sedang dan 

rendah memberi alasan pembelajaran menyimak berita menggunakan metode 

Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio ini 

melatih konsentrasi dan mudah untuk menemukan pokok-pokok berita. 

Pertanyaan kedua, yaitu apakah dengan menggunakan metode Listening In 

Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio dapat menarik 

minat siswa dalam pembelajaran menyimak berita?. Ketiga siswa semuanya 

menjawab tertarik dengan pembelajaran menyimak berita menggunakan metode 

Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio ini, 

karena menggunakan teks rumpang dapat memudahkan dalam menemukan 
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pokok-pokok berita serta media yang digunakan dapat menambah wawasan 

mengenai lingkungan. 

Pertanyaan ketiga, yaitu apakah dengan menggunakan metode Listening In 

Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio ini dapat 

memudahkan siswa dalam menemukan pokok-pokok berita?. Semua siswa 

menjawab menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks 

rumpang melalui media audio ini sangat mempermudah siswa dalam menemukan 

pokok-pokok berita. Siswa merasa sangat terbantu untuk menemukan pokok-

pokok berita saat menggunakan teks rumpang.  

Pertanyaan keempat, yaitu apakah mengalami kesulitan dalam proses 

pembelajaran menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan 

teknik rangsang teks rumpang melalui media audio?. Siswa yang mendapat nilai 

tinggi dan sedang tidak mengalami kesulitan dan dapat mengejakan soal dengan 

baik. Siswa yang mendapat nilai rendah menjawab kesulitan saat diminta untuk 

menyimpulkan dan mengkritisi isi berita yang berkaitan dengan aspek peduli 

ingkungan. Hal ini dikarenakan siswa tidak memperhatikan saat guru 

menjelaskan, serta kurang konsentrasi saat menyimak berita. 

Pertanyaan kelima, yaitu saran mengenai pembelajaran menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio ini. Saran yang diberikan oleh siswa yang mendapatkan nilai 

tinggi adalah agar pembelajaran menyimak berita menggunakan metode Listening 

In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio lebih sering 

dilakukan karena dapat mempermudah dalam menemukan pokok-pokok berita. 
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Siswa yang mendapat nilai sedang memberi saran hampir sama dengan siswa 

yang mendapat nilai tinggi, yaitu agar pembelajaran menyimak berita lebih sering 

menggunakan media audio karena pembelajarannya menyenangkan dan bisa lebih 

melatih konsentrasi. Siswa yang mendapat nilai rendah memberi saran agar waktu 

yang mengerjakan soal ditambah dan rekaman berita lebih bervariasi lagi.  

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa ketiga siswa pada dasarnya 

merasa senang dan tertarik mengikuti pembelajaran menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio. Pembelajaran yang dilaksanakan dapat mempermudah siswa 

dalam menemukan pokok-pokok berita serta menambah wawasan tentang 

lingkungan dan dampak yang terjadi apabila lingkungan tidak dijaga. Menurut 

mereka pembelajaran menyimak berita menggunakan metode Listening In Action 

dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio dapat melatih konsentrasi 

dan menarik untuk pembelajaran menyimak berita. 

 

4.1.3.3.4 Dokumentasi Siklus II 

Dokumentasi yang digunakan berupa foto dimaksudkan sebagai bukti 

dalam pengambilan data. Pengambilan dokumentasi dilakukan selama kegiatan 

pembelajaran menyimak berita siklus II berlangsung. Dalam penelitian tindakan 

kelas ini foto digunakan untuk mendokumentasikan keaktifan serta tingkah laku 

siswa di kelas saat proses pembelajaran berlangsung. Dokumentasi foto yang 

diambil pada siklus II, yaitu (1) kegiatan siswa menerima penjelasan materi, (2) 

kegiatan siswa dalam keaktifannya di kelas, (3) kegiatan siswa saat menyimak 
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berita, (4) kegiatan siswa mengerjakan soal, dan (5) kegiatan siswa saat 

memberikan tanggapan mengenai isi berita. Dokumentasi yang dilakukan 

merupakan kegiatan menyimak berita menggunakan metode Listening In Action 

dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio. Berikut ini adalah 

dokumentasi dan penjelasan kegiatan menyimak berita siklus II. 

 

Gambar 6 Siswa Menerima Penjelasan Guru Siklus II 

 Gambar 6 tersebut adalah kegiatan siswa menerima penjelasan materi dari 

guru mengenai menyimak berita. Kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi siswa 

serta menjelaskan mengenai pembelajaran yang akan dilakukan. Dalam kegiatan 

ini siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai cara menemukan pokok-

pokok berita, cara mengisi teks rumpang, cara menyimpulkan, dan cara 

mengkritisi isi berita. Dari gambar tersebut terlihat siswa memperhatikan 

penjelasan guru dengan serius. Gambar selanjutnya adalah gambar keaktifan 

siswa di kelas. 
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Gambar 7 Keaktifan Siswa di Kelas Siklus II 

Gambar 7 tersebut menunjukkan siswa aktif dalam mengikuti 

pembelajaran. Keaktifan siswa saat pembelajaran menyimak berita terlihat ketika 

siswa antusias untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Hal ini menunjukkan 

bahwa siswa lebih antusias dan senang terhadap pembelajaran menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio. Pada siklus II terlihat siswa lebih aktif dan berani 

mengungkapkan pendapatnya maupun bertanya jika mengalami kesulitan. Selain 

itu, guru juga memberikan kesempatan siswa untuk betanya dan menjawab, 

sehingga tidak ada siswa yang merasa tidak diperhatikan lagi. Selanjutnya adalah 

gambar kegiatan siswa saat menyimak berita. 
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Gambar 8 Siswa Menyimak Berita Siklus II 

Gambar 8 tersebut menunjukkan kegiatan siswa menyimak berita dengan 

menggunakan media audio. Dalam kegiatan ini, peneliti meminta siswa untuk 

menyimak dengan bersungguh-sungguh dan konsentrasi. Setelah menyimak 

dengan teliti, peneliti meminta siswa mencatat pokok-pokok berita yang telah 

ditemukan. Pada gambar tersebut terlihat semua siswa sudah membuat catatan 

mengenai pokok-pokok berita yang disimak. Pada siklus II sudah tidak ada lagi 

siswa yang tidak memperhatikan dan masih berbicara dengan teman sebangkunya. 

Berbeda dengan siklus I, siswa sulit konsentrasi karena beberapa siswa berbicara 

dengan teman sebangkunya, tetapi pada siklus II ini terlihat semua siswa 

berkonsentrasi dalam menyimak berita. Kegiatan selanjutnya adalah siswa 

mengerjakan soal. 
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Gambar 9 Siswa Mengerjakan Soal Siklus II 

Gambar 9 tersebut menunjukkan kegiatan siswa saat mengerjakan soal 

pemahaman mengenai rekaman berita yang diperdengarkan. Soal yang diterima 

siswa mencakup menemukan pokok-pokok berita yang disimak, menyimpulkan 

isis berita, dan mengkritisi isi berita. Siswa mengerjakan berdasarkan simakan dan 

catatan yang ditemukan saat menyimak berita. Peneliti meminta siswa agar 

mengerjakan secara teliti dan serius. Pada siklus II ini, siswa merasa lebih mudah 

dalam menjawab soal tes. Hal ini terlihat bahwa siswa mengerjakan dengan serius 

dan penuh semangat. Suasana ketika mengerjakan soal tidak lagi seperti siklus I 

ketika masih ada siswa yang masih tengak-tengok melihat hasil pekerjaan teman. 

Pada siklus II ini, suasana lebih kondusif dan tenang saat mengerjakan soal. 

Selanjutnya adalah kegiatan siswa saat memberikan tanggapan mengenai isi 

berita. 
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Gambar 10 Siswa Memberikan Tanggapan Mengenai Isi Berita 

SiklusII 

Gambar 10 tersebut menunjukkan kegiatan siswa saat memberi 

tanggapan/kritikaan mengenai isi berita. Siswa satu per satu mengungkapkan 

pendapatnya mengenai isi berita. Pada siklus II ini, siswa merasa tertarik untuk 

menanggapi/mengkritisi isi berita. Siswa secara antusias ingin mengungkapkan 

pendapatnya. Hal ini berbeda dengan siklus I yang masih malu-malu untuk 

mengemukakan pendapatnya. 

 

4.1.3.4 Refleksi Siklus II 

Pembelajaran menyimak berita menggunakan metode Listening In Action 

dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio siklus II menggunakan 

hasil tes dan nontes untuk mendapatkan keseluruhan dari proses pembelajaran. 

Pada saat proses pembelajaran, pada saat proses pembelajaran siswa sudah 

menunjukkan kesungguhan dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini 

dibuktikan melalui hasil observasi yang mencatat bahwa semua siswa fokus 

terhadap pembelajaran dan mencatat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 



 

 

 

156 

penjelasan guru. Keaktifan siswa dalam bertanya juga mengalami peningkatan, 

yaitu pada siklus II sebanyak 27 siswa atau 84,38% siswa aktif dalam bertanya 

dan berkomentar mengenai pembelajaran yang dilakukan.  

Dilihat dari jurnal siswa, sebanyak 30 siswa atau 93,75% siswa merasa 

terbantu dalam pembelajaran menyimak berita menggunakan metode Listening In 

Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio. Hasil jurnal siswa 

juga didukung dengan hasil wawancara yang menyebutkan bahwa siswa merasa 

terbantu dalam menemukan pokok-pokok berita menggunakan teknik rangsang 

teks rumpang. 

Berdasarkan hasil tes siklus II dapat diuraikan hasil kompetensi menyimak 

berita secara klasikal mencapai total nilai sebesar 2535 dengan rerata 79,22 dalam 

kategori baik. Persentase keberhasilan pada siklus II mengalami peningkatan dari 

siklus I, yaitu 18,47%. Persentase keberhasilan pada siklus I sebesar 66,87% 

menjadi 79,22% pada siklus II. Dari 32 siswa, tercatat 7 siswa atau 21,87 % siswa 

yang berhasil memperoleh nilai dalam kategori sangat baik dengan rentang nilai 

85-100. Kategori baik dengan rentang nilai 75-84 dicapai oleh 25 siswa atau 

sebesar 78,13 % siswa yang berhasil memperoleh nilai dalam kategori baik, dan 

tidak ada siswa yang memperoleh nilai cukup, kurang, maupun sangat kurang. 

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa hasil tes siklus II dalam menyimak berita 

siswa kelas VIII B SMP N 2 Boja termasuk dalam kategori baik. Semua aspek 

mengindikasikan adanya peningkatan dari hasil penelitian siklus I. Aspek 

menemukan pokok-pokok berita mengalami kenaikan 13,05 % dari siklus I atau 

20,92 % dari prasiklus, aspek menyimpulkan isi berita mengalami kenaikan 
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sebesar 19,51 % dari siklus I atau 54,31 % dari prasiklus, dan aspek mengkritisi 

isi berita mengalami kenaikan sebesar 42,63 % dari siklus I atau 64,41 % dari 

prasiklus.  Apabila ditinjau dari tiap aspek, maka dapat disimpulkan bahwa semua 

aspek sudah tuntas melebihi nilai minimal, yaitu 75 yang termasuk dalam kategori 

baik.  

 Hasil nontes pada siklus II yang meliputi observasi, jurnal siswa dan jurnal 

guru, wawancara, dan dokumentasi juga menunjukkan adanya perubahan ke arah 

yang positif dalam pembelajaran menyimak berita. Berdasarkan hasil observasi 

siklus II, siswa sudah berani untuk bertanya maupun berkomentar mengenai 

materi yang diberikan. Hal ini dikarenakan guru memberikan waktu lebih untuk 

siswa menanyakan kesulitan-kesulitan yang dialami. Pada jurnal siswa, sebagian 

besar siswa sudah mampu menemukan pokok-pokok berita secara lengkap. Hal 

ini dikarenakan guru menjelasan kembali mengenai pembelajaran yang akan 

dilakukan, yaitu pembelajaran menyimak berita menggunakan metode Listening 

In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio. Pada jurnal 

guru, semua siswa pada siklus II lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran 

menyimak berita. Hal ini dapat dilihat ketika siswa memperhatikan penjelasan 

guru mengenai materi menyimak berita dan siswa mencatat materi yang diberikan 

dengan baik. Saat dilakukan proses wawancara, dapat diketahui bahwa ketiga 

siswa pada dasarnya merasa senang dan tertarik mengikuti pembelajaran 

menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang 

teks rumpang melalui media audio. Sudah tidak ada lagi siswa yang merasa 

kesulitan dalam menemukan pokok-pokok berita. Ketiga siswa pun berpendapat 
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bahwa pembelajaran yang dilaksanakan dapat mempermudah siswa dalam 

menemukan pokok-pokok berita serta menambah wawasan tentang lingkungan 

dan dampak yang terjadi apabila lingkungan tidak dijaga. Menurut mereka 

pembelajaran menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan 

teknik rangsang teks rumpang melalui media audio dapat melatih konsentrasi dan 

menarik untuk pembelajaran menyimak berita. 

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

menyimak berita termasuk dalam kategori baik. Semua aspek sudak mengalami 

perubahan ke arah yang positif. Oleh karena itu, tidak perlu dilakukan penelitian 

lagi pada siklus berikutnya.  

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus I dan 

siklus II, dapat diketahui bahwa terjadinya peningkatan proses pembelajaran 

menyimak berita, peningkatan keterampilan siswa menyimak berita, dan 

perubahan perilaku belajar siswa menuju ke arah yang positif. 

4.2.1  Peningkatan Proses Pembelajaran Menyimak Berita Menggunakan 

Metode Listening In Action dan Teknik Rangsang Teks Rumpang 

melalui Media Audio  

Proses pembelajaran menyimak berita menggunakan metode Listening In 

Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio dilakukan dalam 

dua tahap, yaitu siklus I dan siklus II. Kegiatan pembelajaran pada siklus I dan 

siklus II dilakukan melalui tiga tahap pembelajaran, yaitu kegiatan awal, kegiatan 

inti, dan kegiatan akhir. Meskipun demikian, proses pembelajaran pada siklus I 
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tidak sama persis dengan proses pembelajaran siklus II sehingga diperoleh hasil 

yang lebih maksimal. Peningkatan proses pembelajaran tersebut dipaparkan 

sebagai berikut ini. 

Pada kegiatan awal siklus I, keantusiasan siswa masih kurang. Hal ini 

dibuktikan melalui hasil observasi yang mencatat bahwa masih ada 8 siswa atau 

25% siswa yang tidak fokus terhadap pembelajaran karena siswa berbicara dengan 

teman sebangku atau mengganggu teman yang lain. 

Sementara itu, pada kegiatan awal siklus II, semua siswa sangat antusias 

dan bersungguh-sungguh mengikuti pembelajaran. Sikap siswa menunjukkan 

keseriusan untuk mengikuti pembelajran. Hal ini dikarenakan guru memberikan 

motivasi belajar kepada siswa agar lebih antusias lagi dalam mengikuti 

pembelajaran pada siklus II. 

Pada kegiatan inti, proses pembelajaran berjalan kurang kondusif. Hal ini 

ditunjukkan pada hasil observasi yang mencatat ada 7 siswa atau 21,87% siswa 

masih enggan mencatat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penjelasan guru. 

Siswa juga kurang aktif dalam pembelajaran, hanya 18 siswa atau 56,25% siswa 

yang aktif bertanya dan berkomentar dalam proses pembelajaran, sedangkan 14 

siswa atau 43,75% siswa pasif dalam bertanya dan berkomentar dalam proses 

pembelajaran, siswa yang aktif bertanya maupun berkomentar ini dikarenakan 

siswa merasa tertarik dengan pembelajaran yang dilakukan. Sedangkan siswa 

yang pasif dikarenakan siswa merasa sudah mengerti dan atau tidak tertarik 

dengan penjelasan guru. Namun pada saat mengerjakan soal tes, semua siswa 

bersemangat dalam mengerjakan dan menyimak berita dengan tenang karena 
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peneliti menggunakan media audio yang mampu menarik perhatian siswa dalam 

pembelajaran menyimak berita. 

Sementara kegiatan inti pada siklus II, proses pembelajaran berjalan 

kondusif. Hal ini ditunjukkan pada hasil observasi yang menunjukkan bahwa 

semua siswa mencatat mengenai materi yang diberikan. Siswa yang aktif dalam 

pembelajaran pun meningkat menjadi 27 siswa atau 84,38% dan ada 5 siswa atau 

15,62% siswa yang masih pasif dalam pembelajaran. Siswa yang aktif bertanya 

maupun berkomentar ini dikarenakan siswa merasa tertarik dan ingin tahu 

terhadap pembelajaran yang dilakukan. Sedangkan siswa yang pasif dikarenakan 

siswa merasa sudah mengerti dan ada siswa yang menanyakan hal yang sama 

sehingga bila pertanyaan sudah disampaikan oleh temannya maka pertanyaan itu 

tidak ditanyakan lagi. Pada saat mengerjakan soal tes, semua siswa bersemangat 

dalam mengerjakan dan menyimak berita dengan tenang karena peneliti 

menggunakan media audio yang mampu menarik perhatian siswa dalam 

pembelajaran menyimak berita.  

Proses pembelajaran ditutup dengan kegiatan penutup. Pada setiap 

pertemuan, baik siklus I maupun siklus II, siswa dan guru melakukan refleksi dan 

menyimpulkan hasil pembelajaran. Pada siklus I, guru memberi masukkan 

terhadap kesulitan-kesulitan  yang dialami siswa. Kemudian, siswa menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari pada hari itu. Siswa juga diminta untuk 

menyampaikan kesan selama mengikuti pembelajaran. Setelah itu, guru dan siswa 

bersama-sama melaksanakan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 

berlangsung. Sementara pada siklus II, guru memberi motivasi kepada siswa 



 

 

 

161 

untuk selalu menjaga lingkungan. Akhir pembelajaran dilanjutkan dengan siswa 

menyampaikan kesanya selama mengikuti pembelajaran. Selain itu, guru dan 

siswa bersama-sama melaksanakan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 

berlangsung. 

 

4.2.2 Peningkatan Hasil Tes Keterampilan Menyimak Berita Menggunakan 

Metode Listening In Action dan Teknik Rangsang Teks Rumpang 

melalui Media Audio 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada pembelajaran menyimak berita 

siklus I, bahwa hasil tes keterampilan menyimak berita menggunakan metode 

Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio pada 

siswa kelas VIII B SMP N 2 Boja secara klasikal mencapai total nilai sebesar 

2140 dengan rerata 66,87 termasuk dalam kategori kurang. Namun, karena rerata 

masih belum mencapai nilai 75 maka dapat dikatakan hasil yang diperoleh pada 

siklus I masih butuh peningkatan. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada siklus I, 

pembelajaran menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan 

teknik rangsang teks rumpang melalui media audio perlu adanya peningkatan 

yang perlu dilakukan pada siklus II untuk mencapai target yang ditentukan. Pada 

siklus II ini, hasil tes keterampilan menyimak berita menggunakan metode 

Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio pada 

siswa kelas VIII B SMP N 2 Boja secara klasikal mencapai total nilai sebesar 

2535 dengan rerata 79,22 dalam kategori baik. Begitupun dengan nilai rata-rata 

tiap aspek juga mengalami peningkatan yang signifikan. 



 

 

 

162 

Hasil tes keterampilan menyimak berita menggunakan metode Listening In 

Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio pada siswa kelas 

VIII B SMP N 2 Boja dievaluasi kemudian direkap untuk mendapatkan hasil 

keseluruhan dari tes menyimak berita. Berdasarkan rekapan tersebut, akan terlihat 

peningkatan keterampilan menyimak berita dari siklus I ke siklus II. Hasil tes 

keterampilan menyimak berita dapat terlihat pada tabel 23 berikut ini. 

Tabel 23 Perbandingan Hasil Tes Keterampilan Menyimak Berita 

Menggunakan Metode Listening In Action dan Teknik 

Rangsang Teks Rumpang melalui Media Audio 

No Aspek 

Rata-rata Peningkatan (%) 

PS SI SII PS-SI S1-SII PS-SII 

1. Ketepatan 

menemukan 

pokok-pokok 

berita (5W+1H) 

67,19 71,87 81,25 6,83 13,05 20,92 

2. Menyimpulkan 

berita sesuai 

dengan isi berita  

51,56 64,06 76,56 24,24 19,51 54,31 

3. Mengkritisi isi 

berita  
46,09 53,13 75,78 15,27 42,63 64,41 

Nilai Akhir 59,84 66,87 79,22 11,75 18,47 32,38 

 

Berdasarkan tabel tersebut, hasil tes pembelajaran menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 
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melalui media audio peningkatan dari prasiklus, siklus I ke siklus II. Jika dilihat 

pada tabel 23 tersebut hasil rata-rata tes menyimak berita prasiklus ke siklus 1 

meningkat 11,75% dari 59,84 menjadi 66,87. Pada siklus I ke siklus II nilai rata-

rata meningkat 18,47% dari 66,87  menjadi 79,22. Pada prasiklus ke siklus II nilai 

rata-rata meningkat 32,38% dari 66,87 menjadi 79,22. Berikut penjelasan 

peningkatan hasil tes menyimak berita pada setiap aspek. 

Aspek ketepatan menemukan pokok-pokok berita (5W+1H) meningkat 

dari prasiklus ke siklus I 6,83% yaitu dari 67,19 menjadi 71,87. Pada siklus I ke 

siklus II meningkat sebesar 13,05% yaitu dari 71,87 menjadi 81,25. Pada 

prasiklus ke siklus II meningkat 20,92% yaitu dari 67,19 menjadi 81,25. 

Peningkatan ini terjadi karena guru pada siklus II menjelaskan kembali mengenai 

teks rumpang yang harus diisi oleh siswa serta memberikan materi lebih jelas 

mengenai pokok-pokok berita. 

Aspek menyimpulkan berita sesuai dengan isi berita yang disimak 

mengalami peningkatan dari prasiklus ke siklus I sebesar 24,24% yaitu dari 51,56 

menjadi 64,06. Pada siklus I ke siklus II meningkat 19,51% dari 64,06 menjadi 

76,56. Pada prasiklus ke siklus II meningkat 54,31% yaitu dari 51,56 menjadi 

76,56. Peningkatan ini terjadi karena guru pada siklus II memberikan materi dan 

cara menyimpulkan berita dengan jelas. Selain itu, guru memberi kesempatan 

lebih banyak kepada siswa untuk bertanya jika mengalami kesulitan. 

Aspek mengkritisi isi berita mengalami peningkatan dari prasiklus ke 

siklus I 15,27% yaitu dari 46,09 menjadi 53,13. Pada siklus I ke siklus II 

meningkat sebesar 42,63% yaitu dari 53,13 menjadi 75,78. Pada prasiklus ke 
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siklus II meningkat 64,41% yaitu dari 46,09 menjadi 75,78. Aspek ini juga 

mengalami peningkatan yang baik karena siswa mampu mengkritisi isi berita 

dengan baik. Peningkatan ini terjadi karena guru pada sikluls II memberikan 

latihan yang lebih kepada siswa di dalam kelompok untuk mendiskusikan 

mengenai kritikan yang sesuai. Selain itu, guru juga sudah memperbaiki bahan 

simakan agar siswa mudah menemukan informasi yang terdapat dalam berita. 

Peningkatan keterampilan menyimak berita menggunakan metode 

Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio 

merupakan suatu prestasi yang patut dibanggakan. Keberhasilan yang dicapai 

siswa sangat memuaskan. Berdasarkan hasil tes perbandingan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa menggunakan metode Listening In Action dan teknik 

rangsang teks rumpang melalui media audio dapat meningkatkan keterampilan 

siswa dalam menyimak berita untuk menemukan pokok-pokok berita. Hasil tes 

siklus II menunjukan seluruh  siswa sudah mencapai nilai di atas standar 

ketuntasan penelitian atau bisa dikatakan berhasil. 

 

4.2.3 Perubahan Perilaku Siswa 

Setelah penelitian dilakukan, peningkatan tidak hanya terjadi pada hasil tes 

menyimak berita saja, melainkan juga terjadi perubahan perilaku ke arah positif 

saat pembelajaran menyimak berita berlangsung. Selama proses pembelajaran 

menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang 

teks rumpang melalui media audio, peneliti melakukan pengamatan tingkah laku 
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siswa. Pengamatan dilakukan pada siklus I dan siklus II melalui instrumen nontes 

berupa observasi, jurnal, dan wawancara. 

 

4.2.3.1 Perbandingan Hasil Observasi Siklus I dan Siklus II 

Observasi dilaksanakan selama pembelajaran siklus I dan siklus II. Data observasi 

siklus I dan siklus II kemudian dibandingkan untuk menunjukkan adanya 

perubahan perilaku siswa saat pembelajaran menyimak berita. Data observasi 

siklus I dan siklus II secara umum dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 24 Perbandingan Data Observasi dari Siklus I ke Siklus II 

No. Aspek yang Diamati S I S II Peningkatan (%) 

1. Semangat dan bersungguh-

sungguh mengikuti penjelasan 

guru 

30 32 6,25 

2. Keseriusan siswa dalam 

pembelajaran menyimak berita 

24 32 25 

3. Membuat catatan  mengenai 

materi yang diberikan 

25 32 21,87 

4. Aktif bertanya dan berkomentar 

terhadap materi yang diberikan 

18 27 28,13 

5. Bersemangat dalam mengerjakan 

tes 

32 32 0 

 

Berdasarkan tabel 24 dapat diketahui bahwa hasil observasi  menunjukkan 

adanya perubahan tingkah laku siswa menjadi lebih positif. Secara kesuluruhan 

perubahan tingkah laku siswa mengalami peningkatan. Pada aspek pertama, siswa 

semangat dan bersungguh-sungguh mengikuti penjelasan guru. Pada siklus I ke 
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Siklus II aspek ini mengalami peningkatan sebesar 6,25%. Pada siklus I sebesar 

93,75% siswa yang semangat dan bersungguh-sungguh mengikuti penjelasan guru 

dan pada siklus II meningkat menjadi 100%. Hal ini dikarenakan guru 

memberikan motivasi untuk mengikuti pembelajaran menyimak berita sehingga 

siswa merasa semangat dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran.  

Aspek kedua, yaitu keseriusan siswa dalam pembelajaran menyimak 

berita. Dari tabel 24, menunjukkan bahwa pada siklus I ke Siklus II aspek ini 

mengalami peningkatan sebesar 25 %. Pada siklus I sebesar 75 % siswa yang 

serius dalam mengikuti pembelajaran dan pada siklus II meningkat menjadi 

100%. Pada siklus II, semua siswa dengan sikap tenang dan serius menerima 

penjelasan guru. Selain itu, siswa juga lebih berkonsentrasi dan bersungguh-

sungguh dalam menyimak berita. 

Aspek ketiga, yaitu membuat catatan mengenai materi yang diberikan. 

Berdasarkan data tabel 24, pada siklus II, semua siswa membuat catatan mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan penjelasan guru. Siswa menyadari bahwa catatan 

itu sangat penting karena berdasarkan pengalaman mereka pada siklus I terbukti 

yang tidak membuat catatan tidak dapat menjawab soal dengan baik. Hal ini 

mengalami peningkatan sebesar 21,87 % dari siklus I. 

Aspek keempat, yaitu keaktifan siswa dalam bertanya maupun 

berkomentar terhadap materi yang diberikan. Berdasarkan tebel 24, pada siklus II, 

sebesar 84,38% siswa aktif bertanya dan berkomentar dalam proses pembelajaran 

menyimak berita. Sedangkan sebesar 15,62 % siswa pasif dalam bertanya maupun 

berkomentar saat pembelajaran berlangsung. Pada aspek ini mengalami 
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peningkatan sebesar 28,13% dari siklus I. Siswa yang aktif bertanya maupun 

berkomentar ini dikarenakan siswa merasa tertarik dengan pembelajaran yang 

dilakukan oleh peneliti sehingga siswa merasa ingin tahu terhadap pembelajaran 

yang sedang berlangsung. Sedangkan siswa yang pasif dalam bertanya maupun 

berkomentar dikarenakan siswa merasa sudah mengerti dan ada siswa yang 

menanyakan hal yang sama sehingga bila pertanyaan itu sudah disampaikan oleh 

temannya maka pertanyaan itu tidak ditanyanyakan lagi. Tetapi ada juga siswa 

yang masih malu bertanya maupun berkomentar karena merasa malu kepada 

teman-temannya dianggap tidak bisa mengikuti pembelajaran dan ada juga yang 

merasa takut kalau komentar mereka salah. 

Aspek kelima, yaitu siswa bersemangat dalam mengerjakan tes. Aspek ini 

untuk mengetahui kesungguhan siswa dalam mengerjakan soal. Dari tabel 24, 

dalam aspek ini, tidak terjadi peningkatan karena pada siklus I semua siswa atau 

100% siswa sudah bersemangat dalam mengerjakan tes yang diberikan guru.. 

Siswa secara individu mengerjakan tes dan menyimak berita dengan tenang 

karena peneliti menggunakan media audio sehingga siswa merasa tertarik dengan 

pembelajaran menyimak berita.  

Secara keseluruhan, pada siklus II ini siswa sudah menunjukkan 

perubahan perilaku belajar yang positif. Tingkah laku negatif yang masih 

ditunjukkan siswa di siklus I mengalami penurunan dan sebagian besar siswa 

sudah menunjukkan perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik di siklus II. 
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4.2.3.2 Jurnal 

Jurnal yang digunakan dalam siklus I dan siklus II adalah jurnal siswa dan 

jurnal guru. Kedua jurnal berisi tanggapan siswa dan guru selama pembelajaran 

menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang 

teks rumpang melalui media audio. 

4.2.3.2.1 Jurnal Siswa 

Secara keseluruhan jawaban siswa baik jurnal siswa siklus I ataupun jurnal 

siswa siklus II tidak jauh berbeda. Pada pertanyaan pertama dapat diketahui 

bahwa pada siklus I sebesar 87,5% siswa merasa senang terhadap pembelajaran 

menyimak berita dan 12,5% siswa merasa tidak senang dengan pembelajaran 

menyimak berita. Namun pada siklus II, semua siswa merasa senang dan tertarik 

terhadap pembelajaran menyimak berita menggunakan metode Listening In Action 

dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio. Siswa merasa senang 

karena pembelajaran menyimak menjadi mudah dipahami dan menambah 

wawasan mengenai dampak lingkungan yang tidak dijaga dengan baik.  

 Pertanyaan yang kedua, yaitu pendapat siswa mengenai materi berita yang 

disimak cukup menarik digunakan sebagai media pembelajaran menyimak berita. 

Pada siklus I sebesar 87,5% atau 28 siswa yang menyatakan materi yang 

digunakan sebagai media pembelajaran menyimak berita sudah menarik dan 4 

siswa atau 12,5% siswa menyatakan kurang menarik. Hal ini dikarenakan siswa 

merasa rekaman terlalu cepat yang membuat suara tidak terlalu jelas. Sedangkan 

pada siklus II, semua siswa menjawab materi yang digunakan sebagai media 

pembelajaran menyimak berita sudah menarik. Rata-rata siswa memberikan 
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alasan materi berita yang digunakan menarik karena dapat menambah wawasan 

mengenai lingkungan dan dapat mendiskusikan mengenai penanggulangan 

terhadap bahaya rusaknya lingkungan serta cara melestarikan lingkungan sekitar. 

Peningkatan aspek ini sebesar 12,5% dari siklus I. 

 Pertanyaan yang ketiga, yaitu kelebihan atau kelemahan dalam menyimak 

berita menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks 

rumpang melalui media audio. Pada siklus I, sebanyak 27 siswa atau 84,83% 

siswa menyatakan kelebihan dalam pembelajaran menyimak berita menggunakan 

metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media 

audio beralasan bahwa siswa lebih mudah dalam menemukan pokok-pokok berita 

dan mudah dipahami, sehingga siswa terbantu saat mengerjakan soal yang 

diberikan peneliti. Sedangkan pada siklus II, sebanyak 30 siswa atau 93,75 % 

siswa menyatakan kelebihan dalam pembelajaran menyimak berita menggunakan 

metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media 

audio dapat melatih konsentrasi dan memudahkan dalam menemukan pokok-

pokok berita. 

 Pertanyaan yang keempat, yaitu pendapat siswa saat menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio. Pada siklus I, sebanyak 25 siswa atau 78,13% siswa 

menyatakan tidak mengalami kesulitan saat pembelajaran menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio. Sedangkan 7 siswa atau 21,87% siswa menyatakan 

mengalami kesulitan dalam pembelajaran menyimak berita. Siswa berpendapat 
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kalau rekaman yang diperdengarkan terlalu panjang dan cepat sehingga siswa 

merasa kesulitan untuk menemukan pokok-pokok berita. Pada siklus II, sebanyak 

30 siswa atau 93,75% siswa menyatakan mereka tidak mengalami kesulitan saat 

pembelajaran menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan 

teknik rangsang teks rumpang melalui media audio. Sedangkan sebanyak 2 siswa 

atau 6,25 % siswa menyatakan masih mengalami kesulitan dalam pembelajaran 

menyimak berita. Siswa masih merasa kesulitan untuk menemukan pokok-pokok 

berita. Hal ini disebabkan karena siswa tidak memerhatikan saat guru memberikan 

instruksi dan menjelaskan mengenai materi menyimak berita.  

Pertanyaan terakhir adalah pesan dan kesan siswa terhadap pembelajaran 

menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang 

teks rumpang melalui media audio. Semua siswa, baik pada siklus I maupun 

siklus II, memberikan masukan yang positif bagi peneliti. Sebagian besar siswa 

memberikan pesan agar setiap kegiatan menyimak menggunakan media audio 

karena lebih menyenangkan dan isi berita yang direkam sangat baik karena dapat 

menambah wawasan mengenai lingkungan. Ada pula yang berpendapat bahwa 

menggunakan teks rumpang dapat mempermudah dalam menemukan pokok-

pokok berita serta mudah dalam mengkritisi isi berita. Kesan yang diberikan 

adalah dengan mengikuti pembelajaran menyimak berita menggunakan metode 

Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio lebih 

menyenangkan karena dapat menambah wawasan tentang lingkungan.  
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4.2.3.2.2 Jurnal Guru 

Berdasarkan hasil jurnal guru pada siklus I dan II dapat dijelaskan bahwa 

siswa yang pada siklus I terlihat berbicara dengan teman sebelahnya saat 

pembelajaran berlangsung, pada siklus II siswa lebih bersungguh-sungguh dalam 

mengikuti pembelajaran. Respons semua siswa terhadap pembelajaran menyimak 

berita menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks 

rumpang melalui media audio menjadi sangat antusias dalam menikuti 

pembelajaran dan dengan tenang menyimak berita.  

Saat pembelajaran siklus II berlangsung, keaktifan siswa meningkat dari 

siklus I karena semua siswa memperhatikan dan mencatat penjelasan guru serta 

siswa terlihat sangat antusias dengan pembelajaran yang dilakukan. Perilaku siswa 

tampak sangat menyenangkan karena siswa menjadi lebih aktif dari pembelajaran 

siklus I apa lagi pada saat berada dikelompok kecil. Siswa terlihat aktif berdiskusi. 

Situasi kelas pada siklus II menjadi lebih hidup dibandingkan 

pembelajaran pada siklus I serta proses pembelajaran membuat siswa tidak pasif 

karena siswa bekerjasama dalam satu kelompok untuk menyelesaikan tugas dari 

guru. Kejadian yang muncul saat pembelajaran berlangsung adalah siswa lebih 

berani berpendapat, bertanya dan berdiskusi dengan guru maupun temanya. 

Namun, masih ada siswa yang malu untuk mengungkapkan pendapatnya. Akan 

tetapi, secara keseluruhan siswa merasa paham dengan penjelasan guru mengenai 

pembelajaran menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan 

teknik rangsang teks rumpang melalui media audio. 
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Berdasarkan jurnal guru siklus I dan siklus II, dapat disimpulkan bahwa 

keseriusan dan keaktifan siswa selama mengikuti pembelajaran menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio sudah mengalami perubahan ke arah positif. Siswa lebih 

berani berpendapat, serta suasana kelas sangat kondusif untuk proses 

pembelajaran. 

4.2.3.3 Wawancara 

Wawancara siklus I dan siklus II dilakukan untuk mengetahui tanggapan 

siswa terhadap pembelajaran menyimak berita menggunakan metode Listening In 

Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio dan kesulitan siswa 

dalam proses pembelajaran. Hasil wawancara dipaparkan seperti berikut. 

Pertanyaan pertama adalah apakah siswa merasa senang mengikuti 

pembelajaran menyimak menggunakan metode Listening In Action dan teknik 

rangsang teks rumpang melalui media audio?. Dari pertanyaan ini, pada siklus I 

maupun siklus II, ketiga siswa menjawab senang dengan pembelajaran menyimak 

berita menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks 

rumpang melalui media audio. Alasan yang dikemukakan oleh siswa bermacam-

macam. Siswa yang mendapat nilai tinggi, baik pada siklus I maupun siklus II 

berpendapat bahwa dengan menggunakan metode Listening In Action dan teknik 

rangsang teks rumpang melalui media audio dapat dengan mudah menemukan 

pokok-pokok berita dan media audio yang digunakan dapat menambah wawasan 

mengenai peduli terhadap lingkungan sekitar. Pada siklus I yang mendapatan nilai 

sedang dan rendah memberi alasan pembelajaran Sedangkan siswa yang mendapat 
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nilai sedang dan rendah memberi alasan pembelajaran menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio masih baru dan pertama kali dilakukan, sehingga siswa 

merasa bingung terutama ketika harus mengisi teks rumpang. Namun, pada siklus 

II, siswa yang mendapat nilai sidang dan rendah memberi alasan pembelajaran 

menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang 

teks rumpang melalui media audio ini melatih konsentrasi dan mudah untuk 

menemukan pokok-pokok berita. Hal ini menunjukkan adanya perubahan belajar 

ke arah yang positif. 

Pertanyaan kedua, yaitu apakah dengan menggunakan metode Listening In 

Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio dapat menarik 

minat siswa dalam pembelajaran menyimak berita?. Pada siklus I dan siklus II, 

ketiga siswa semuanya menjawab tertarik dengan pembelajaran menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio ini, karena menggunakan teks rumpang dapat memudahkan 

dalam menemukan pokok-pokok berita serta media yang digunakan dapat 

menambah wawasan mengenai lingkungan. 

Pertanyaan ketiga, yaitu apakah dengan menggunakan metode Listening In 

Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio ini dapat 

memudahkan siswa dalam menemukan pokok-pokok berita?. Pada siklus I, siswa 

yang mendapat nilai tinggi dan sedang menjawab menggunakan metode Listening 

In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio ini sangat 

mempermudah siswa dalam menemukan pokok-pokok berita. Siswa yang 
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mendapat nilai rendah menjawab merasa kesulitan untuk menemukan pokok-

pokok berita, dikarenakan rekaman berita terlalu cepat dan volumenya kecil, 

sehingga siswa kurang berkonsentrasi saat pembelajaran menyimak berita 

berlangsung. Hal tersebut juga mengakibatkan siswa kesulitan untuk mengkritisi 

isi berita. Sedangkan pada siklus II, semua siswa menjawab menggunakan metode 

Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio ini 

sangat mempermudah siswa dalam menemukan pokok-pokok berita. Siswa 

merasa sangat terbantu untuk menemukan pokok-pokok berita saat menggunakan 

teks rumpang. 

Pertanyaan keempat, yaitu apakah mengalami kesulitan dalam proses 

pembelajaran menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan 

teknik rangsang teks rumpang melalui media audio?. Pada siklus I, siswa yang 

mendapat nilai tinggi tidak mengalami kesulitan dan dapat mengejakan soal 

dengan baik. Siswa yang mendapat nilai sedang menjawab kesulitan saat mengisi 

teks rumpang, hal ini dikarenakan siswa tidak memperhatikan saat guru 

menjelaskan, sedangkan siswa yang mendapat nilai rendah menjawab kesulitan 

menemukan pokok-pokok berita dan mengkritisi isi berita, karena rekaman berita 

terlalu cepat dan volumenya kecil. Hal ini menunjukkan bahwa siswa tersebut 

kurang konsentrasi saat menyimak berita. Sedangkan pada siklus II, siswa yang 

mendapat nilai tinggi dan sedang tidak mengalami kesulitan dan dapat 

mengrejakan soal dengan baik. Siswa yang mendapat nilai rendah menjawab 

kesulitan saat diminta untuk menyimpulkan dan mengkritisi isi berita yang 

berkaitan dengan aspek peduli ingkungan. Hal ini dikarenakan siswa tidak 
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memperhatikan saat guru menjelaskan, serta kurang konsentrasi saat menyimak 

berita. 

Pertanyaan kelima, yaitu saran mengenai pembelajaran menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio ini. Pada siklus I dan siklus II, semua siswa memberikan 

saran yang positif bagi peneliti. Saran yang diberikan oleh siswa yang 

mendapatkan nilai tinggi adalah agar pembelajaran menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio lebih sering dilakukan karena dapat mempermudah dalam 

menemukan pokok-pokok berita. Siswa yang mendapat nilai sedang memberi 

saran hampir sama dengan siswa yang mendapat nilai tinggi, yaitu agar 

pembelajaran menyimak berita lebih sering menggunakan media audio karena 

pembelajarannya menyenangkan dan bisa lebih melatih konsentrasi. Siswa yang 

mendapat nilai rendah memberi saran agar waktu yang mengerjakan soal 

ditambah dan rekaman berita lebih bervariasi lagi.  

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa ketiga siswa pada dasarnya 

merasa senang dan tertarik mengikuti pembelajaran menyimak berita. 

Pembelajaran yang dilaksanakan dapat mempermudah siswa dalam menemukan 

pokok-pokok berita serta menambah wawasan tentang lingkungan dan dampak 

yang terjadi apabila lingkungan tidak dijaga. Menurut siswa pembelajaran 

menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang 

teks rumpang melalui media audio dapat melatih konsentrasi dan menarik untuk 

pembelajaran menyimak berita. 



 

 

 

176 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian tindakan 

kelas, simpulan penelitian ini sebagai berikut ini. 

1) Proses yang terjadi pada pembelajaran keterampilan menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks 

rumpang melalui media audio secara keseluruhan pada siklus II 

mengalami perubahan dibandingkan dengan siklus I. Pada proses 

pembelajaran siklus I, masih terdapat beberapa siswa yang kurang antusias 

dalam mengikuti pembelajaran dan menunjukkan perilaku negatif lainnya 

dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini dibuktikan melalui hasil observasi 

yang mencatat bahwa masih ada 8 siswa atau 25% siswa yang tidak fokus 

terhadap pembelajaran karena siswa berbicara dengan teman sebangku 

atau mengganggu teman yang lain. Sedangkan pada siklus II, saat proses 

pembelajaran semua siswa sudah menunjukkan kesungguhan dan antusias 

dalam mengikuti pembelajaran. Pada siklus I, ada 7 siswa atau 21,87% 

siswa masih enggan mencatat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

penjelasan guru. Namun, pada siklus II, semua siswa sudah mulai 

mencatat mengenai materi yang disampaikan. Keaktifan siswa dalam 

pembelajaran siklus I masih kurang, hanya 18 siswa atau 56,25% siswa 

yang aktif bertanya dan berkomentar dalam proses pembelajaran, 

sedangkan 14 siswa atau 43,75% siswa pasif dalam bertanya dan 
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berkomentar dalam proses pembelajaran, siswa yang aktif bertanya 

maupun berkomentar ini dikarenakan siswa merasa tertarik dengan 

pembelajaran yang dilakukan. Sedangkan siswa yang pasif dikarenakan 

siswa merasa sudah mengerti dan atau tidak tertarik dengan penjelasan 

guru. Sedangkan pada siklus II, keaktifan siswa dalam bertanya 

mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 27 siswa atau 84,38% siswa aktif 

dalam bertanya dan berkomentar mengenai pembelajaran yang dilakukan. 

Pada siklus I maupun siklus II, siswa mampu mengikuti proses evaluasi 

dalam menyimak berita secara intensif.  

2) Hasil tes keterampilan menyimak berita pada siswa kelas VIII B SMP N 2 

Boja setelah mengikuti pembelajaran keterampilan menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks 

rumpang melalui media audio mengalami peningkatan. Peningkatan 

keterampilan menyimak berita tersebut diketahui dari hasil tes prasiklus, 

siklus I, dan siklus II. Hasil pada tes prasiklus menunjukan nilai rata-rata 

sebesar 59,84 dalam kategori sangat kurang. Pada siklus I nilai rata-rata 

kelas meningkat menjadi 66,87 atau dalam kategori kurang. Dengan 

demikian terjadi peningkatan sebesar 11,75% yaitu dari 59,84 menjadi 

66,87. Pada siklus II nilai rata-rata sebesar 79,22 dan termasuk kategori 

baik, sehingga terjadi peningkatan sebesar 18,47% dari siklus I yaitu dari 

66,87 menjadi 79,22. Dengan pembelajaran keterampilan menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks 
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rumpang melalui media audio mengalami peningkatan pada siswa kelas 

VIII B SMP Negeri 2 Boja. 

3) Setelah dilaksanakan pembelajaran keterampilan menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks 

rumpang melalui media audio, perubahan perilaku belajara siswa kelas 

VIII B SMP Negeri 2 Boja mengalami peningkatan ke arah yang positif. 

Hal tersebut dapat diketahui dari hasil nontes yang meliputi hasil 

observasi, jurnal, dan wawancara pada siklus I maupun siklus II. 

Perubahan perilaku tersebut dapat dibuktikan dengan siswa yang 

menunjukan keantusiasan yang lebih baik selama proses pembelajaran dari 

siklus I ke siklus II. Siswa awalnya kurang serius dalam pembelajaran 

menyimak berita, akhirnya menjadi serius dan semangat dalam mengikuti 

pembelajaran menyimak berita. Selain itu, siswa juga sudah dapat 

mengetahui dampak yang terjadi apabila tidak menjaga lingkungannya 

sehingga siswa lebih bersemangat untuk menjaga dan melestarikan 

lingkungannya. 

5.2 Saran  

Berdasarkan simpulan  hasil penelitian, saran yang dapat diberikan sebagai 

berikut. 

1) Guru bahasa dan sastra Indonesia dapat memanfaatkan metode, teknik dan 

media yang memotivasi siswa agar antusias untuk mengikuti 

pembelajaran. Salah satunya dengan menggunakan metode Listening In 

Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio, karena 
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dapat meningkatkan kemampuan menyimak berita dan mengubah perilaku 

siswa ke arah yang positif.  

2) Peneliti dalam bidang pendidikan dan bahasa dapat melakukan penelitian 

lanjutan mengenai pembelajaran menyimak berita dengan metode, teknik 

dan media yang berbeda atau dengan memadukan metode pembelajaran 

yang lain, sehingga didapatkan alternatif lain untuk pembelajaran 

menyimak yang mampu meningkatkan hasil belajara siswa menjadi lebih 

baik lagi.  
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Lampiran 1 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS I 

Sekolah   : SMP N 2 Boja 

Mata Pelajaran  : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Kelas/Semester  : VIII/2 

Alokasi Waktu  : 2x40 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

9. Memahami isi berita dari radio/televisi 

B. Kompetensi Dasar 

9.1 Menemukan pokok-pokok berita (apa, siapa, dimana, kapan, mengapa, dan 

bagaimana) yang didengar dan/ atau ditonton melalui radio atau televisi 

C. Indikator  

1. Mampu menemukan pokok-pokok berita yang disimak 

2. Mampu menyimpulkan isi berita yang disimak 

3. Mampu mengkritisi isi berita  

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah menyimak berita siswa dapat menemukan pokok-pokok berita 

yang disimak 

2. Setelah menemukan pokok-pokok berita siswa dapat menyimpulkan isi 

berita yang disimak 

3. Setelah berdiskusi siswa mampu mengkritisi isi berita  

E. Materi Ajar 

1. Hakikat berita 

2. Cara menemukan pokok-pokok berita (apa, dimana, kapan, siapa, 

mengapa, bagaimana). 

3. Langkah-langkah menyimak berita. 

4. Cara menyimpulkan isi berita. 

5. Cara mengkritisi isi berita 
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F. Metode Pembelajaran 

1. Metode pembelajaran: 

Ceramah, tanya jawab, Listening In Action (meliputi tahap menyimak 

atentif, menyimak intensif, menyimak, selektif, dan menyimak interaktif), 

inkuiri, diskusi, refleksi, penugasan 

3. Teknik pembelajaran: 

Teknik rangsang teks rumpang 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

No. Kegiatan Metode/ 

Teknik 

Waktu 

1. Kegiatan Awal 

a) Guru mengecek kesiapan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran 

b) Guru melakukan apersepsi dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

mengenai berita. 

c) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

dan kompetensi dasar pembelajaran. 

 

Ceramah  

 

Tanya jawab 

 

 

Ceramah 

 

10 menit 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

a) Siswa menerima penjelasan dari guru 

mengenai materi pembelajaran yang akan 

berlangsung dengan penuh perhatian dan 

hormat. (eksplorasi) 

b) Siswa menerima penjelasan mengenai 

tujuan menyimak berita. (eksplorasi) 

c) Siswa diberikan contoh teks berita  yang 

telah dirumpangkan. (eksplorasi) 

d) Siswa menerima penjelasan dari guru 

mengenai latihan menyimak berita 

menggunakan teks rumpang dengan 

 

Ceramah 

 

 

 

Ceramah 

 

Teks rumpang 

 

Ceramah 

 

 

 

40 menit 
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penuh perhatian dan hormat. (eksplorasi) 

e) Siswa menyimak contoh berita dan 

mengisi teks rumpang yang telah 

dibagikan oleh guru. (elaborasi) 

 

f) Siswa secara mandiri menemukan pokok-

pokok berita. (elaborasi) 

g) Siswa diminta untuk berkelompok yang 

terdiri dari 1-2 orang untuk 

mendiskusikan hasil temuannya. 

(elaborasi) 

h) Siswa secara bergantian perwakilan tiap 

kelompok diminta untuk mengemukakan 

hasil pekerjaannya dan kelompok lain 

menanggapi serta memberi masukan 

terhadap hasil pekerjaan siswa dengan 

rasa percaya diri dan tanggung jawab. 

(elaborasi) 

i) Guru memberikan penguatan terhadap 

hasil diskusi siswa. (konfirmasi) 

j) Siswa menerima penjelasan dari guru 

mengenai cara menyimpulkan dan 

mengkritisi isi berita dengan penuh 

perhatian dan hormat. (eksplorasi) 

k) Masing-masing kelompok diberikan 

lembar kerja yang berisi mengenai soal 

serta bertanggung jawab untuk 

menyimpulkan dan mengkritisi isi berita. 

(elaborasi) 

l) Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi 

dan mengerjakan lembar kerja yang sudah 

 

Teks rumpang 

(tahap menyimak 

atentif dan 

menyimak intensif) 

Inkuiri (tahap 

menyimak selektif) 

Diskusi (tahap 

menyimak 

interaktif) 

 

Tanya jawab 

 

 

 

 

 

 

Ceramah 

 

Ceramah 

 

 

 

Penugasan 

 

 

 

 

Diskusi (tahap 

menyimak 
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dibagikan oleh guru dengan rasa 

tanggung jawab. (elaborasi) 

m)  Perwakilan tiap kelompok diminta untuk 

mengemukakan hasil pekerjaannya dan 

kelompok lain menanggapi serta memberi 

masukkan terhadap hasil pekerjaan siswa 

dengan rasa percaya diri dan tanggung 

jawab. (elaborasi) 

n)  Siswa dan guru membahas hasil 

pekerjaan siswa. (konfirmasi) 

 

interktif) 

 

Tanya jawab (tahap 

menyimak 

interaktif) 

 

 

 

Ceramah 

3. Kegiatan Akhir 

a) Setiap siswa menerima lembar kerja 

yang telah dipersiapkan oleh guru berisi 

soal untuk menemukan pokok-pokok 

berita, menyimpulkan isi berita, dan 

mengkritisi isi berita.  

b) Siswa menyimak berita dari media yang 

telah disiapkan oleh guru dengan penuh 

perhatian dan hormat.  

c) Siswa diminta mengerjakan lembar kerja 

yang telah dibagikan secara jujur.  

d) Siswa diminta untuk mengumpulkan hasil 

pekerjaannya.  

e) Siswa mengajukan pertanyaan apabila ada 

yang belum dipahami dari kegiatan 

menyimak berita dengan sopan santun.  

f) Guru memberikan umpan balik dan 

penguatan terhadap hasil belajar siswa.  

g) Siswa menyimpulkan kegiatan belajar 

hari ini. 

 

Tes 

 

 

 

 

Tes 

 

 

Tes 

 

Penugasan 

 

Tanya jawab 

 

 

Ceramah  

 

Tanya jawab 

 

 

 

30 menit 
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h) Siswa menyampaikan kesan terhadap 

pembelajaran hari ini sebagai kegiatan 

refleksi. 

Tanya jawab 

 

 

H. Media dan Sumber Pembelajaran 

1. Rekaman berita 

2. BSE Contextual teaching and Learning Bahasa Indonesia: SMP/MTs 

Kelas VIII Edisi 4, penulis Kisyani Laksono, Bambang Y., Titik H., dan 

Nurhadi --jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas. 

3. BSE Bahasa dan Sastra Indonesia 2 untuk SMP/MTs kelas VIII, penulis 

Maryati dan Sutopo 

4. BSE Membuka Jendela Ilmu Pengetahuan Bahasa dan Sastra Indonesia 

SMP/MTs, penulis Dwi Hariningsih, Bambang Wisnu, dan Septi Lestari. 

I. Penilaian 

a. Teknik:   : Tes tulis 

b. Bentuk instrumen : Tes uraian 

c. Soal instrumen : 

Simaklah pembacaan berita yang akan diputar berikut ini! 

1. Tentukan pokok-pokok berita dari berita yang telah Anda dengar! 

No. Unsur-unsur berita 

1. Apa : 

 

2. Di mana :  

3. 

 

Kapan :  

4 Siapa :  

5. 

 

Mengapa : 

6. Bagaimana : 
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2. Simpulkan isi berita yang telah disimak kedalam beberapa kalimat! 

3. Tuliskan kritik/tanggapan kalian terhadap isi berita beserta alasannya! 

Penilaian Keterampilan Menyimak Berita 

No. Indikator 
Skor 

Maksimal 

1. Mampu menemukan pokok-pokok berita (5W+1H) yang 

disimak  
60 

2. Mampu menyimpulkan isi berita yang disimak 20 

3. Mampu mengkritisi isi berita yang disimak 20 

 Jumlah 100 

Aspek Penskoran Keterampilan Menyimak Berita 

No Aspek penilaian Rentang skor Skor 

maksimal 

Nilai 

1 2 3 4 

1. Penentuan pokok-pokok berita 

(5W+1H) 

a. Apa 

b. Siapa 

c. Dimana 

d. Kapan 

e. Mengapa 

f. Bagaimana 

    

60 

 

Jumlah skor 

x 100 

 

Skor 

Maksimal 

2. Menyimpulkan berita     20 

3. Mengkritisi isi berita     20 

 Nilai 100 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui siswa akan mendapatkan skor maksimal 

100 apabila ketiga soal dikerjakan dengan benar. 
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Kriteria Penilaian Pokok-pokok Berita 

Aspek Penilaian Kriteria Penilaian Skor 

Ketepatan menemukan 

pokok-pokok berita 

(5W+1H) 

Siswa dapat menyebutkan 6 pokok-

pokok berita sesuai dengan isi berita 

secara benar 

4 

Siswa dapat menyebutkan 4-5 

pokok-pokok berita sesuai dengan 

isi berita secara benar 

3 

Siswa dapat menyebutkan 3-2 

pokok-pokok berita sesuai dengan 

isi berita secara benar  

2 

Siswa hanya dapat menyebutkan 1-2 

pokok-pokok berita yang sesuai 

dengan isi berita secara benar  

1 

 

Kriteria Penilaian Menyimpulkan Isi Berita 

Aspek Penilaian Kriteria Penilaian Skor 

Simpulan berita sesuai 

dengan isi berita yang 

disimak 

Simpulan mencakup 6 pokok-

pokok berita yang sesuai dengan isi 

berita 

4 

Simpulan mencakup 4-5 pokok-

pokok berita yang sesuai dengan isi 

berita 

3 

Simpulan mencakup 2-3 pokok-

pokok berita yang sesuai dengan isi 

berita 

2 

Simpulan hanya mencakup 1-2 

pokok-pokok berita yang sesuai 

dengan isi berita 

1 
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Kriteria Penilaian Mengkritisi Isi Berita 

Aspek Penilaian Kriteria Penilaian Skor 

Kritikan sesuai dengan isi 

berita  

Kritikan sesuai dengan isi berita 

disertai alasan yang mendukung 

4 

Kritikan sesuai dengan isi berita 

namun tidak disertai alasan yang 

mendukung 

3 

Kritikan kurang sesuai dengan isi 

berita namun disertai alasan 

2 

Kritikan kurang sesuai dengan isi 

berita dan tidak disertai alasan 

1 

Penghitungan nilai akhir dalam skala 0-100 adalah sebagai berikut: 

    Perolehan skor 

Nilai akhir =      x skor (100) = ....... 

    Skor maksimum(100) 

 

 

Guru Bahasa Indonesia 

 

Ermah Zubaedah, S.Sos 

NIP 19660517 198803 2 015 

Semarang,  Mei 2013 

Peneliti 

 

Nuruddin Aji H. 

NIM 2101409039 

Mengetahui, 
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Materi Pembelajaran 

A. Hakikat berita 

Berita adalah peristiwa atau kejadian yang mengandung hal yang menarik, 

luar biasa, dan terkini (baru). Suatu peristiwa/ kejadian baru disebut berita 

apabila peristiwa tersebut sudah dilaporkan. Namun tidak semua peristiwa 

layak dan perlu diberitakan. Peristiwa yang layak diberitakan adalah peristiwa 

yang penting dan menarik. Berita memuat informasi yang lengkap, terdiri dari 

5W+ 1 H, yaitu:  

1. What, apa yang diinformasikan.  

2. Who, siapa yang diinformasikan. 

3. Where, dimana peristiwa itu terjadi.  

4. When, kapan peristiwa itu terjadi.  

5. Why, mengapa peristiwa itu terjadi.  

6. How, bagaimana peristiwa itu terjadi. 

 

Pokok-pokok berita merupakan materi yang disampaikan dalam sebuah 

berita. Untuk mengetahui pokok-pokok berita, dapat menggunakan kata 

tanya. Kata yang dimaksud adalah; apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan 

bagaimana. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan rumusan 5 W + 1 H; what, 

who, where, when, why, dan how. Dalam bahasa Indonesia biasa disingkat 

dengan istilah "adiksimba" (apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan 

bagaimana). Berikut penjelasan singkat tentang pokok-pokok berita: 

Apa            : digunakan untuk menanyakan peristiwa. 

Siapa          : digunakan untuk menanyakan orang yang terlibat 

Di mana      : digunakan untuk menanyakan tempat kejadian 

Kapan         : digunakan untuk menanyakan waktu kejadian 

Mengapa     : digunakan untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa 

Bagaimana  : digunakan untuk menanyakan jumlah, proses, akibat dsb. 
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Langkah-langkah menyimak berita untuk menemukan pokok-pokok berita 

sebagai berikut. 

1. Mempersiapkan diri dengan pikiran terbuka dan menyingkirkan segala hal 

yang mengganggu dalam menyimak sertamenyiapkan alat tulis yang 

dibutuhkan. 

2. Menyimak berita dengan benar, yaitu konsentrasi dan menyimak berita 

dengan penuh perhatian. 

3. Mengidentifikasi pokok-pokok berita dari berita yang didengar. 

4. Menemukan pokok-pokok beritadari berita yang didengar. 

5. Membuat peta konsep dari pokok-pokok berita yang ditemukan agar dapat  

mempermudah dalam memahami pokok-pokok beritanya. 

Struktur Berita 

Pada umumnya, berita disusun dengan teknik piramida terbalik. 

Maksudnya adalah informasi utama berita disajikan pada paragraf pertama 

(kepala berita), sedangkan paragraf selanjutnya berisi penjelasan (ada dalam 

badan dan ekor berita). Biasanya pertanyaan mengenai apa, siapa, dimana, 

kapan, mengapa, dan bagaimana tentang berita itu dapat ditemukan 

jawabannya pada paragraf pertama. 

1. Kepala berita (head) 

Biasanya berisi pokok-pokok berita yangg terdiri dari 5W+1H. 

2. Tubuh/isi berita (body) 

Berisi penjelasan tentang pokok-pokok berita yang telah disebutkan pada 

paragraf pertama. 

3. Akhir berita  

Berisi informasi tambahan yang menjelaskan informasi sebelumnya. 
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B. Cara menyimpulkan Isi Berita 

Menyimpulkan adalah kegiatan meringkas atau merangkum isi berita yang 

didengar untuk menemukan inti bacaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar 

lebih mudah dalam menyimpulkan isi berita yang didengar yaitu sebagai 

berikut. 

1. Memahami isi berita dengan cara mendengarkan berita dengan penuh 

konsentrasi. 

2. Mencatat hal-hal pokok dari berita tersebut yang meliputi apa, kapan, di 

mana, dan mengapa. 

3. Menemukan kalimat kunci dari isi berita tersebut. 

4. Menyimpulkan dengan menggunakan kalimat sendiri dengan cara 

menghubungkan tiap unsur berita yang ditemukan menggunakan kata 

hubung. 

5. Agar hasil simpulan dari mendengarkan berita radio atau televisi tepat, 

hendaknya harus memerhatikan dengan seksama dan disesuaikan dengan 

pokok-pokok berita yang telah ditemukan. 

 

C. Mengkritisi Isi Berita 

Kritikan atau mengkritik suatu hal berarti mengungkapkan bagian-bagian 

atau hal yang dirasa atau dianggap kurang bagus, kurang menarik, dan kurang 

benar. Menyampaikan suatu kritik terhadap hal tertentu hendaknya disertai 

dengan alasan yang jelas dan logis, sehingga tidak terkesan hanya sekadar 

mengkritik. 

Cara-Cara Menyampaikan Kritik : 

1. Menyimak topik yang sedang dibahas dengan seksama dan penuh dengan 

konsentrasi dari awal hingga akhir. 

2. Mencatat pokok-pokok bahasan agar benar-benar paham dalam 

menemukan bagian yang akan dikritik atau diberi saran. 

3. Menganalisis pokok-pokok isi bahasan dengan menemukan bagian-bagian 

yang hendak di kritik atau di beri saran. 
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4. Menemukan kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan isi 

bahasan tersebut, serta menemukan ide-ide baru atau perbaikan-perbaikan 

yang tepat untuk menyempurnakan dalam pembahasan. 

5. Mengemukakan atau menyampaikan kritik atau saran berdasarkan bahasan 

yang dibahas. 
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Lampiran 2 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

Hari/tanggal   :  

Nama/nomor  : 

Kelas    : 

 

Simaklah pembacaan berita yang akan diputar berikut ini! 

1. Tentukan pokok-pokok berita dari berita yang telah Anda dengar! 

 

2. Simpulkan isi berita yang telah disimak ke dalam beberapa kalimat! 

3. Tuliskan kritik/tanggapan kalian terhadap isi berita beserta alasannya! 

 

 

 

 

No. Unsur-unsur berita 

1. Apa : 

 

2. 

 

Di mana :  

3. 

 

Kapan :  

4 Siapa :  

5. 

 

Mengapa : 

6. Bagaimana : 
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Lampiran 3 

BERITA TEKS RUMPANG SIKLUS I 

 

PROGAM SAK UWONG SAK UWIT 

Peraturan Daerah tentang (1)________bagi pasangan yang akan menikah atau 

sering dikenal dengan Perda (2)________ diyakini bisa mencegah bencana alam 

sejak dini. Menurut (3)________, Widya Kandi Susanti, yang diungkapkan pada 

(4)______dengan adanya (5)_______ Tahun 2012 yang sudah ditetapkan ini, 

bertujuan untuk menambah pohon sehingga dapat mengurangi pemanasan global, 

gerakan tanam pohon yang didasari Perda tersebut juga akan memunculkan 

gerakan peduli Lingkungan Hidup ( LH ) serta terciptanya sumber air baru. 

Bupati mengajak perlunya (6)________ dan perlu koordinasi yang cepat baik dari 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ), PMI, Polres dan Kodim serta 

para relawan. Para camat juga diminta untuk menjaga kelestarian lingkungan 

dengan antisipasi antara lain berupa membuang sampah pada tempatnya, tidak 

(7)________ serta mengadakan penghijauan. 

Progam penanaman pohon yang (8)___________lambat laun akan memperbanyak 

jumlah pohon yang ada. Menindak lanjuti progam tersebut, pemerintah 

merencanakan akan membuat (9)_________( RTH ) di tiap-tiap desa / kelurahan. 

(10)_________dari progam ini adalah keberadaan hutan yang dapat menopang 

lingkungan agar tetap dapat memberikan dukungan terhadap kehidupan terutama 

pada anak cucu kelak 

Jawab: 

1)  6)  

2)  7)  

3)  8)  

4)  9)  

5)  10)  

Kunci jawaban: 

1. Penanaman pohon 

2. Sak Uwong Sak Uwit 

3. Bupati Kendal 

4. Kamis, 25 Oktober 2012 

5. Perda No. 3 

6. Mewaspadai berbagai bencana alam yang bisa timbul 

7. Menebang pohon sembarangan 

8. Diwajibkan bagi pasangan yang akan menikah 

9. Ruang terbuka hijau 

10. Tujuan jangka panjang 
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Lampiran 4 

SOAL TES MENYIMAK BERITA SIKLUS I 

 

BANK SAMPAH 

Kendal- Setelah berhasil mendirikan Bank Sampah Kepompong di Pasar Kendal, 

kini mulai bermunculan bank-bank sampah di wilayah lain di Kendal. Salah 

satunya di Kecamatan Limbangan, Bank Sampah Ngudi Resik yang dikelola 

penggiat lingkungan ini membantu pemerintah daerah kabupaten Kendal dalam 

penangganan persoalan sampah. 

Penggagas sekaligus koordinator bank sampah Ngudi Resik, Endri Priyanto 

Sabtu, (19/1/2013) mengatakan bank sampah Ngudi Resik sudah memiliki lebih 

dari 300 nasabah bank sampah, berasal dari masyarakat Kecamatan Limbangan 

dan Kecamatan Singorojo. Dari 16 desa yang menjadi target prioritasnya, baru 

ada 4 desa yang masyarakatnya bergabung dengan bank sampah tersebut. 

Endri Priyanto, mengaku, pihaknya yakin akan mampu menjalankan program 

environment management, dalam hal pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan 

kebijakan pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dalam 

pengelolaan lingkungan dan merekdusi sampah. Melalui bank sampah Ngudi 

Resik, dengan konsep solusi pengelolaan limbah sampah berbasis masyarakat, 

yakni dari sampah menjadi berkah. Pada bank sampah yang dikelolanya bersama 

pengiat peduli lingkungan lainya ini, berbagai jenis sampah apapun yang ditabung 

nasabah ke bank sampah bisa menjadi nilai ekonomis, dan hasilnya bisa diambil 

setiap tiga bulan sekali. 

Mengenai jenis sampah apa yang harus ditabung. Dalam sosialisasi ke masyarakat 

yang dilakukan masing-masing korlap bank sampah,sudah diberitahukan jenis 

sampah apa saja yang bisa ditabungkan di bank sampah, seperti halnya berupa 

sampah anorganik lapak, seperti botol minuman, plastik, kertas, kardus, kaleng 

susu, kaleng roti, besi, kaca, sterofum, dan lainya. Sedangkan untuk sampah 

organik juga tetap menjadi perhatian bank sampah untuk dikelola menjadi pupuk. 
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Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa Siklus I: 

1. Tentukan pokok-pokok berita dari berita yang telah Anda dengar! 

2. Simpulkan isi berita yang telah disimak ke dalam beberapa kalimat! 

Jawaban : Endri Priyanto, selaku koordinator bank sampah Ngudi 

Resik kecamatan Limbangan pada hari Sabtu, 19 januari 2013 

mengajak masyarakat sekitar untuk mengelola sampah atau 

menabungnya di bank sampah terdekat agar mengurangi penumpukan 

sampah serta mengelola sampah menjadi barang yang bernilai 

ekonomis. 

3. Tuliskan kritik/tanggapan kalian terhadap isi berita beserta alasannya! 

Jawaban: kita berkewajiban untuk membuang sampah pada tempatnya 

agar tidak terjadi penumpukan sampah serta mengurangi risiko 

terjadinya banjir atau sebaiknya kita mengelola sampah agar menjadi 

barang yang bernilai ekonomis lagi. 

 

No. Unsur-unsur berita 

1. Apa : Pelaksanaan Bank Sampah di daerah Kendal 

 

2. 

 

Di mana : kecamatan Limbangan dan kecamatan Singorojo, Kendal 

3. 

 

Kapan : Sabtu, 19 Januari 2013 

4 Siapa : Endri Priyanto 

5. 

 

Mengapa:  untuk mengurangi penumpukan sampah dan mengelola 

sampah yang sudah tidak berguna agar menjadi barang yang bernilai 

ekonomis 

6. Bagaimana:  dengan cara memberdayakan masyarakat dalam 

pengelolaan lingkungan dan mengajak masyarakat untuk menabung di 

bank sampah 
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Lampiran  5 

HASIL TES MENYIMAK BERITA KELAS VII B SMP N 2 BOJA 

SIKLUS I 

 

No. Nama 
Nomor Butir Soal 

Nilai 
Keter-

capaian 
Ket. 

1 2 3 

1. ADITYA PRAKOSO 3 2 2 65 65% TT 

2. ANDINI KUSUMA D. 3 2 1 60 60% TT 

3. ARI BAGUS SAPUTRA 3 3 3 75 75% T 

4. ARIFA DWI CAHYA 2 2 2 50 50% TT 

5. ARIZAL IBNU HARIS 3 3 3 75 75% T 

6. DEVY FERA CLAUDYA 2 3 3 60 60% TT 

7. DEWI EVIRYANTI 3 3 2 70 70% TT 

8. DICKY KURNIAWAN 2 2 2 50 50% TT 

9. FENITA BELA P. 3 3 2 70 70% TT 

10. FITRI LINAWATI 3 2 2 65 65% TT 

11. HANIF NUR ROSYID 3 3 3 75 75% T 

12. HUSNUL AFIDAH 3 2 1 60 60% TT 

13. ISWANDI 3 3 1 65 65% TT 

14. KAWAL MAHESA R. 3 3 3 75 75% T 

15. KINANTI ALDI ALIFA 3 2 2 65 65% TT 

16. LITA BELLA A. 3 2 2 65 65% TT 

17. MARIA MEYTISYANA 3 3 3 75 75% T 

18. MUH. ARIF IBNU F. 3 3 1 65 65% TT 

19. NISA NURMALITA 3 3 1 65 65% TT 

20. NISVATUN KHASANAH 2 2 2 50 50% TT 

21. NURJANAH 4 3 3 90 90% T 

22. NURYA INDAH L. 3 3 3 75 75% T 

23. NYRTA WIWIDRYASIH 4 2 3 85 85% T 

24. RENATA ARGARIN G. 3 3 1 65 65% TT 

25. ROHMAT EFRIYANTO 2 2 2 50 50% TT 

26. SITI FITRIYANI 3 2 3 70 70% TT 

27. SITI MUNTOHAROH 2 3 2 55 55% TT 

28. USRIFATUL KHASANAH 4 2 2 80 80% T 

29. WINDA AS‟ARI 3 3 2 70 70% TT 

30. YAYUK INDAH SARI 3 3 2 70 70% TT 

31. YOGA ADITYA 2 2 2 60 60% TT 

32. ZARINA TRI ROSITA 3 3 2 70 70% TT 

 Jumlah Skor 92 82 68 2140   

 Skor Maksimal 128      

 Ketuntasan Soal 0,71 0,64 0,53    

 Ketuntasan Klasikal 0,66      
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Lampiran 6 

Contoh Hasil Tes Menyimak Berita Siswa Siklus I 
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Lampiran 7 

 

PEDOMAN OBSERVASI SIKLUS I 

Berilah tanda check list (v) pada kolom lembar observasi berikut ini: 

Nomor 

Responden 

Sikap Positif Sikap Negatif 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

31           

32           

Jumlah           
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Keterangan : 

Kategori sikap positif: 

1. Siswa semangat dan bersungguh-sungguh mengikuti penjelasan guru. 

2. Keseriusan siswa dalam pembelajaran menyimak. 

3. Siswa mencatat materi yang diberikan. 

4. Siswa aktif bertanya, berkomentar terhadap materi yang diberikan. 

5. Siswa bersemangat dalam mengerjakan tes. 

 

Kategori sikap negatif: 

1. Siswa meremehkan dan tidak sungguh-sungguh mengikuti penjelasan guru. 

2. Siswa mengobrol dengan teman saat pelajaran berlangsung. 

3. Siswa tidak membuat catatan mengenai materi yang diberikan. 

4. Siswa pasif, tidak bertanya, tidak berkomentar mengenai materi yang 

diberikan. 

5. Siswa tidak bersemangat dalam mengerjakan tes. 

 

Pengisian: 

V : Melakukan 

- : Tidak melakukan 
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Lampiran 8 

HASIL OBSERVASI SIKLUS I 

Berilah tanda check list (v) pada kolom lembar observasi berikut ini: 

Nomor 

Responden 

Sikap Positif Sikap Negatif 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 - - v v v v v - - - 

2 v v v - v - - - v - 

3 v v - - v - - v v - 

4 v v - v v - - v - - 

5 v v v v v - - - - - 

6 v v v v v - - - - - 

7 v v v v v - - - - - 

8 v v - - v - - v v - 

9 v - v - v - v - v - 

10 v v v - v - - - v - 

11 v - v v v - v - - - 

12 v v v - v - - - v - 

13 v v v v v - - - - - 

14 v - - v v - v v - - 

15 v v v v v - - - - - 

16 v v v v v - - - - - 

17 v - v v v - v - - - 

18 - - v - v v v - v - 

19 v v v - v - - - v - 

20 v v v - v - - - v - 

21 v v v v v - - - - - 

22 v v v v v - - - - - 

23 v v v v v - - - - - 

24 v v v v v - - - - - 

25 v - - - v - v v v - 

26 v v v - v - - - v - 

27 v v - - v - - v v - 

28 v v v v v - - - - - 

29 v v v - v - - - v - 

30 v - v - v - v - v - 

31 v v - v v - - v - - 

32 v v v v v - - - - - 

Jumlah 30 24 25 18 32 2 8 7 14 0 
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Keterangan : 

Kategori sikap positif: 

1. Siswa semangat dan bersungguh-sungguh mengikuti penjelasan guru. 

2. Keseriusan siswa dalam pembelajaran menyimak. 

3. Siswa mencatat materi yang diberikan. 

4. Siswa aktif bertanya, berkomentar terhadap materi yang diberikan. 

5. Siswa bersemangat dalam mengerjakan tes. 

 

Kategori sikap negatif: 

1. Siswa meremehkan dan tidak sungguh-sungguh mengikuti penjelasan guru. 

2. Siswa mengobrol dengan teman saat pelajaran berlangsung. 

3. Siswa tidak membuat catatan mengenai materi yang diberikan. 

4. Siswa pasif, tidak bertanya, tidak berkomentar mengenai materi yang 

diberikan. 

5. Siswa tidak bersemangat dalam mengerjakan tes. 

 

Pengisian: 

V : Melakukan 

- : Tidak melakukan 
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Lampiran 9 

LEMBAR JURNAL SISWA SIKLUS I 

 

Hari / tanggal  : 

Nama / nomor  : 

Kelas   : 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini! 

1. Bagaimana perasaan Anda selama mengikuti pembelajaran menyimak dengan 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio? 

Jawab : 

 

2. Apakah materi berita yang disimak cukup menarik digunakan sebagai media 

pembelajaran? 

Jawab : 

 

3. Bagaimana pendapat Anda mengenai kelemahan atau kelebihan 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio yang digunakan peneliti dalam pembelajaran menyimak 

berita? 

Jawab : 

 

4. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam pembelajaran menyimak berita 

dengan menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks 

rumpang melalui media audio? 

Jawab : 

 

5. Berikan pesan dan kesan siswa setelah mengikuti pembelajaran menyimak 

dengan menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks 

rumpang melalui media audio? 

Jawab : 
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Lampiran 10 

Contoh Hasil Jurnal Siswa Siklus I 
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Lampiran 11 

 

LEMBAR JURNAL GURU SIKLUS I 

Waktu: 

Tempat: 

 

1. Bagaimana kesiapan siswa terhadap pembelajaran menyimak berita dengan 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio? 

Jawab : 

 

2. Bagaimana respon siswa terhadap metode Listening In Action dan teknik 

rangsang teks rumpang melalui media audio yang digunakan peneliti dalam 

pembelajaran menyimak berita? 

Jawab : 

 

3. Bagaimana keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio? 

Jawab : 

 

4. Bagaimana pemahaman siswa terhadap pembelajaran menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio? 

Jawab : 

 

 

 

 

 



 

 

 

212 

Lampiran 12 

JURNAL GURU SIKLUS I 

Waktu  : Jumat, 10 Mei 2013 

Tempat: Kelas VIII B SMP N 2 Boja 

 

1. Bagaimana kesiapan siswa terhadap pembelajaran menyimak berita dengan 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio? 

Jawab : 

Kesiapan siswa dalam pembelajaran menyimak berita menggunakan metode 

Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio, 

siswa telah siap dan duduk di tempat masing-masing. Saat peneliti memulai 

pembelajaran suasana kelas tenang dan siswa merasa tertarik mengikuti 

pembelajaran menyimak berita. Namun masih ada beberapa siswa yang 

duduk di bagian belakang berbicara dengan teman sebelahnya. 

 

2. Bagaimana respon siswa terhadap metode Listening In Action dan teknik 

rangsang teks rumpang melalui media audio yang digunakan peneliti dalam 

pembelajaran menyimak berita? 

Jawab : 

Respons siswa terhadap pembelajaran menyimak berita menggunakan metode 

Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio 

adalah sangat antusias dalam menikuti pembelajaran dan dengan tenang 

menyimak berita, meskipun ada siswa yang berbicara dengan teman 

sebelahnya saat menyimak berita. 

 

3. Bagaimana keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio? 

Jawab : 
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Saat pembelajaran berlangsung sebagian besar siswa aktif memperhatikan 

dan mencatat penjelasan guru serta siswa terlihat sangat antusias dengan 

pembelajaran yang dilakukan. Tetapi masih ada siswa yang tidak membuat 

catatan tentang penjelasan yang diberikan oleh guru, hal ini dikarenakan 

siswa berbicara dengan teman sebelahnya. Perilaku siswa tampak sangat 

menyenangkan karena siswa menjadi lebih aktif dari pembelajaran 

sebelumnya apa lagi pada saat berada dikelompok kecil. Siswa terlihat aktif 

berdiskusi. 

 

4. Bagaimana pemahaman siswa terhadap pembelajaran menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio? 

Jawab : 

Dalam aspek pemahaman siswa terhadap pembelajaran menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio, sebagian besar siswa merasa paham dengan penjelasan 

guru. Tetapi ada yang berpendapat penjelasan guru berbelit dan sulit 

dipahami. 
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Lampiran 13 

LEMBAR WAWANCARA SIKLUS I 

Sekolah : 

Kelas : 

1. Apakah Anda merasa senang mengikuti pembelajaran keterampilan 

menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan teknik 

rangsang teks rumpang melalui media audio? 

Jawab : 

 

2. Apakah dengan menggunakan metode Listening In Action dan teknik 

rangsang teks rumpang melalui media audio pembelajaran menyimak berita 

dapat menarik minat Anda terhadap pembelajaran menyimak berita? 

Jawab : 

 

3. Apakah dengan menggunakan metode Listening In Action dan teknik 

rangsang teks rumpang melalui media audio dapat memudahkan Anda dalam 

menemukan pokok-pokok berita? 

Jawab : 

 

4. Apakah Anda mengalami kesulitan berkaitan dengan metode Listening In 

Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio saat 

pembelajaran menyimak berlangsung? 

Jawab : 

 

5. Apa saran Anda mengenai pembelajaran menyimak berita dengan 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio? 

Jawab : 
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Lampiran 14 

HASIL WAWANCARA SISWA SIKLUS I 

 

Sekolah : SMP Negeri 2 Boja 

Kelas  : VIII B 

1. Apakah Anda merasa senang mengikuti pembelajaran keterampilan 

menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan teknik 

rangsang teks rumpang melalui media audio? 

Jawaban : 

No. Responden 21: 

Ya, karena dengan pembelajaran tersebut dapat dengan mudah menemukan 

pokok-pokok berita serta beritanya dapat menambah wawasan mengenai 

mengelola sampah. 

No. Responden 1: 

Menyenangakan tetapi sedikit membingungkan saat mengisi teks rumpang. 

No. Responden 27: 

Ya, tetapi saya masih kesulitan untuk mengisi teks rumpang dan beritanya 

terlalu cepat 

 

2. Apakah dengan menggunakan metode Listening In Action dan teknik 

rangsang teks rumpang melalui media audio pembelajaran menyimak berita 

dapat menarik minat Anda terhadap pembelajaran menyimak berita? 

Jawaban : 

No. Responden 21: 

Ya, karena dengan menggunakan metode Listening In Action saya lebih 

mudah memahaminya. 

No. Responden 1: 

Ya, karena biasanya tidak pernah menggunakan rekaman berita langsung. 

No. Responden 27: 

Ya, karena pembelajarannya lebih menarik. 
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3. Apakah dengan menggunakan metode Listening In Action dan teknik 

rangsang teks rumpang melalui media audio dapat memudahkan Anda dalam 

menemukan pokok-pokok berita? 

Jawaban : 

 

No. Responden 21: 

Ya, karena menemukan pokok-pokok berita sangat mudah. 

No. Responden 1: 

Ya, karena kita bisa belajar menemukan pokok-pokok berita dengan mudah. 

No. Responden 27: 

Saya merasa kesulitan saat mengisi teks rumpang karena beritanya terlalu 

cepat. 

 

4. Apakah Anda mengalami kesulitan berkaitan dengan metode Listening In 

Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio saat 

pembelajaran menyimak berlangsung? 

Jawaban : 

No. Responden 21: 

Tidak 

No. Responden 1: 

Iya, awalnya saya bingung dalam mengisi teks rumpang. 

No. Responden 27: 

Iya, saat mengisi teks rumpang saya bingung dan untuk mengkritik isi 

beritanya. 

 

5. Apa saran Anda mengenai pembelajaran menyimak berita dengan 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio? 

Jawaban : 

No. Responden 21: 
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Pembelajaran menyimak seperti ini harus sering dilakukan karena dapat 

mempermudah dalam menemukan pokok-pokok berita dan menambah 

wawasan mengenai mengelola lingkungan. 

No. Responden 1: 

Pembelajaran menyimak seperti ini harus sering dilakukan karena 

menyenangkan dan bisa menambah konsentrasi. 

No. Responden 27: 

Penjelasan mengenai teks rumpang ditekankann lagi karena saya masih 

bingung dan rekamannya jangan terlalu cepat serta volumenya lebih 

dikeraskan lagi. 
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Lampiran 15 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

Sekolah   : SMP N 2 Boja 

Mata Pelajaran  : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Kelas/Semester  : VIII/2 

Alokasi Waktu  : 2x40 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

9. Memahami isi berita dari radio/televisi 

B. Kompetensi Dasar 

9.1 Menemukan pokok-pokok berita (apa, siapa, dimana, kapan, mengapa, dan 

bagaimana) yang didengar dan/ atau ditonton melalui radio atau televisi 

C. Indikator  

1. Mampu menemukan pokok-pokok berita yang disimak 

2. Mampu menyimpulkan isi berita yang disimak 

3. Mampu mengkritisi isi berita  

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah menyimak berita siswa dapat menemukan pokok-pokok berita 

yang disimak 

2. Setelah menemukan pokok-pokok berita siswa dapat menyimpulkan isi 

berita yang disimak 

3. Setelah berdiskusi siswa mampu mengkritisi isi berita  

E. Materi Ajar 

1. Hakikat berita 

2. Cara menemukan pokok-pokok berita (apa, dimana, kapan, siapa, 

mengapa, bagaimana). 

3. Langkah-langkah menyimak berita. 

4. Cara menyimpulkan isi berita. 

5. Cara mengkritisi isi berita 
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F. Metode Pembelajaran 

1. Metode pembelajaran: 

Ceramah, tanya jawab, Listening In Action (meliputi tahap menyimak 

atentif, menyimak intensif, menyimak, selektif, dan menyimak interaktif), 

inkuiri, diskusi, refleksi, penugasan 

2. Teknik pembelajaran: 

Teknik rangsang teks rumpang 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

No. Kegiatan Metode/ 

Teknik 

Waktu 

1. Kegiatan Awal 

a) Guru mengecek kesiapan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran 

b) Guru melakukan apersepsi dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

mengenai berita. 

c) Guru memberikan motivasi dan 

menjelaskan kembali tujuan 

pembelajaran menyimak berita. 

d) Guru menjelaskan yang dilakukan 

siswa pada saat menyimak berita dan 

memberikan cara-cara perbaikan 

dalam menyimak berita menggunakan 

metode Listening In Action dan teknik 

rangsang teks rumpang melalui media 

audio. 

 

Ceramah  

 

Tanya jawab 

 

 

Ceramah 

 

 

Ceramah 

 

10 menit 

 

2. 

 

 

 

Kegiatan Inti 

a) Siswa memperhatikan penjelasan dari 

guru mengenai pembelajaran yang 

akan dilakukan. (eksplorasi) 

 

Ceramah 

 

 

 

40 menit 
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b) Siswa memperhatikan penjelasan materi 

pembelajaran yang akan berlangsung 

dengan penuh perhatian dan hormat. 

(eksplorasi) 

c) Siswa menerima penjelasan mengenai 

tujuan menyimak berita. (eksplorasi) 

d) Siswa diberikan contoh teks berita  yang 

telah dirumpangkan. (eksplorasi) 

e) Siswa memperhatikan penjelasan dari 

guru mengenai latihan menyimak berita 

menggunakan teks rumpang dengan 

penuh perhatian dan hormat. (eksplorasi) 

f) Siswa mengajukan pertanyaan apabila 

masih belum paham mengenai 

instruksi yang diberikan. (eksplorasi) 

g) Siswa menyimak contoh berita dan 

mengisi teks rumpang yang telah 

dibagikan oleh guru. (elaborasi) 

 

h) Siswa secara mandiri menemukan 

pokok-pokok berita dan membuat 

catatan hal-hal yang penting mengenai 

isi berita. (elaborasi) 

i) Siswa secara bergantian diminta untuk 

mengemukakan hasil pekerjaannya 

dengan rasa percaya diri dan tanggung 

jawab. (elaborasi) 

j) Siswa dan guru membahas hasil 

temuan siswa mengenai pokok-pokok 

berita yang disimak. (elaborasi) 

k) Siswa diminta untuk berkelompok 

Ceramah 

 

 

 

Ceramah 

 

Teks rumpang 

 

Ceramah 

 

 

 

Tanya jawab 

 

 

Teks rumpang 

(tahap menyimak 

atentif dan 

menyimak intensif) 

Inkuiri (tahap 

menyimak selektif) 

 

 

Tanya jawab (tahap 

menyimak 

interaktif) 

 

Diskusi 

 

 

Diskusi 
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yang terdiri dari 3-4 orang. (elaborasi) 

l) Masing-masing kelompok diberikan 

lembar kerja yang berisi mengenai soal 

serta bertanggung jawab untuk 

menyimpulkan dan mengkritisi isi berita. 

(elaborasi) 

m) Siswa memperhatikan penjelasan dari 

guru mengenai cara menyimpulkan dan 

mengkritisi isi berita dengan penuh 

perhatian dan hormat. (eksplorasi) 

n) Siswa mengajukan pertanyaan apabila 

masih belum paham mengenai 

instruksi yang diberikan. (eksplorasi) 

o) Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi 

dan mengerjakan lembar kerja yang sudah 

dibagikan oleh guru dengan rasa 

tanggung jawab. (elaborasi) 

p) Guru melakukan pendampingan saat 

diskusi berlangsung. (elaborasi) 

q) Perwakilan dari setiap kelompok diminta 

untuk mengemukakan hasil pekerjaannya 

dan kelompok yang lain menanggapi serta 

memberi masukan terhadap hasil 

pekerjaan siswa dengan sopan santun. 

(elaborasi) 

r) Siswa dan guru membahas hasil pekerjaan 

siswa. (konfirmasi) 

 

 

 

Penugasan 

 

 

 

 

Ceramah 

 

 

 

Tanya jawab 

 

 

Diskusi 

 

 

 

Diskusi 

 

tahap menyimak 

interaktif 

Tanya jawab (tahap 

menyimak 

interaktif) 

 

Ceramah, tanya 

jawab 
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3. Kegiatan Akhir 

a) Setiap siswa menerima lembar kerja 

yang telah dipersiapkan oleh guru berisi 

soal untuk menemukan pokok-pokok 

berita, menyimpulkan isi berita, dan 

mengkritisi isi berita.  

b) Siswa menyimak berita dari media yang 

telah disiapkan oleh guru dengan penuh 

perhatian dan hormat.  

c) Siswa diminta mengerjakan lembar kerja 

yang telah dibagikan secara jujur. 

d) Siswa diminta untuk mengumpulkan hasil 

pekerjaannya. 

e) Siswa mengajukan pertanyaan apabila 

masih ada materi yang belum 

dipahami. 

f) Guru memberikan umpan balik dan 

penguatan terhadap hasil belajar siswa. 

g) Siswa menyimpulkan kegiatan belajar 

hari ini. 

h) Siswa menyampaikan kesan terhadap 

pembelajaran hari ini sebagai kegiatan 

refleksi. 

i) Siswa dan guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran pada hari ini. 

j) Siswa dan guru bersama-sama 

melaksanakan refleksi terhadap proses 

pembelajaran yang telah berlangsung. 

 

Tes 

 

 

 

 

Tes 

 

 

Tes 

 

Penugasan 

 

Tanya jawab 

 

 

Tanya jawab 

 

Tanya jawab 

 

Tanya jawab 

 

 

Tanya jawab 

 

Ceramah 

 

 

30 menit 
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H. Media dan Sumber Pembelajaran 

1. Rekaman berita 

2. BSE Contextual teaching and Learning Bahasa Indonesia: SMP/MTs 

Kelas VIII Edisi 4, penulis Kisyani Laksono, Bambang Y., Titik H., dan 

Nurhadi --jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas. 

3. BSE Bahasa dan Sastra Indonesia 2 untuk SMP/MTs kelas VIII, penulis 

Maryati dan Sutopo 

4. BSE Membuka Jendela Ilmu Pengetahuan Bahasa dan Sastra Indonesia 

SMP/MTs, penulis Dwi Hariningsih, Bambang Wisnu, dan Septi Lestari. 

I. Penilaian 

a. Teknik:   : Tes tulis 

b. Bentuk instrumen : Tes uraian 

c. Soal instrumen : 

Simaklah pembacaan berita yang akan diputar berikut ini! 

1. Tentukan pokok-pokok berita dari berita yang telah Anda dengar! 

2. Simpulkan isi berita yang telah disimak kedalam beberapa kalimat! 

3. Tuliskan kritik/tanggapan kalian terhadap isi berita beserta alasannya! 

No. Unsur-unsur berita 

1.  Apa : 

 

2. 

 

 

Di mana :  

3. 

 

 

Kapan :  

4  

Siapa :  

5. 

 

 

Mengapa : 

6.  

Bagaimana : 
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Penilaian Keterampilan Menyimak Berita 

No. Indikator 
Skor 

Maksimal 

1. Mampu menemukan pokok-pokok berita (5W+1H) yang 

disimak  
60 

2. Mampu menyimpulkan isi berita yang disimak 20 

3. Mampu mengkritisi isi berita yang disimak 20 

 Jumlah 100 

 

Aspek Penskoran Keterampilan Menyimak Berita 

No Aspek penilaian Rentang skor Skor 

maksimal 

Nilai 

1 2 3 4 

1. Penentuan pokok-pokok berita 

(5W+1H) 

a. Apa 

b. Siapa 

c. Dimana 

d. Kapan 

e. Mengapa 

f. Bagaimana 

    

60 

 

Jumlah skor 

x 100 

 

Skor 

Maksimal 

2. Menyimpulkan berita     20 

3. Mengkritisi isi berita     20 

 Nilai 100 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui siswa akan mendapatkan skor maksimal 

100 apabila ketiga soal dikerjakan dengan benar. 
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Kriteria Penilaian Pokok-pokok Berita 

Aspek Penilaian Kriteria Penilaian Skor 

Ketepatan menemukan 

pokok-pokok berita 

(5W+1H) 

Siswa dapat menyebutkan 6 pokok-

pokok berita sesuai dengan isi berita 

secara benar 

4 

Siswa dapat menyebutkan 4-5 

pokok-pokok berita sesuai dengan 

isi berita secara benar 

3 

Siswa dapat menyebutkan 3-2 

pokok-pokok berita sesuai dengan 

isi berita secara benar  

2 

Siswa hanya dapat menyebutkan 1-2 

pokok-pokok berita yang sesuai 

dengan isi berita secara benar  

1 

 

Kriteria Penilaian Menyimpulkan Isi Berita 

Aspek Penilaian Kriteria Penilaian Skor 

Simpulan berita sesuai 

dengan isi berita yang 

disimak 

Simpulan mencakup 6 pokok-

pokok berita yang sesuai dengan isi 

berita 

4 

Simpulan mencakup 4-5 pokok-

pokok berita yang sesuai dengan isi 

berita 

3 

Simpulan mencakup 2-3 pokok-

pokok berita yang sesuai dengan isi 

berita 

2 

Simpulan hanya mencakup 1-2 

pokok-pokok berita yang sesuai 

dengan isi berita 

1 
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Kriteria Penilaian Mengkritisi Isi Berita 

Aspek Penilaian Kriteria Penilaian Skor 

Kritikan sesuai dengan isi 

berita  

Kritikan sesuai dengan isi berita 

disertai alasan yang mendukung 

4 

Kritikan sesuai dengan isi berita 

namun tidak disertai alasan yang 

mendukung 

3 

Kritikan kurang sesuai dengan isi 

berita namun disertai alasan 

2 

Kritikan kurang sesuai dengan isi 

berita dan tidak disertai alasan 

1 

 

Penghitungan nilai akhir dalam skala 0-100 adalah sebagai berikut: 

    Perolehan skor 

Nilai akhir =      x skor (100) = ....... 

    Skor maksimum(100) 

 

 

Guru bahasa Indonesia 

 

 

Ermah Zubaedah, S.Sos 

NIP 19660517 198803 2 015 

Semarang,  Mei 2013 

Peneliti 

 

 

Nuruddin Aji H. 

NIM 2101409039 

Mengetahui, 
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Materi Pembelajaran 

A. Hakikat berita 

Berita adalah peristiwa atau kejadian yang mengandung hal yang menarik, 

luar biasa, dan terkini (baru). Suatu peristiwa/ kejadian baru disebut berita 

apabila peristiwa tersebut sudah dilaporkan. Namun tidak semua peristiwa 

layak dan perlu diberitakan. Peristiwa yang layak diberitakan adalah peristiwa 

yang penting dan menarik. Berita memuat informasi yang lengkap, terdiri dari 

5W+ 1 H, yaitu:  

1. What, apa yang diinformasikan.  

2. Who, siapa yang diinformasikan. 

3. Where, dimana peristiwa itu terjadi.  

4. When, kapan peristiwa itu terjadi.  

5. Why, mengapa peristiwa itu terjadi.  

6. How, bagaimana peristiwa itu terjadi. 

 

Pokok-pokok berita merupakan materi yang disampaikan dalam sebuah 

berita. Untuk mengetahui pokok-pokok berita, dapat menggunakan kata 

tanya. Kata yang dimaksud adalah; apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan 

bagaimana. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan rumusan 5 W + 1 H; what, 

who, where, when, why, dan how. Dalam bahasa Indonesia biasa disingkat 

dengan istilah "adiksimba" (apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan 

bagaimana). Berikut penjelasan singkat tentang pokok-pokok berita: 

Apa            : digunakan untuk menanyakan peristiwa. 

Siapa          : digunakan untuk menanyakan orang yang terlibat 

Di mana      : digunakan untuk menanyakan tempat kejadian 

Kapan         : digunakan untuk menanyakan waktu kejadian 

Mengapa     : digunakan untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa 

Bagaimana  : digunakan untuk menanyakan jumlah, proses, akibat dsb. 
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Langkah-langkah menyimak berita untuk menemukan pokok-pokok berita 

sebagai berikut. 

1. Mempersiapkan diri dengan pikiran terbuka dan menyingkirkan segala hal 

yang mengganggu dalam menyimak sertamenyiapkan alat tulis yang 

dibutuhkan. 

2. Menyimak berita dengan benar, yaitu konsentrasi dan menyimak berita 

dengan penuh perhatian. 

3. Mengidentifikasi pokok-pokok berita dari berita yang didengar. 

4. Menemukan pokok-pokok beritadari berita yang didengar. 

5. Membuat peta konsep dari pokok-pokok berita yang ditemukan agar dapat  

mempermudah dalam memahami pokok-pokok beritanya. 

 

Struktur Berita 

Pada umumnya, berita disusun dengan teknik piramida terbalik. 

Maksudnya adalah informasi utama berita disajikan pada paragraf pertama 

(kepala berita), sedangkan paragraf selanjutnya berisi penjelasan (ada dalam 

badan dan ekor berita). Biasanya pertanyaan mengenai apa, siapa, dimana, 

kapan, mengapa, dan bagaimana tentang berita itu dapat ditemukan 

jawabannya pada paragraf pertama. 

1. Kepala berita (head) 

Biasanya berisi pokok-pokok berita yangg terdiri dari 5W+1H. 

2. Tubuh/isi berita (body) 

Berisi penjelasan tentang pokok-pokok berita yang telah disebutkan pada 

paragraf pertama. 

3. Akhir berita  

Berisi informasi tambahan yang menjelaskan informasi sebelumnya. 
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B. Cara menyimpulkan Isi Berita 

Menyimpulkan adalah kegiatan meringkas atau merangkum isi berita yang 

didengar untuk menemukan inti bacaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar 

lebih mudah dalam menyimpulkan isi berita yang didengar yaitu sebagai 

berikut. 

1. Memahami isi berita dengan cara mendengarkan berita dengan penuh 

konsentrasi. 

2. Mencatat hal-hal pokok dari berita tersebut yang meliputi apa, kapan, di 

mana, dan mengapa. 

3. Menemukan kalimat kunci dari isi berita tersebut. 

4. Menyimpulkan dengan menggunakan kalimat sendiri dengan cara 

menghubungkan tiap unsur berita yang ditemukan menggunakan kata 

hubung. 

5. Agar hasil simpulan dari mendengarkan berita radio atau televisi tepat, 

hendaknya harus memerhatikan dengan seksama dan disesuaikan dengan 

pokok-pokok berita yang telah ditemukan. 

 

C. Mengkritisi Isi Berita 

Kritikan atau mengkritik suatu hal berarti mengungkapkan bagian-bagian 

atau hal yang dirasa atau dianggap kurang bagus, kurang menarik, dan kurang 

benar. Menyampaikan suatu kritik terhadap hal tertentu hendaknya disertai 

dengan alasan yang jelas dan logis, sehingga tidak terkesan hanya sekadar 

mengkritik. 

Cara-Cara Menyampaikan Kritik : 

1. Menyimak topik yang sedang dibahas dengan seksama dan penuh dengan 

konsentrasi dari awal hingga akhir. 

2. Mencatat pokok-pokok bahasan agar benar-benar paham dalam 

menemukan bagian yang akan dikritik atau diberi saran. 

3. Menganalisis pokok-pokok isi bahasan dengan menemukan bagian-bagian 

yang hendak di kritik atau di beri saran. 
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4. Menemukan kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan isi 

bahasan tersebut, serta menemukan ide-ide baru atau perbaikan-perbaikan 

yang tepat untuk menyempurnakan dalam pembahasan. 

5. Mengemukakan atau menyampaikan kritik atau saran berdasarkan bahasan 

yang dibahas. 
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Lampiran 16 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

Hari/tanggal   : Rabu,    Mei 2013 

Nama/nomor  : 

Kelas    : 

 

Simaklah pembacaan berita yang akan diputar berikut ini! 

1. Tentukan pokok-pokok berita dari berita yang telah Anda dengar! 

 

2. Simpulkan isi berita yang telah disimak ke dalam beberapa kalimat! 

3. Tuliskan kritik/tanggapan kalian terhadap isi berita beserta alasannya! 

 

 

 

 

No. Unsur-unsur berita 

1. Apa : 

 

2. 

 

Di mana :  

3. 

 

Kapan :  

4 Siapa :  

5. 

 

Mengapa : 

6. Bagaimana : 
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Lampiran 17 

BERITA TEKS RUMPANG SIKLUS II 

BANJIR BANDANG 

Akibat diterjang (1)________ pada (2)________, jembatan penghubung tiga 

kecamatan di (3)________ putus. Jembatan beton ini ambruk sehingga akses di 

tiga kecamatan terputus.(4)________beserta 140 kepala keluarga terisolir dan 

harus memutar hingga 15 kilometer untuk bisa keluar dari kampungnya. Kondisi 

jembatan yang terputus cukup parah terlihat banyak tumpukan kayu-kayu dan 

pohon besar terhalang jembatan. Diduga banjir bandang ini terjadi karena 

(5)________  diperbukitan yang dilakukan secara tidak bertanggungjawab.  

Warga berharap pemerintah daerah segera memperbaiki jembatan yang terputus 

karena akses warga yang terdekat menuju pusat kota hanya melintas jembatan 

tersebut. Warga khawatir jika melintasi sungai karena curah hujan yang cukup 

tinggi sehingga banjir bandang bisa melanda kapan saja. Pemerintah juga 

diharapkan mampu melakukan pencegahan jangka panjang agar kejadian seperti 

ini bisa dihindari atau dicegah dengan cara (6)________ serta pembuatan saluran 

irigasi yang benar. 

Jawab: 

1)  4)  

2)  5)  

3) 
 

6) 
 

Kunci Jawaban: 

1. Banjir bandang 

2. Minggu 24 Februari 2013 

3. Desa Sidokumpul, Kecamatan Patean 

4. Kepala Desa Sidokumpul, Yaenuri 

5. Perambahan dan penebangan pohon 

6. Mengadakan sosialisasi penghijauan hutan dan penebangan pohon secara 

tebang pilih 
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Lampiran 18 

SOAL TES MENYIMAK BERITA SIKLUS II 

 

PROGRAM KALI BERSIH 

KENDAL - Gerakan Prokasih ( Program Kali Bersih ) yang digelar 1 bulan sekali 

merupakan gerakan untuk mendukung kebersihan sungai-sungai di Kabupaten 

Kendal. Hal ini dilakukan guna menggugah kesadaran masyarakat akan 

pentingnya kebersihan sungai demi terciptanya keindahan dan pencegahan banjir. 

Bupati Kendal, dr. Widya Kandi Susanti, turun ke sungai di Kali Buntu untuk 

memberi contoh pentingnya membersihkan sungai, Jumat (5 /4) lalu. 

Kegiatan Resik-Resik Kali yang berlangsung di 20 kecamatan di Kabupaten 

Kendal serentak dilakukan para Muspida Kabupaten Kendal bersama PNS, siswa 

sekolah dan para guru. Kegiatan ini dimulai dengan turun ke sungai 

membersihkan tanaman gulma, rumput dan mengambil sampah. Kerja bakti 

membersihkan sungai berlangsung di sepanjang sungai Kali Buntu yang melintas 

sepanjang jalan pantura wilayah kota Kendal. 

Bupati Widya mengingatkan agar kegiatan kebersihan terutama sungai, rutin 

dilaksanakan dengan penuh semangat dan kesungguhan. Utamanya sungai yang 

melintas di tengah kota harus bersih karena merupakan perwajahan dari kota yang 

apabila tidak terawat akan menimbulkan kesan Kota Kendal yang kotor dan tidak 

sedap dipandang mata. Sungai yang tidak terawat, juga bisa menjadi penyebab 

banjir dan tercemarnya lingkungan sekitar sungai sehingga ekosistem sungai 

terganggu. Untuk mengatasi hal ini maka pemerintah giat mengadakan sosialisasi 

program kali bersih. 

 

 

 

 

 



 

 

 

234 

Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa Siklus II: 

1. Tentukan pokok-pokok berita dari berita yang telah Anda dengar! 

2. Simpulkan isi berita yang telah disimak ke dalam beberapa kalimat! 

Jawaban :Pada hari Jumat, 5 April lalu, bupati Kendal turun langsung 

ke sungai Buntu untuk memberi contoh mengenai program kali bersih 

dengan cara membersihkan tanaman gulma, rumput, dan mengambil 

sampah di sekitar sungai. Kegiatan ini dilakukan oleh Bupati Widya 

serta para  Muspida Kabupaten Kendal bersama PNS, siswa sekolah 

dan para guru. Program ini dilakukan agar meminimalisir penyebab 

banjir dan merawat ekosistem disekitar sungai. 

3. Tuliskan kritik/tanggapan kalian terhadap isi berita beserta alasannya! 

Jawaban: kebersihan sungai sudah sepatutnya kita jaga dengan cara 

tidak membuang sampah sembarangan agar menciptakan sungai-

sungai yang bersih dan indah sehingga akan mempercantik kota 

Kendal. Dengan membersihkan sungai maka kita juga dapat 

meminimalisir terjadinya banjir di daerah Kendal. 

 

No. Unsur-unsur berita 

1. Apa : Gerakan Program Kali Bersih di daerah Kendal 

 

2. Di mana : Di sepanjang kali Buntu, Kendal 

3. Kapan : Jumat, 5 April 

4 Siapa : Bupati Widya serta para  Muspida Kabupaten Kendal bersama 

PNS, siswa sekolah dan para guru 

5. 

 

Mengapa:  Sungai yang tidak terawat, menjadi penyebab banjir dan 

tercemarnya lingkungan sekitar sehingga ekosistem sungai terganggu 

6. Bagaimana:  Kegiatan ini dimulai dengan turun ke sungai 

membersihkan tanaman gulma, rumput dan mengambil sampah. 
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Lampiran 19 

HASIL TES KETERAMPILAN MENYIMAK BERITA 

KELAS VIII B SMP N 2 BOJA SIKLUS II 

No. Nama 
Nomor Butir Soal 

Nilai 
Keter-

capaian 
Ket. 

1 2 3 

1. ADITYA PRAKOSO 3 3 4 80 80% T 

2. ANDINI KUSUMA D. 3 3 3 75 75% T 

3. ARI BAGUS SAPUTRA 4 2 3 85 80% T 

4. ARIFA DWI CAHYA 3 3 3 75 75% T 

5. ARIZAL IBNU HARIS 3 3 4 80 80% T 

6. DEVY FERA CLAUDYA 3 3 3 75 75% T 

7. DEWI EVIRYANTI 3 2 4 75 75% T 

8. DICKY KURNIAWAN 3 4 2 75 75% T 

9. FENITA BELA P. 4 2 2 80 80% T 

10. FITRI LINAWATI 3 3 3 75 75% T 

11. HANIF NUR ROSYID 3 3 3 75 75% T 

12. HUSNUL AFIDAH 3 3 4 80 80% T 

13. ISWANDI 4 3 3 90 90% T 

14. KAWAL MAHESA R. 4 4 2 90 90% T 

15. KINANTI ALDI ALIFA 4 3 2 85 85% T 

16. LITA BELLA A. 3 3 3 75 75% T 

17. MARIA MEYTISYANA 3 3 4 80 80% T 

18. MUH. ARIF IBNU F. 3 2 4 75 75% T 

19. NISA NURMALITA 4 2 2 80 80% T 

20. NISVATUN KHASANAH 3 3 3 75 75% T 

21. NURJANAH 4 3 4 95 95% T 

22. NURYA INDAH L. 3 3 3 75 75% T 

23. NYRTA WIWIDRYASIH 3 4 4 85 85% T 

24. RENATA ARGARIN G. 3 4 2 75 75% T 

25. ROHMAT EFRIYANTO 3 3 3 75 75% T 

26. SITI FITRIYANI 3 3 3 75 75% T 

27. SITI MUNTOHAROH 3 3 3 75 75% T 

28. USRIFATUL KHASANAH 3 3 3 75 75% T 

29. WINDA AS‟ARI 3 4 3 80 80% T 

30. YAYUK INDAH SARI 3 4 3 80 80% T 

31. YOGA ADITYA 3 4 2 75 75% T 

32. ZARINA TRI ROSITA 4 3 3 90 90% T 

 Jumlah Skor 104 98 97 2535   

 Skor Maksimal 128      

 Ketuntasan Soal 0,81 0,76 0,75    

 Ketuntasan Klasikal 0,79      
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Lampiran 20 

Contoh Hasil Tes Menyimak Berita Siswa Siklus II 
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Lampiran 21 

PEDOMAN OBSERVASI SIKLUS II 

Berilah tanda check list (v) pada kolom lembar observasi berikut ini: 

Nomor 

Responden 

Sikap Positif Sikap Negatif 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

31           

32           

Jumlah           
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Keterangan : 

Kategori sikap positif: 

1. Siswa semangat dan bersungguh-sungguh mengikuti penjelasan guru. 

2. Keseriusan siswa dalam pembelajaran menyimak. 

3. Siswa mencatat materi yang diberikan. 

4. Siswa aktif bertanya, berkomentar terhadap materi yang diberikan. 

5. Siswa bersemangat dalam mengerjakan tes. 

 

Kategori sikap negatif: 

1. Siswa meremehkan dan tidak sungguh-sungguh mengikuti penjelasan guru. 

2. Siswa mengobrol dengan teman saat pelajaran berlangsung. 

3. Siswa tidak membuat catatan mengenai materi yang diberikan. 

4. Siswa pasif, tidak bertanya, tidak berkomentar mengenai materi yang 

diberikan. 

5. Siswa tidak bersemangat dalam mengerjakan tes. 

 

Pengisian: 

V : Melakukan 

- : Tidak melakukan 
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Lampiran 22 

HASIL OBSERVASI SIKLUS II 

Berilah tanda check list (v) pada kolom lembar observasi berikut ini: 

Nomor 

Responden 

Sikap Positif Sikap Negatif 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 v v v v v - - - - - 

2 v v v v v - - - - - 

3 v v v - v - - - v - 

4 v v v v v - - - - - 

5 v v v v v - - - - - 

6 v v v v v - - - - - 

7 v v v v v - - - - - 

8 v v v v v - - - - - 

9 v v v v v - - - - - 

10 v v v - v - - - v - 

11 v v v v v - - - - - 

12 v v v v v - - - - - 

13 v v v v v - - - - - 

14 v v v v v - - - - - 

15 v v v v v - - - - - 

16 v v v v v - - - - - 

17 v v v - v - - - v - 

18 v v v - v - - - v - 

19 v v v v v - - - - - 

20 v v v v v - - - - - 

21 v v v v v - - - - - 

22 v v v v v - - - - - 

23 v v v v v - - - - - 

24 v v v v v - - - - - 

25 v v v v v - - - - - 

26 v v v v v - - - - - 

27 v v v v v - - - - - 

28 v v v v v - - - - - 

29 v v v v v - - - - - 

30 v v v v v - - - - - 

31 v v v - v - - - v - 

32 v v v v v - - - - - 

Jumlah 32 32 32 27 32 0 0 0 5 0 
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Keterangan : 

Kategori sikap positif: 

1. Siswa semangat dan bersungguh-sungguh mengikuti penjelasan guru. 

2. Keseriusan siswa dalam pembelajaran menyimak. 

3. Siswa mencatat materi yang diberikan. 

4. Siswa aktif bertanya, berkomentar terhadap materi yang diberikan. 

5. Siswa bersemangat dalam mengerjakan tes. 

 

Kategori sikap negatif: 

1. Siswa meremehkan dan tidak sungguh-sungguh mengikuti penjelasan guru. 

2. Siswa mengobrol dengan teman saat pelajaran berlangsung. 

3. Siswa tidak membuat catatan mengenai materi yang diberikan. 

4. Siswa pasif, tidak bertanya, tidak berkomentar mengenai materi yang 

diberikan. 

5. Siswa tidak bersemangat dalam mengerjakan tes. 

 

Pengisian: 

V : Melakukan 

- : Tidak melakukan 
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Lampiran 23 

LEMBAR JURNAL SISWA SIKLUS II 

 

Hari / tanggal  : Rabu,    Mei 2013 

Nama / nomor  : 

Kelas   : 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini! 

1. Bagaimana perasaan Anda selama mengikuti pembelajaran menyimak dengan 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio? 

Jawab : 

 

2. Apakah materi berita yang disimak cukup menarik digunakan sebagai media 

pembelajaran? 

Jawab : 

 

3. Bagaimana pendapat Anda mengenai kelemahan atau kelebihan 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio yang digunakan peneliti dalam pembelajaran menyimak 

berita? 

Jawab : 

 

4. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam pembelajaran menyimak berita 

dengan menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks 

rumpang melalui media audio? 

Jawab : 

 

5. Berikan pesan dan kesan siswa setelah mengikuti pembelajaran menyimak 

dengan menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks 

rumpang melalui media audio? 

Jawab : 
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Lampiran 24 

Contoh Hasil Jurnal Siswa Siklus II 
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Lampiran 25 

LEMBAR JURNAL GURU SIKLUS II 

Waktu: 

Tempat: 

 

1. Bagaimana kesiapan siswa terhadap pembelajaran menyimak berita dengan 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio? 

Jawab : 

 

2. Bagaimana respon siswa terhadap metode Listening In Action dan teknik 

rangsang teks rumpang melalui media audio yang digunakan peneliti dalam 

pembelajaran menyimak berita? 

Jawab : 

 

3. Bagaimana keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio? 

Jawab : 

 

4. Bagaimana pemahaman siswa terhadap pembelajaran menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio? 

Jawab : 
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Lampiran 26 

JURNAL GURU SIKLUS II 

Waktu  : Rabu, 22 Mei 2013 

Tempat: Kelas VIII B SMP N 2 Boja 

 

1. Bagaimana kesiapan siswa terhadap pembelajaran menyimak berita dengan 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio? 

Jawab : 

Kesiapan siswa dalam pembelajaran menyimak berita menggunakan metode 

Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio, 

siswa telah siap dan duduk di tempat masing-masing dan bersemangat 

daripada pembelajaran sebelumnya. Saat peneliti memulai pembelajaran 

suasana kelas tenang, siswa merasa tertarik dan antusias mengikuti 

pembelajaran menyimak berita. 

 

2. Bagaimana respons siswa terhadap metode Listening In Action dan teknik 

rangsang teks rumpang melalui media audio yang digunakan peneliti dalam 

pembelajaran menyimak berita? 

Jawab : 

Respons siswa terhadap pembelajaran menyimak berita menggunakan metode 

Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio 

adalah sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran dan dengan tenang 

menyimak berita. 

 

3. Bagaimana keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio? 

Jawab : 
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Saat pembelajaran berlangsung keaktifan siswa meningkat dari siklus I karena 

semua siswa memperhatikan dan mencatat penjelasan guru serta siswa terlihat 

sangat antusias dengan pembelajaran yang dilakukan. Perilaku siswa tampak 

sangat menyenangkan karena siswa menjadi lebih aktif dari pembelajaran 

siklus I apa lagi pada saat berada dikelompok kecil. Siswa terlihat aktif 

berdiskusi. Situasi kelas menjadi lebih hidup dibandingkan pembelajaran 

pada siklus I serta proses pembelajaran membuat siswa tidak pasif karena 

siswa bekerjasama dalam satu kelompok untuk menyelesaikan tugas dari 

guru. Kejadian yang muncul saat pembelajaran berlangsung adalah siswa 

lebih berani berpendapat, bertanya dan berdiskusi dengan guru maupun 

temanya. Namun, masih ada siswa yang malu untuk mengungkapkan 

pendapatnya.  

 

4. Bagaimana pemahaman siswa terhadap pembelajaran menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio? 

Jawab : 

Dalam aspek pemahaman siswa terhadap pembelajaran menyimak berita 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio, sebagian besar siswa merasa paham dengan penjelasan 

guru. 
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Lampiran 27 

LEMBAR WAWANCARA SIKLUS II 

Sekolah: 

Kelas : 

1. Apakah Anda merasa senang mengikuti pembelajaran keterampilan 

menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan teknik 

rangsang teks rumpang melalui media audio? 

Jawab : 

 

2. Apakah dengan menggunakan metode Listening In Action dan teknik 

rangsang teks rumpang melalui media audio pembelajaran menyimak berita 

dapat menarik minat Anda terhadap pembelajaran menyimak berita? 

Jawab : 

 

3. Apakah dengan menggunakan metode Listening In Action dan teknik 

rangsang teks rumpang melalui media audio dapat memudahkan Anda dalam 

menemukan pokok-pokok berita? 

Jawab : 

 

4. Apakah Anda mengalami kesulitan berkaitan dengan metode Listening In 

Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio saat 

pembelajaran menyimak berlangsung? 

Jawab : 

 

5. Apa saran Anda mengenai pembelajaran menyimak berita dengan 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio? 

Jawab : 
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Lampiran 28 

WAWANCARA SISWA SIKLUS II 

 

Sekolah : SMP Negeri 2 Boja 

Kelas  : VIII B 

 

1. Apakah Anda merasa senang mengikuti pembelajaran keterampilan 

menyimak berita menggunakan metode Listening In Action dan teknik 

rangsang teks rumpang melalui media audio? 

Jawaban : 

No. Responden 13: 

Ya, karena dengan pembelajaran menyimak tersebut dapat menemukan 

pokok-pokok berita dengan mudah dan beritanya dapat menambah wawasan 

agar peduli terhadap lingkungan.  

No. Responden 12: 

Ya, karena latihan menyimak berita seperti ini dapat menambah konsentrasi 

dan menyenangkan. 

No. Responden 24: 

Ya, karena menyimak berita lebih menarik dan mudah untuk menemukan 

pokok-pokok berita. 

 

2. Apakah dengan menggunakan metode Listening In Action dan teknik 

rangsang teks rumpang melalui media audio pembelajaran menyimak berita 

dapat menarik minat Anda terhadap pembelajaran menyimak berita? 

Jawaban : 

No. Responden 13: 

Ya, karena beritanya bisa menambah wawasan agar menjaga lingkungan 

sekitar.  

No. Responden 12: 
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Ya, karena bisa menemukan pokok-pokok berita dengan mudah dan 

menambah wawasan  

No. Responden 24: 

Ya, karena pembelajarannya mudah dipahami untuk menemukan pokok-

pokok berita. 

 

3. Apakah dengan menggunakan metode Listening In Action dan teknik 

rangsang teks rumpang melalui media audio dapat memudahkan Anda dalam 

menemukan pokok-pokok berita? 

Jawaban : 

No. Responden 13: 

Ya, saya sangat terbantu menggunakan teks rumpang. 

No. Responden 12: 

Ya, karena dapat menemukan pokok-pokok berita dengan mudah. 

No. Responden 24: 

Ya, karena latihan dengan teks rumpang dapat membantu dalam menemukan 

pokok-pokok berita. 

 

4. Apakah Anda mengalami kesulitan berkaitan dengan metode Listening In 

Action dan teknik rangsang teks rumpang melalui media audio saat 

pembelajaran menyimak berlangsung? 

Jawaban : 

No. Responden 13: 

Tidak 

No. Responden 12: 

Tidak 

No. Responden 24: 

Iya, saat mengkritik isi berita. 
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5. Apa saran Anda mengenai pembelajaran menyimak berita dengan 

menggunakan metode Listening In Action dan teknik rangsang teks rumpang 

melalui media audio? 

Jawaban : 

No. Responden 13: 

Pembelajaran seperti ini harus sering diterapkan karena menarik dan 

menambah wawasan mengenai lingkungan.  

No. Responden 12: 

Pembelajaran menyimak berita seperti ini harus sering dilakukan karena bisa 

menambah konsentrasi dan menambah pengetahuan kita tentang lingkungan. 

No. Responden 24: 

Waktu untuk mengerjakan soal sebaiknya ditambah dan rekaman divariasikan 

lagi. 
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Lampiran 29 

SK Penetapan Dosen Pembimbing 
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Lampiran 30 

Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 31 

SK Penelitian 
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Lampiran 32 

 


