
i 
 

 

 

 

 

 

PENINGKATAN KETERAMPILAN MEMBACAKAN TEKS BERITA 

MENGGUNAKAN MODEL BERMAIN PERAN  

MELALUI MEDIA AUDIO REKAMAN PEMBACAAN TEKS BERITA 

 PADA SISWA KELAS VIII-A MTS NEGERI 1 SEMARANG 
 

 

 

SKRIPSI 

untuk memperolah gelar Sarjana Pendidikan 

 

 

 

 

Oleh  

 

Nama : Gayuh Larasati 

NIM : 2101409091 

Prodi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Jurusan : Bahasa dan Sastra Indonesia 

 

 

 

 

JURUSAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 

FAKULTAS BAHASA DAN SENI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2013 



 
 

ii 
 

SARI 

 

Larasati, Gayuh. 2013. “Peningkatan Keterampilan Membacakan Teks Berita 

Menggunakan Model Bermain Peran Melalui Media Audio Rekaman 

Pembacaan Teks Berita pada Siswa Kelas VIII-A MTs Negeri 1 

Semarang”. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia: Fakultas Bahasa 

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

Pembimbing II: Drs. Haryadi, M.Pd.  

 

Kata kunci: keterampilan membacakan teks berita, model bermain peran, media 

audio rekaman pembacaan teks berita 

 

Salah satu jenis membaca yang dibagi berdasarkan terdengar atau tidaknya 

suara pembaca sewaktu membaca yakni keterampilan membaca nyaring. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap guru Bahasa Indonesia di 

MTs N 1 Semarang tingkat keterampilan kompetensi membacakan teks berita 

masih rendah. Rendahnya nilai yang diperoleh siswa antara lain disebabkan oleh 

faktor dari siswa itu sendiri, yakni 1) sikap siswa yang kurang tertarik dan 

meremehkan pada pembelajaran, 2) siswa kurang memerhatikan tanda baca dan 

penjedaan dalam teks berita yang dibaca, 3) siswa kurang memahami rambu-

rambu keterampilan membacakan berita, dan 3) siswa kurang percaya diri saat 

tampil di depan kelas. Kendala lain berasal dari guru yang terkait dengan model 

dan media pembelajarannya. Guru pengampu hanya menerapkan contoh 

pemodelan sederhana yang ia lakukan sendiri. Sedangkan untuk media ada 

keterbatasan sehingga proses pembelajaran kompetensi ini kurang maksimal. 

Berdasarkan fenomena di atas peneliti berupaya mengatasi permasalahan dengan 

menggunakan model bermain peran dan media audio rekaman pembacaan teks 

berita. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji tentang proses 

pembelajaran, peningkatan keterampilan membacakan teks berita, dan perubahan 

perilaku siswa kelas VIII-A MTs Negeri 1 Semarang setelah mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan model bermain peran melalui media audio 

rekaman pembacaan teks berita. Adapun tujuan penelitian ini yakni untuk 

mendeskripsikan proses pembelajaran, peningkatan keterampilan membacakan 

teks berita, dan perubahan perilaku siswa kelas VIII-A MTs Negeri 1 Semarang 

setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model bermain peran 

melalui media audio rekaman pembacaan teks berita. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi guru, karena hasil penelitian ini dapat 

memberikan alternatif dalam membelajarkan keterampilan membacakan teks 

berita. Selain itu, bermanfaat bagi siswa dengan membantu pemahaman siswa 
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terhadap pembelajaran membacakan teks berita sehingga kesulitan-kesulitan bisa 

teratasi. 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan melalui dua siklus, yaitu, siklus I dan 

siklus II. Setiap siklus terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

Subjek dalam penelitian ini yakni keterampilan membacakan teks berita siswa 

kelas VIII. Adapun sumber data berasal dari siswa-siswi kelas VIII-A MTs Negeri 

1 Semarang yang terdiri atas 32 siswa. Alat pengambilan data berupa instrumen 

tes dan nontes. Instrumen tes berupa pengambilan nilai keterampilan membacakan 

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

dokumentasi foto. Adapun analisis data tes dilakukan secara kuantitatif, 

sedangkan analisis data nontes dilakukan secara kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian, proses pembelajaran membacakan teks berita 

menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks 

berita mengalami peningkatan, yaitu : intensifnya proses internalisasi 

penumbuhan minat siswa untuk membacakan teks berita, kondusifnya proses 

menyimak media audio rekaman pembacaan teks berita yang diputarkan guru, 

kondusifnya proses diskusi dalam memberikan tanda penjedaan dan intonasi di 

teks berita sesuai media yang diperdengarkan guru, intensifnya proses 

membacakan teks berita sesuai dengan aspek-aspek yang dijelaskan guru, 

kondusifnya proses menyimak penampilan siswa yang maju, dan reflektifnya 

suasana saat kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis 

data dapat diketahui bahwa keterampilan membacakan teks berita mengalami 

peningkatan. Hasil tes keterampilan membacakan teks berita pada siklus I 

diperoleh rata-rata 66,5. Setelah dilakukan tindakan siklus II diperoleh nilai rata-

rata 80,6. Hasil tes tersebut mengalami peningkatan sebesar 14,1 atau 21,2%. 

Peningkatan keterampilan membacakan teks berita juga diikuti perubahan perilaku 

siswa. Perubahan perilaku siswa berupa uraian perilaku meliputi kesiapan, 

keseriusan, keaktifan, kedisiplinan, kerja sama, keberanian, dan kepedulian. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut saran yang dapat diberikan peneliti 

kepada guru bahasa dan sastra Indonesia agar menerapkan model bermain peran 

dan media audio rekaman pembacaan teks berita dalam pembelajaran 

keterampilan membacakan teks berita karena terbukti dapat mendorong keakttifan 

dan keberanian siswa dalam pembelajaran membacakan teks berita. Penggunaan 

media audio rekaman pembacaan teks berita dapat menumbuhkan minat dan 

motivasi siswa dalam membangun gambaran mengenai pembacaan teks berita 

yang baik dan benar. Selain itu, agar peneliti lain membenahi dan 

mengembangkan model dan media yang digunakan agar memberikan 

pembelajaran yang lebih menyenangkan, menginspirasi, dan memotivasi sehingga 

siswa lebih mudah menerima materi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keterampilan membaca merupakan salah satu tonggak utama tingkat 

intelektual manusia. Semakin seseorang rajin membaca, bahan bacaan apapun itu, 

dapat dikatakan informasi yang didapatnya menjadi lebih meningkat dan 

berdampak positif pula pada tingkat pengetahuannya. Membaca juga sangat 

penting artinya dalam peningkatan kualitas kehidupan seseorang (Syafi’ie 

1996:42). Informasi-informasi tentang pesatnya perkembangan dunia di berbagai 

bidang secara efektif disampaikan oleh media tulisan. Untuk mengikuti 

perkembangan yang cepat itu memerlukan keterampilan membaca.  

Tujuan utama membaca adalah mendapatkan informasi dari bacaan yang 

dibaca (Haryadi 2008:11). Dalam pembelajaran bahasa pengajaran membaca juga 

sangat penting. Hal itu dikarenakan dengan membaca informasi dapat diserap dan 

dipergunakan di kemudian hari, terlebih jika menyangkut aspek berbahasa lain 

seperti menulis dan berbicara. Hal senada diutarakan juga oleh Tarigan (2008:9) 

bahwa tujuan utama membaca adalah untuk mencari serta memperolah informasi, 

mencakup isi, dan memahami makna bacaan. 

Salah satu jenis membaca yang dibagi berdasarkan terdengar atau tidaknya 

suara pembaca sewaktu membaca yakni keterampilan membaca nyaring. 

Membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi 

guru, murid, maupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar 
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untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seseorang 

pengarang (Tarigan 2008:23). Walaupun terlihat mudah, pada kenyataannya 

kompetensi membaca nyaring, yang juga dimasukkan dalam Kurikulum Standar 

Isi 2006 sebagai keterampilan yang diajarkan sekolah tingkat SMP/MTs, belum 

mendapat perhatian khusus. Sebagai contoh, salah satu keterampilan membaca 

nyaring di tingkat SMP/MTs yaitu membacakan teks berita. Kompetensi yang 

diajarkan di kelas VIII pada semester 2 ini belum mendapat perhatian khusus 

karena dianggap tidak terlalu penting jika dibandingkan dengan kompetensi lain 

yang diujikan pada Ujian Nasional. 

Membaca nyaring pada hakikatnya sama memberikan pengetahuan untuk si 

pembaca. Akan tetapi, dalam kegiatan membaca nyaring terdapat pihak lain yang 

dapat memperoleh pengetahuan juga dikarenakan pihak/orang lain tersebut turut 

mendengar hasil bacaan baik secara disengaja maupun tidak. Beberapa contoh 

kegiatan nyata pentingnya membaca nyaring yakni perkembangan informasi 

melalui teknologi yang semakin canggih. Di masa ini orang-orang yang ingin 

mengetahui informasi terkini tentang suatu berita bisa segera mencari info di 

televisi maupun radio. Bahkan Reardon (2009) mengungkapkan bahwa pembaca 

berita (televisi) menduduki posisi terpenting di depan kamera dalam dunia 

pertelevisian karena memiliki tanggung jawab yang besar, pekerjaan besar, dan 

bermanfaat secara profesional dan pribadi. Oramahi (2012:113) menambahkan 

bahwa penyiar, khususnya di radio, yang sering disebut newscaster ikut 

bertanggung jawab bagi berhasil atau tidaknya sajian sebuah buletin berita secara 

keseluruhan. Dalam kaitan ini, kedudukan seorang newscaster menjadi ujung 
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tombak (spear head), show window dari stasiun radionya, karena dia merupakan 

penghubung antara organisasi penyiaran/stasiun radio dengan pendengar. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru Bahasa Indonesia di MTs N 1 

Semarang tingkat keterampilan membaca khususnya membaca teknik nyaring 

masih rendah. Salah satunya adalah kompetensi membacakan teks berita dengan 

intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume suara yang jelas. Menurut beliau 

kompetensi ini didasarkan pada dua indikator utama yakni 1) siswa mampu 

memberikan tanda jeda pada teks berita dengan tepat, dan 2) siswa mampu 

membacakan teks berita dengan menggunakan intonasi yang tepat dan volume 

suara yang jelas. 

Dua indikator tersebut kurang dikuasai dan belum tercapai ketuntasannya 

oleh para siswa. Pada indikator pertama, yaitu mampu memberikan tanda jeda 

pada teks berita dengan tepat, masih banyak siswa yang belum mampu 

memberikan tanda penjedaan pada teks berita yang harus dibacakan. Hal tersebut 

terbukti dari penuturan guru yang menyatakan bahwa siswa masih sering salah 

memberikan tanda penjedaan yang benar sesuai tata bahasa dan kalimat. Padahal 

untuk membacakan suatu berita yang mudah dimengerti secara efektif oleh orang 

banyak harus memperhatikan penjedaan agar tidak menimbulkan salah informasi 

atau ambiguitas. 

Indikator yang kedua yakni siswa mampu membacakan teks berita dengan 

menggunakan intonasi yang tepat dan volume suara yang jelas. Mayoritas siswa 

masih berkendala dalam mengintonasikan suatu teks berita agar terdengar tegas 

dan atau lugas. Adapun volume suara siswa-siswi kelas VIII-A juga mengalami 
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ketidaktuntasan karena cenderung menahan diri karena malu atau sungkan 

membacakan teks berita di kelas. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa keterampilan 

membacakan teks berita pada kelas VIII-A MTs Negeri 1 Semarang belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang ditetapkan, yaitu 76. 

Berdasarkan hasil nilai belajar siswa rata-rata nilai kelas VIII-A dalam 

kompetensi membacakan teks berita ini hanya mencapai 63.2 yang hanya 

termasuk pada kategori “cukup”. Rendahnya nilai yang diperoleh mencerminkan 

bahwa kemapuan membacakan teks berita siswa masih rendah. 

Rendahnya nilai yang diperoleh siswa antara lain disebabkan oleh faktor dari 

siswa itu sendiri, yakni 1) sikap siswa yang kurang tertarik dan meremehkan pada 

pembelajaran karena tidak ada sesuatu yang mampu menggugah rasa ketertarikan 

siswa, 2) siswa kurang memerhatikan tanda baca dan penjedaan dalam teks berita 

yang dibaca, 3) siswa kurang memahami rambu-rambu keterampilan membacakan 

berita terutama dalam hal intonasi dan volume suara, dan 3) siswa kurang percaya 

diri saat tampil di depan kelas.  

Kendala lain dalam pembelajaran membacakan teks berita dengan intonasi 

yang tepat serta artikulasi dan volume suara yang jelas ini juga berasal dari guru 

yang terkait dengan model dan media pembelajarannya. Guru pengampu hanya 

menerapkan contoh pemodelan sederhana yang ia lakukan sendiri. Sedangkan 

untuk media guru mengakui adanya keterbatasan sehingga proses pembelajaran 

kompetensi ini kurang maksimal. 
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Pada kompetensi membacakan teks berita guru masih menggunakan model 

lama, yaitu model pembelajaran konvensional yang berdampak pada kurangnya 

motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Proses pembelajaran 

keterampilan membacakan teks berita dilakukan dengan ceramah dan pemberian 

contoh. Guru hanya menjelaskan materi kemudian siswa diberi contoh pembacaan 

oleh guru sendiri lalu siswa diminta menirukan pembacaan teks berita sesuai yang 

dicontohkan guru. Guru belum mampu mengadakan pengembangan strategi 

pembelajaran agar suasana kelas menjadi lebih baik dan menarik hati para siswa. 

Pembelajaran yang diadakan guru masih berjalan satu arah. Artinya, hanya guru 

yang aktif di kelas. Padahal dalam pembelajaran seharusnya siswa yang lebih 

aktif. 

Selain itu, seharusnya keterampilan membacakan teks berita ini mampu 

memotivasi dan memberikan pengalaman baru bagi siswa terkait keterampilan 

membaca nyaring. Salah satu cara yang baik yakni membuat pembelajaran 

menjadi menarik, memotivasi, dan bisa diterima siswa sebagai keterampilan yang 

baik bagi masa depannya. Untuk itu model pembelajaran bermain peran dan 

media audio pembacaan teks berita baik diterapkan dalam pembelajaran ini. 

Pembelajaran dengan model bermain peran dan media audio rekaman 

pembacaan teks berita ini dirancang untuk memenuhi beberapa aspek penilaian 

yaitu: 1) kelancaran membaca, 2) ketepatan intonasi, 3) artikulasi, 4) volume 

suara, 5) penjedaan, 6) ekspresi dan sikap, serta 7) penampilan. Diharapkan siswa 

akan melakukan pembelajaran dengan bermain peran sebagai pembaca teks berita 

baik seperti yang ada di televisi maupun radio setelah mendengarkan pemutaran 
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rekaman pembacaan teks berita. Dengan pembelajaran ini siswa akan merasa 

tertarik dan termotivasi serta secara disadari maupun tidak mendapat pengalaman 

berharga untuk menjadi seorang pembaca teks berita. 

Model pembelajaran bermain peran dapat mendorong siswa untuk 

mengekspresikan perasaannya dan bahkan melepaskannya (Uno 2011:25). 

Penggunaan model ini ditujukan agar siswa lebih mudah mempelajari apa saja 

yang dibutuhkan dalam membacakan teks berita pada konteks yang 

sesungguhnya. Atau di sisi lain menggugah rasa ketertarikan siswa dan 

memotivasi mereka agar lebih bersemangat saat mengikuti pembelajaran 

membacakan berita. Bagi guru model ini juga dapat membantunya mengaitkan 

pembelajaran keterampilan membacakan teks berita dengan profesi nyata yang 

ada di kehidupan sehari-hari. Pembelajaran dilakukan dengan melibatkan siswa 

berperan sebagai pembaca berita yang baik dan benar seperti pada pembaca berita 

di televisi ataupun radio. Untuk pembelajaran menggunakan model bermain peran 

juga digunakan properti atau perlengkapan pendukung sebagai faktor “nyata” 

sehingga diterima siswa dan lebih serius melakukan pembelajaran.  

Selain model pembelajaran bermain peran, media audio rekaman pembacaan 

teks berita juga tepat digunakan karena sepadan dengan kompetensi membacakan 

teks berita dengan intonasi yang tepat dan artikulasi yang jelas. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Solihatin (2008:23) yang menyatakan bahwa media pendidikan 

secara khusus digunakan untuk mencapai tujuan belajar tertentu yang telah 

dirumuskan secara khusus. Sementara itu, media audio rekaman suara dipilih 

karena tepat untuk mewakili kompetensi yang menitikberatkan pada kemampuan 
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suara, intonasi, dan penjedaan; yang merupakan salah satu kelemahan siswa 

dalam kompetensi membacakan teks berita ini. Selain itu kehadiran media ini juga 

diharapkan membangkitkan rasa ingin tahu dan ketertarikan siswa dan memotivasi 

siswa untuk belajar. 

Berdasarkan fenomena di atas peneliti ingin melakukan penelitian dengan 

fokus permasalahan rendahnya kemampuan membacakan teks berita pada siswa 

kelas VIII-A MTs N 1 Semarang. Penelitian ini berupaya mengatasi permasalahan 

dengan menggunakan model bermain peran dan media audio rekaman pembacaan 

teks berita. oleh karena itu, dalam penelitian ini dipilih judul “Peningkatan 

Keterampilan Membacakan Teks Berita Menggunakan Model Bermain Peran 

melalui Media Audio Rekaman Pembacaan Teks Berita pada Siswa Kelas VIII-A 

MTs Negeri 1 Semarang”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, terdapat dua fator yang menyebabkan 

ketidakberhasilan pembelajaran membacakan teks berita di kelas VIII-A MTs N 1 

Semarang, yaitu faktor dari siswa itu sendiri dan faktor dari guru. 

Adapun faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan siswa dalam 

membacakan teks berita, meliputi : 1) siswa merasa jenuh karena pembelajaran 

disampaikan kurang menarik dan menyenangkan mereka, 2) siswa kurang 

termotivasi dalam pemebelajaran karena kompetensi tersebut tidak masuk Ujian 

Nasional sehingga dianggap tidak penting, 3) siswa kurang memahami aspek-

aspek yang harus diperhatikan saat membacakan teks berita, terutama aspek 
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intonasi dan volume siswa masih sangat kurang, dan 4) siswa kurang percaya diri 

saat tampil di depan orang banyak dan tidak percaya pada kemampuannya sendiri. 

Sedangkan faktor yang berasal dari guru antara lain, yaitu 1) guru masih 

menggunakan sistem pembelajaran konvensional dan hanya memberikan contoh 

pemodelan membacakan teks berita sendiri, 2) guru kurang memiliki pengetahuan 

dan penerapan penggunaan model pembelajaran yang cocok dengan pembelajaran 

yang berlangsung, dan 3) guru jarang atau bahkan tidak menggunakan media 

pembelajaran yang menarik bagi siswa. 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti bermaksud melakukan perbaikan 

untuk meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran membaca, khususnya 

keterampilan membacakan teks berita melalui penelitian tindakan kelas pada 

siswa kelas VIII-A MTs Negeri 1 Semarang dengan model bermain peran melalui 

media audio rekaman pembacaan teks berita. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Sesuai latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, muncul 

masalah-masalah seperti berikut, 1) proses pembelajaran membacakan teks berita 

di kelas VIII-A MTs N 1 Semarang masih belum mencapai target penilaian, 2) 

model pembelajaran yang diaplikasikan saat pembelajaran membacakan teks 

berita di kelas VIII-A MTs N 1 Semarang kurang tepat, dan 3) media yang 

digunakan untuk membelajarkan keterampilan membacakan teks berita di kelas 

VIII A MTs N 1 Semarang belum ada. 
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Karena banyaknya masalah yang timbul maka perlu kiranya masalah yang 

akan diteliti harus dibatasi, pembatasan masalah dalam penelitian ditujukan agar 

permasalahan tidak terlalu luas sehingga dapat lebih fokus dalam pelaksanaan dan 

pembahasannya. 

Dalam penelitian ini permasalahan dibatasi pada pengaplikasian model 

pembelajaran membacakan teks berita dengan intonasi yang tepat serta artikulasi 

dan volume suara yang jelas yang kurang tepat dan tidak adanya media 

pembelajaran yang memotivasi siswa untuk belajar. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut 

tentang penggunaan model pembelajaran bermain peran dan media audio rekaman 

pembacaan teks berita untuk meningkatkan keterampilan membacakan teks berita 

kelas VIII A MTs N 1 Semarang. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian yakni sebagai berikut. 

1.) Bagaimana kualitas proses pembelajaran keterampilan membacakan teks 

berita menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman 

pembacaan teks berita pada siswa kelas VIII-A MTs N 1 Semarang? 

2.) Bagaimana peningkatan keterampilan membacakan teks berita dengan 

menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan 

teks berita pada siswa kelas VIII-A MTs N 1 Semarang? 
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3.) Bagaimana perubahan perilaku siswa kelas VIII-A MTs N 1 Semarang 

setelah dilakukan pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model 

bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks berita? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulisan penelitian ini yakni sebagai berikut. 

1.) Mendeskripsikan kualitas proses pembelajaran keterampilan membacakan 

teks berita menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman 

pembacaan teks berita pada siswa kelas VIII-A MTs Negeri 1 Semarang. 

2.) Mendeskripsikan peningkatan keterampilan membacakan teks berita pada 

siswa kelas VIII-A MTs Negeri 1 Semarang setelah mengikuti pembelajaran 

membacakan teks berita menggunakan model bermain peran melalui media 

audio rekaman pembacaan teks berita. 

3.) Mendeskripsikan perubahan perilaku siswa kelas VIII-A MTs Negeri 1 

Semarang dalam membacakan teks berita setelah mengikuti pembelajaran 

membacakan teks berita mengguakan model bermain peran melalui media 

audio rekaman pembacaan teks berita. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat hasil penelitian keterampilan membacakan teks berita menggunakan 

model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks beritadapat 

dikembangkan secara teoretis dan secara praktis. Secara teoretis penelitian ini 

diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan penelitian pendidikan di 
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Indonesia, khususnya pada penelitian tindakan kelas bidang bahasa Indonesia. 

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan pemahaman bagi pembaca 

tentang pembelajaran peningkatan keterampilan membaca teks menggunakan 

model bermain peran dan media audio rekaman pembacaan teks berita. Selain itu, 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi teori pembelajaran 

membaca dan dipakai sebagai bahan penelitian lebih lanjut. 

Secara praktis penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi guru dan 

siswa. Bagi guru, yaitu: 1) memberikan masukan pada guru tentang pembelajaran 

keterampilan membaca teks berita menggunakan model Bermain Peran dan media 

audio pembacaan teks berita, 2) memperkaya pilihan model pembelajaran dalam 

membelajarkan keterampilan membacakan teks berita, dan 3) memperbaiki model 

pengajaran yang selama ini digunakan guru dalam mengajarkan keterampilan 

membacakan teks berita. 

Bagi siswa, penelitian ini juga dapat memberi manfaat, yaitu: 1) meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap pembelajaran membacakan teks berita, 2) dapat 

membantu siswa mengatasi kesulitan dalam pembelajaran membacakan teks 

berita, dan 3) memotivasi siswa untuk memiliki cita-cita yang berhubungan 

dengan pembaca berita atau jurnalistik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian tentang keterampilan membaca telah banyak dilakukan 

sebelumnya. Hal ini dapat dijadikan salah satu bukti bahwa keterampilan 

membaca di sekolah-sekolah sangat menarik untuk diteliti. Karena sangat 

bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari maka keterampilan membaca harus 

dikuasai oleh setiap orang. Untuk itu keterampilan membaca masih menarik untuk 

dijadikan penelitian lebih lanjut. Dalam penelitian ini peneliti mengangkat 

masalah mengenai peningkatan keterampilan membacakan teks berita. 

Di bawah ini disajikan penelitian-penelitian terdahulu yang masih ada 

keterkaitan dengan penelitian ini, antara lain penelitian yang dilakukan oleh 

Lutfiani (2006); Fuchs, Fuchs, Hosp, dan Jenkins (2009); Suhardi (2009); 

Kurniadi (2011); Mariais, Michau, dan Pernin (2011); Nadimah (2011); Siska 

(2011); dan Yanto (2011). 

Lutfiani (2006) dalam skripsinya yang berjudul “Peningkatan Keterampilan 

Membacakan Teks Berita dengan Pendekatan Kontekstual melalui Media Audio 

Visual pada Siswa Kelas VIII-D SMP Negeri 1 Tegal” memperoleh hasil yang 

menunjukkan adanya peningkatan keterampilan membacakan teks berita dan 

perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih positif. Ini ditunjukan dengan 

pembelajaran membacakan teks berita dengan pendekatan kontekstual melalui 

media audio visual dapat meningkatkan keterampilan siswa kelas VIII-D SMP 
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Negeri 1 Tegal dalam membacakan teks berita. Hal ini terbukti dari hasil tes 

membacakan teks berita yang mengalami peningkatan sebesar 14,25% dari Siklus 

I ke Siklus II. Pada siklus I hasil tes membacakan teks berita mencapai nilai rata-

rata 60,6 dengan kategori cukup baik, sedangkan pada siklus II mencapai 74,85 

dengan kategori baik.  

Persamaan yang terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Lutfiani 

(2006) dengan penelitian yang penulis lakukan ada pada jenis penelitian yang 

berupa penelitian tindakan kelas dan bidang yang dikaji, yakni  keterampilan 

membacakan teks berita secara nyaring. Sedangkan instrumen yang digunakan 

sama-sama menggunakan instrumen tes dan nontes, teknik pengumpulan data 

adalah menggunakan tes dan nontes. Perbedaannya terletak pada variabel 

penelitiannya. Lutfani menggunakan pendekatan kontekstual dan media audio 

visual sedangkan penulis menggunakan model pembelajaran Bermain Peran dan 

media audio rekaman pembacaan teks berita. 

Fuchs, Fuchs, Hosp, dan Jenkins (2009) dalam penelitiannya yang berjudul 

Oral Reading Fluency as an Indicator of reading Competence: A Theoretical, 

Empirical, and Historical Analysis berusaha mengungkapkan pertimbangan 

mengenai kemampuan membaca nyaring sebagai indikator keseluruhan 

kompetensi membaca. Mereka meringkas beberapa penelitian untuk menguatkan 

fenomena ini melalui analisis teori, empiris dan sejarah. 

Analisis teori mengacu kepada beberapa sumber ahli yang menyatakan 

bahwa kemampuan membaca nyaring melandasi kefasihan kompetensi membaca 

yang lain. Seperti yang dikutip Fuchs, Fuchs, Hosp, dan Jenkins dari LaBerge dan 
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Samuels (1974) bahwa model membaca yang dipergunakan seseorang secara 

otomatis mengonsep kemampuan membaca nyaring sebagai indikator membaca 

keseluruhan. Sejalan dengan mereka, Posner dan Snyder menyebutkan bahwa 

kemampuan semantik seseorang turut dipengaruhi oleh dua proses mandiri, yakni 

stimulus dan mekanisme sadar-perhatian. Stimulus mengaktifkan memori dan 

mengaktifkannya kembali sebagai bentuk otomatisasi ingatan. Sementara 

mekanisme sadar-perhatian merumuskan prediksi tentang kata yang akan datang 

dan mengarahkan otak kepada memori yang diharapkan. Pada intinya, kedua 

perspektif ahli tersebut dirumukan oleh Fuchs sebagai teori argumen yang 

menyebutkan bahwa membaca nyaring berfungsi sebagai indikator kerja seluruh 

kompetensi membaca, yang meliputi kapasitas membaca, kemampuan 

menyimpulkan sebuah bacaan, menghubungkan makna teks dengan infromasi 

sebelumnya, dan untuk membuat kesimpulan tentang informasi yang hilang. 

Dengan ini kelancaran membaca nyaring tidak hanya tentang menerjemahkan teks 

menjadi kata-kata yang dilafalkan atau keterampilan pengenalan kata, namun juga 

harus berfungsi sebagai indikator pemahaman individu teks itu. 

Bukti empiris mengenai kemampuan membaca nyaring dapat dijadikan 

sebagai patokan kemampuan membaca yang lain ditunjukkan Fuchs, Fuchs, Hosp, 

dan Jenkins dalam sebuah penelitian yang membandingkan 1) kemampuan 

membaca nyaring dengan membaca pemahaman, 2) kemampuan membaca kata 

dalam konteks dengan kemampuan membaca daftar kata, dan 3) kemampuan 

membaca dalam hati dengan membaca nyaring sebagai bentuk membaca 

pemahaman. Untuk hasil perbandingan penelitian pertama,  kemampuan membaca 
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nyaring dengan membaca pemahaman, menunjukkan bahwa kemampuan 

membaca nyaring mencapai nilai 91 sedangakan untuk membaca pemahaman 

hanya mencapai nilai 80, 70, dan 72 dalam kriteria menjawab pertanyan (question 

answering), menceritakan kembali (passage recall), dan rumpang teks (cloze). 

Lalu perbandingan kemampuan membaca kata dalam konteks dengan kemampuan 

membaca daftar kata memperoleh hasil 83 untuk membaca nyaring dan 53 untuk 

membaca daftar kata. Kemudian perbandingan membaca dalam hati dengan 

membaca nyaring sebagai bentuk membaca pemahaman  didapat skor 84 untuk 

membaca nyaring dan 38 untuk membaca dalam hati, ini setara dengan 80 

banding 47 dalam nilai tes Iowa (tes kemampuan dasar untuk TK hingga kelas 8). 

Jadi, korelasi nilai untuk membaca nyaring secara substansial dan statistik lebih 

tinggi daripada  membaca dalam hati. 

Berdasarkan catatan sejarah, Fuchs, Fuchs, Hosp, dan Jenkins menganalisis 

alat pengukur bacaaan dari MMY (Mental Measurements Yearbook/Buku 

Tahunan Pengukuran Mental) sejak pertama kali diterbitkan hingga dekade 2000-

an. Sejak sebelum 1929 hingga 1960-an ditemukan 20% tes kelancaran dan 

kefasihan berbahasa, 10%-nya diperoleh dari membaca nyaring. Tahun 1970-an 

menurun menjadi sebanyak 11% tes kelancaran dan kefasihan, namun membaca 

nyaring masih menduduki 6% dari tes. Sementara tahun 1980-an hingga awal 

dekade 2000-an persentasenya menjadi 0% dari 5% tes kelancaran dan kefasihan 

berbahasa.  

Keterkaitan antara penelitian yang Fuchs, Fuchs, Hosp, dan Jenkins ambil 

dengan penelitian ini terletak pada persamaan bidang kajian yang akan peneliti 
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lakukan, yaitu mengkaji keterampilan membaca nyaring. Perbedaan penelitian 

Fuchs, Fuchs, Hosp, dan Jenkins dengan penelitian ini terletak pada upaya 

pembuktian  keterampilan membaca nyaring sebagai kemampuan yang 

mendukung keteampilan membaca yang lain dan bahasa yang digunakan. Fuchs, 

Fuchs, Hosp, dan Jenkins membuktikan bahwa kemampuan membaca nyaring 

sebagai indikator kemampuan membaca yang lain melalui analisis teori, empiris, 

dan sejarah. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Sementara itu upaya 

peningkatan keterampilan membaca nyaring dalam penelitian ini menggunakan 

model pembelajaran Bermain peran (Role-Play) dan media audio rekaman. 

Bahasa yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahasa Indonesia. 

Suhardi (2009) mengungkapkan hasil penelitiannya dalam judul 

“Peningkatan Keterampilan Membaca Nyaring Teks berita dengan Menggunakan 

Teknik Penubian-PPI pada Siswa Kelas XI IPS 1 di SMA Negeri 1 Sumber, 

Rembang, Provinsi Jawa Tengah, Tahun Pelajaran 2008/2009”. Hasil penelitian 

ini menunjukkan adanya peningkatan proses pembelajaran keterampilan membaca 

nyaring teks berita dengan teknik penubian-PPI. Peningkatan ini terlihat dari hasil 

tes Siklus I yang dilakukan pada siswa kelas XI IPS 1 di SMA Negeri Sumber, 

Rembang, Jawa Tengah menunjukkan peningkatan sebesar 20,93%. Sedangkan 

pada Siklus II telah terjadi peningkatan hingga mencapai 79,07% yang berarti 

telah melampaui batas minimal presentase ketuntasan yaitu 75%. Selain itu terjadi 

perubahan perilaku positif yang ditunjukkan siswa setelah mengikuti 

pembelajaran tersebut. Siswa sangat tertarik dan senang dengan teknik 

pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis ambil ada pada 

jenis penelitiannya yakni penelitian tindakan kelas dan kompetensi yang dikaji 

yaitu membacakan teks berita. Instrumen berupa tes dan nontes. Teknik 

pengambilan data juga berupa tes dan nontes. Perbedaaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan peneliti ambil yakni pada variabel. Suhardi menggunakan 

Teknik Penubian-PPI sedangkan peneliti menggunakan model pembelajaran 

Bermain Peran dan media audio rekaman pembacaan teks berita. 

Kurniadi (2011) dalam judul “Peningkatan Keterampilan Membacakan Teks 

Berita dengan Teknik Meet The Guest pada Siswa Kelas VII D SMP N 1 

Rembang Kabupaten Rembang”. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 

peningkatan proses pembelajaran membacakan teks berita dengan teknik meet the 

guest. Peningkatan ini dapat dilihat dari hasil tes yang dilakukan pada siswa kelas 

VIII D SMP N1 Rembang yang meliputi tes prasiklus, tes siklus I, dan tes siklus 

II. Pada tes prasiklus siswa mencapai rata-rata sebesar 54,9 sedangkan pada siklus 

I hasil tes siswa mencapai rata-rata sebesar 66,5. Berdasarkan hal tersebut terjadi 

peningkatan sebesar 11,6 atau 21,1%. Pada siklus II nilai rata-rata yang dicapai 

sebesar 77,3 dan termasuk dalam kategori baik, sehingga terjadi peningkatan 

sebesar 10,8 atau 16,2%. Perubahan perilaku pada penelitian Kurniadi juga 

mengalami peningkatan kea rah yang lebih positif. 

Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang penulis ambil ada pada 

persamaan jenis penelitiannya yakni penelitian tindakan kelas, kompetensi yang 

dikaji yaitu membacakan teks berita, instrumen berupa tes dan nontes, teknik 

pengambilan data juga berupa tes dan nontes. Perbedaannya terletak pada 
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variabel. Kurniadi menggunakan variabel teknik Meet the guest yang 

menghadirkan narasumber yang berhubungan dengan materi pembelajaran, dalam 

hal ini membacakan teks berita, sedangkan peneliti menggunakan model Bermain 

Peran dan media audio rekaman pembacaan teks berita. 

Mariais, Michau, dan Pernin (2011) dalam penelitian berjudul A Description 

Grid to Support the Design of Learning Role-Play Games memberikan kisi-kisi 

tentang bermain peran. Mereka menjabarkan bahwa sistem permainan ini 

memiliki tiga faktor utama yakni pelaku, aturan main, fungsi permainan. Salah 

satu tujuan utama penelitian Mariais, Michau, dan Pernin ini adalah untuk 

mengidefinisikan seperangkat kriteria yang akan mendukung desain proses, 

terutama yang menggambarkan karakteristik kunci permainan dan pengungkapan 

skenario bermain peran. Selain itu mereka menyebutkan bahwa model bermain 

peran tidak hanya berguna saat proses pembelajaran di kelas/pendidikan formal, 

namun juga berguna dalam praktik pelatihan kerja professional. 

Hubungan antara penelitian yang Mariais, Michau, dan Pernin lakukan 

dengan penelitian ini ada pada salah satu kajiannya yakni Model Bermain peran. 

Perbedaan penelitian ini terletak pada metode penelitian yang digunakan yakni 

jika Mariais, Michau, dan Pernin menggunakan deskripsi teori. Sementara itu, 

peneliti mengambil metode penelitian berupa Penelitian Tindakan Kelas yang 

mengaplikasikan model bermain peran sebagai salah satu upaya memperbaiki 

keterampilan membacakan teks berita pada siswa kelas VIII-A MTs Negeri 1 

Semarang. 
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Nadimah (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Membacakan Teks Berita dengan Teknik Simulasi Menggunakan 

Media Audiovisual pada Siswa Kelas VIII E SMP Negeri 1 Lasem Kabupaten 

Rembang” terbukti hasil tes membacakan teks berita mengalami peningkatan 

sebesar 14,25% dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I hasil tes membacakan teks 

berita mencapai rata-rata 60,6 dengan kategori cukup baik, sedangkan pada silus 

II mencapai 74,84 dengan kategori baik. Adapun peilaku siswa juga mengalami 

perubahan menjadi lebih baik. perubahan perilaku tersebut menunjukkan lima 

karakter siswa yaitu, keaktifan, ketertiban, keseriusan, kemampuan kerja sama dan 

berbagi, serta kepercayaan diri yang berubah kea rah positif setelah dilaksanakan 

pembelajaran membacakan teks berita. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis ambil ada pada 

jenis penelitiannya yakni penelitian tindakan kelas dan kompetensi yang dikaji 

yaitu membacakan teks berita. Instrumen berupa tes dan nontes. Teknik 

pengambilan data juga berupa tes dan nontes. Perbedaannya terletak pada variabel 

yang digunakan. nadimah menggunakan teknik simulasi dan media audiovisual 

sedangkan peneliti menggunakan model pembelajaran bermain peran 

menggunakan media audio rekaman pembacaan teks berita. 

Siska (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Model Bermain 

Peran (Role Playing) dalam Meningkatkan Keterampilan Sosial dan Keterampilan 

Berbicara Anak Usia Dini” memperoleh hasil bahwa siswa Kelas B Taman 

Kanak-kanak Al-Kautsar Bandarlampung mengalami peningkatan dalam 

keterampilan dalam bersosialisasi dan berbicara. 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis ambil ada pada 

jenis penelitiannya yakni penelitian tindakan kelas, aspek, dan model (model) 

yang dikaji yaitu role playing atau Bermain Peran. Instrumen berupa tes dan 

nontes. Teknik pengambilan data juga berupa tes dan nontes. Perbedaannya 

terletak pada kompetensi dan objek penelitian. Siska menggunakan model/model 

role playing ini pada kompetensi keterampilan sosial dan keterampilan berbicara 

pada siswa kelas B Taman Kanak-kanak Al-Kautsar Bandarlampung sedangkan 

peneliti mengambil kompetensi membacakan teks berita dengan intonasi yang 

tepat serta artikulasi dan volume suara yang jelas pada siswa kelas VIII-A MTs 

Negeri 1 Semarang.  

Yanto (2011) dalam judul “Peningkatan Pembelajaran Memerankan Naskah 

Drama Dengan Model Role Playing Pada Siswa Kelas VIII B SMP Negeri 2 

Gatak Sukoharjo Tahun Ajaran 2010/2011”. Hasil penelitian ini menunjukkan 

adanya peningkatan keaktifan dan kemampuan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran memerankan naskah drama dengan model role playing (Bermain 

Peran). Siklus I sebelum menggunakan model role playing siswa yang aktif 

selama kegiatan pembelajaran sebesar 15% atau 6 siswa yang aktif memberikan 

tanggapan dan 25 % atau 10 siswa yang aktif bertanya. Siklus II setelah 

menggunakan model role playing siswa yang aktif selama kegiatan pembelajaran 

sebesar 27,5% atau 11 siswa yang aktif memberikan tanggapan dan 35 % atau 14 

siswa yang aktif bertanya. Siklus III siswa yang aktif selama kegiatan 

pembelajaran sebesar 57,5% atau 23 siswa yang aktif memberikan tanggapan dan 

17,5 % atau 7 siswa yang aktif bertanya. Peningkatan kemampuan siswa dalam 

http://etd.eprints.ums.ac.id/11529/
http://etd.eprints.ums.ac.id/11529/
http://etd.eprints.ums.ac.id/11529/
http://etd.eprints.ums.ac.id/11529/
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memerankan naskah drama siklus I sebelum menggunakan model role playing 

siswa yang nilainya di atas KKM (6,3) adalah 35% atau 14 siswa. Siklus II setelah 

menggunakan model role playing meningkat menjadi 63% atau 25 siswa. Siklus 

III meningkat menjadi 97,5% atau 39 siswa. Sumber data dalam penelitian ini 

adalah guru bahasa Indonesia kelas VIII B dan siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 

Gatak Sukoharjo. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini diambil dengan 

wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data dari 

penelitian ini dilakukan dengan empat tahap yaitu kategori data, validitas data, 

interpretasi data, dan tindakan.  

Persamaan yang terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Yanto dengan 

penelitian yang penulis lakukan ada pada jenis penelitian yang berupa penelitian 

tindakan kelas dan model pembelajaran yang diterapkan sedangkan instrumen 

yang digunakan sama-sama menggunakan instrumen tes dan nontes, teknik 

pengumpulan data adalah menggunakan tes dan nontes. Perbedaannya terletak 

pada kompetensi yang dikaji. Yanto menggunakan kompetensi memerankan 

naskah drama sedangkan peneliti menggunakan kompetensi membacakan teks 

berita dengan intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume suara yang jelas. 

Berdasarkan kajian pustaka di atas, dapat diketahui bahwa penelitian 

tindakan kelas mengenai keterampilan membaca nyaring sangat menarik dan 

banyak dikaji oleh para penulis sebelumnya dengan media, teknik, dan metode 

penelittian yang berbeda-beda. Peningkatan keterampilan membaca teks berita 

menggunakan model bermain peran dan media audio rekaman pembacaan teks 

berita belum pernah dilakukan, sehingga kedudukan penelitian ini dapat dijadikan 
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sebagai pelengkap penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat mengatasi masalah yang dihadapi siswa dalam kelemahan 

kompetensi membacakan teks berita, meningkatkan kepercayaan diri siswa dan 

memotivasi siswa bercita-cita menjadi pembawa berita ataupun pekerjaan yang 

berkaitan dengan membaca nyaring lainnya. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Landasan teoretis dalam penelitian ini mencakup: (1) hakikat teks berita, (2) 

keterampilan membacakan teks berita, (3) model bermain peran, (4) media audio 

rekaman pembacaan teks berita, dan (5) penerapan pembelajaran membacakan 

teks berita menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman 

pembacaan teks berita . 

 

2.2.1 Hakikat Teks Berita 

Berita memiliki persyaratan bentuk “piramida terbalik”. Piramida terbalik 

adalah bentuk umum suatu berita yang menunjukkan bahwa inti suatu berita ada 

pada kalimat-kalimat awalnya. Hal ini bertujuan agar berita dapat dengan mudah 

diketahui intinya oleh seorang pembaca. Belum lagi pada masa ini sistem 

mobilitas manusia yang super cepat menuntut agar kefektifan waktu dapat terjadi.  

J.B. Wahyudi dalam Harahap (2006:4) mengungkapkan “Berita adalah 

laporan tentang peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting, menarik bagi 

sebagian khlayak, masih baru dan dipublikasikan secara luas melalui media massa 

periodik.” Harahap memberikan kesimpulan bahwa berita adalah laporan tentang 
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fakta peristiwa atau pendapat yang aktual, menarik, berguna, dan dipublikasikan 

melaui media massa periodik: surat kabar, majalah, radio, dan TV. 

Muda (2008:21) mengungkapkan tentang pengertian berita dalam bukunya 

yang berjudul “Jurnalistik Televisi: Teknik Memburu dan Menulis Berita TV” 

yang disampaikan beberapa ahli seperti Dean M. Lyle Spencer yang menyatakan 

“Berita dapat didefinisikan sebagai setiap fakta yang akurat atau suatu ide yang 

dapat menarik perhatian bagi sejumlah besar pembaca”. Masih dari buku Muda, 

Mitchel V. Charnley menyebutkan juga tentang pengertian berita. “Berita adalah 

laporan yang tepat waktu mengenai fakta atau opini yang memiliki daya tarik atau 

hal penting atau kedua-duanya bagi masyarakat luas.” Muda memberikan 

kesimpulan bahwa “Berita adalah suatu fakta atau ide atau opini aktual yang 

menarik dan akurat serta dianggap penting bagi sejumlah besar pembaca, 

pendengar, maupun penonton.”  

Djuraid (2009) juga menyebutkan bahwa berita adalah sebuah laporan atau 

pemberitahuan mengenai terjadinya sebuah peristiwa atau keadaan yang bersifat 

umum dan baru saja terjadi yang disampaikan oleh wartawan di media massa. 

Dari berbagai definisi berita yang diutarakan para ahli di atas penulis 

berkesimpulan bahwa berita adalah suatu laporan tentang suatu peritiwa yang 

disajikan secara sistematik hingga dapat dilihat nilai kegawatannya dan 

dipublikasikan agar diketahui oleh orang banyak dengan media massa elektronik 

maupun nonelektronik. Sementara teks berita adalah bentuk tulisan suatu berita 

yang dapat dibaca atau dibacakan oleh seseorang untuk memperoleh suatu 

informasi. Karakteristik teks berita yakni harus jelas, padat, dan lugas. Hal 
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tersebut dilakukan agar teks berita mampu dipahami oleh penerima informasi 

seefektif mungkin. Bahasa yang digunakan dalam teks berita bisa menggunakan 

bahasa yang baku dan informatif. Proses penerimaan informasi dari teks berita ini 

bisa melalui penyimakan maupun dari proses membaca langsung teks berita. 

 

2.2.2 Keterampilan Membacakan Teks Berita 

Penelitian ini menitikberatkan pada proses membacakan berita yang termasuk 

keterampilan membaca nyaring. Membaca nyaring atau membaca bersuara 

merupakan jenis kompetensi membaca yang menuntut persyaratan yang ketat. 

Membaca nyaring bukan sekadar menyuarakan huruf. Jika hal ini terjadi maka 

pemahaman akan materi yang dibaca akan gagal diperoleh. Berikut ini merupakan 

beberapa pendapat ahli mengenai membaca nyaring. 

Koralek (2003) dalam artikelnya yang berjudul Reading Aloud with Children 

of All Ages mengemukakan alasan mengapa membaca nyaring penting bagi semua 

usia, yakni karena : 1) membaca nyaring suatu buku menjadi pengalaman yang 

menyenangkan, berharga, dan menarik. Anak-anak yang menghargai buku dapat 

secara sadar termotivasi untuk membaca; 2) membaca nyaring memberikan 

pengetahuan dasar yang membantu merasakan apa yang mereka lihat, dengar, dan 

baca. Makin sering orang dewasa membacakan sesuatu secara nyaring kepada 

anak-anak, maka semakin banyak pula kosakata yang didapat dan yang lebih baik 

adalah anak-anak dapat mengetahui tentang dunia dan keberadaan mereka di 

dalamnya, 3) membaca nyaring membuat orangtua dan guru menjadi model untuk 

membaca. Saat anak-anak melihat orang dewasa tertarik dengan kegiatan 
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membaca, mereka akan mendapatkan ketertarikan mereka sendiri; 4) membaca 

nyaring dapat memperkenalkan buku dan tipe bacaan yang lain, puisi, cerpen, 

biografi, anak-anak mungkin tidak bisa menemukannya sendiri; 5) membaca 

nyaring dapat memperkenalkan bahasa lain yang ada dalam bacaan, yang berbeda 

dari bahasa yang anak-anak dengan sehari-hari, dari televisi, dan film. Kalimat-

kalimat dalam buku lebih menggambarkan dan menggunakan susunan tata bahasa 

yang baku; 6) membaca nyaring membuat anak-anak menggunakan imajinasi 

mereka untuk mengeksplorasi orang, tempat, waktu, dan peristiwa, di luar 

pengalaman mereka; 7) membaca nyaring memberikan kesempatan untuk anak-

anak dan orang deasa memiliki sesuatu untuk dibahas/dibicarakan bersama. 

Berbicara juga mendukung kemapuan membaca dan menulis; 8) membaca 

nyaring mendukung kemampuan berpikir anak-anak dan orang deasa untuk 

mendiskusikan buku, artikel, dan berbagai bacaan yang mereka baca bersama, 9) 

membaca nyaring itu menyenangkan. 

Sebagai suatu keterampilan kegiatan membaca dapat ditinjau dari terdengar 

atau tidaknya suara pembaca pada saat ia membaca, dari sanalah proses membaca 

terbagi menjadi membaca nyaring dan membaca dalam hati (Tarigan 2008:23). 

Dalam bukunya yang berjudul Membaca sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa 

tersebut diungkapkan bahwa “membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau 

kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, maupun pembaca bersama-sama 

dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, 

pikiran, dan perasaan seorang pengarang”. Dalam bukunya tersebut Tarigan juga 

mencantumkan pendapat Broughton yang menyebutkan bahwa membaca nyaring 
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merupakan keterampilan yang serba rumit, kompleks, banyak seluk beluknya. 

Pertama-tama pengertian terhadap aksara di atas halaman kertas dan sebagainya, 

dan kemudian memproduksi suara yang tepat dan bermakna. 

Sejalan dengan Broughton, Hardjoprawiro dalam artikelnya (Rohmadi ed 

2011:57) mengungkapkan bahwa membaca nyaring, yang termasuk membaca 

teknik, berkaitan erat dengan lagu kalimat (intonasi). Adanya jenis-jenis kalimat: 

berita, seruan/perintah, dan tanya mendorong anak/pembaca untuk memahami 

lagu-lagu: biasa/pernyataan, seruan/perintah, dan pertanyaan. Sebagai seorang 

penyampai informasi seorang pembaca nyaring tidak semata-mata yang 

melagukan kalimat, namun juga dituntut memiliki keterampilan mengelompokkan 

kata seuai dengan kelompoknya agar jelas maknanya bagi pendengar, 

berketerampilan memahami makna dan perasaan yang terkandung dalam bacaan, 

berketerampilan menafsirkan lambang tulis, menyusun kata-kata beserta 

penekananya sehingga sesuai dengan ujaran nyata dalam kehidupan sehari-hari, 

berkecapatan mata yang tinggi serta pandangan yang komunikatif dengan 

pendengar khususnya bagi para pembaca berita atau penyampai pidato dengan 

teks. 

Membacakan teks berita merupakan bentuk contoh dari keterampilan 

membaca nyaring. Dalam hal ini kaidah-kaidah membaca nyaring juga 

diimplikasikan ke dalam proses pembacaan berita agar inti dari bacaan/informasi 

yang disampaikan dapat secara maksimal ditangkap oleh pendengar/audien. 

Keterampilan membaca nyaring yang dapat diterapkan di kelas cukup beragam. 

Selain itu, ada kompetensi-kompetensi khusus yang dimunculkan dalam 
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kurikulum untuk kemudian diajarkan dan diharapkan dikuasai oleh siswa di 

sekolah pada jenjang-jenjang yang sudah disepakati. 

Dalam bukunya yang berjudul On Camera: Menjadi Jurnalis TV Andal dan 

Profesional, Reardon (2009) mengungkapkan beberapa hal yang harus dimiliki 

pembaca berita: 1) memiliki suara yang hangat dan berwibawa, 2) menjadi orang 

yang sensitif dan waspada pada situasi apapun, 3) fokus dan konsentrasi, 4) 

menemukan hubungan antarmanusia untuk berita-berita Anda, 5) bersiap 

sepenuhnya untuk perintah apapun, 6) datang ke studio cukup awal untuk 

membaca dan memahami berita, 7) tahu semua lafal dengan tepat, 8) bersikap 

santai, 9) tahu apa pekerjaan rumah Anda, 10) percaya pada insting Anda, dan 11) 

menjadi diri sendiri. Dikarenakan penelitian ini mengambil objek siswa MTs, 

maka rambu-rambu di atas hanya akan digunakan sebagai bahan motivasi saja dan 

dipilih beberapa yang kiranya cocok untuk siswa usia 13-14 tahun. 

Lain halnya aspek-aspek yang harus jadikan evaluasi dalam pembacaan berita 

menurut Masduki (2006:36) yakni aksentuasi, intonasi, kecepatan, artikulasi, dan 

suara diafragme (suara kuat yang muncul dari dalam rongga) yang meliputi: 1) 

kecepatan, 2) tekanan suara, 3) jeda, dan 4) pengucapan kata, alfabet, dan istilah 

asing. 

Pendapat Masduki dan Reardon ini pantas menjadi kisi-kisi dari penilaian 

yang akan ditujukan untuk siswa-siswi kelas VIII-A MTs Negeri 1 Semarang 

sebagai siswa setara dengan Sekolah Menengah Pertama. Adapun aspek-aspek 

yang patut menjadi bahan penilaian kegiatan pembelajaran praktik membacakan 

teks berita dengan intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume suara yang jelas 
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ini antara lain : 1) kelancaran membaca, 2) ketepatan intonasi, 3) artikulasi, 4) 

volume suara, 5) penjedaan, 6) ekspresi dan sikap, dan 7) penampilan. 

 

2.2.3 Model Bermain Peran 

Model pembelajaran pada hakikatnya adalah strategi pembelajaran yang akan 

diterapkan guru dari awal hingga akhir pembelajaran yang berguna sebagai 

kerangka pembentuk awal dan pedoman pembelajaran agar terlaksana 

pembelajaran yang sistematis dan efektif. Kesesuaian antara kompetensi dan 

strategi pembelajaran membutuhkan penyusunan matang agar tercipta 

pembelajaran yang efektif. Winataputra (2001:3) menyebutkan bahwa model 

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan pada pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas 

belajar. Joyce dan Well (dikutip oleh Winataputra 2001:4) mendefinisikan model 

pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman 

dalam melakukan pembelajaran. Selain memerhatikan rasional teoretik, tujuan 

dan hasil yang ingin dicapai, model pembelajaran memiliki lima unsur dasar, yaitu 

1)  syntax, adalah langkah-langkah operasional pembelajaran, 2) social system, 

adalah suasana dan norma yang berlaku dalam pembelajaran, 3) principles of 

reaction, menggambarkan bagaimana seharusnya guru memandang, 

memperlakukan, dan merespon siswa, 4) support system, segala sarana, bahan, 

alat, atau lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran, dan 5) instructional 
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dan nurturant effect, hasil belajar yang diperoleh langsung berdasarkan tujuan 

yang disasar (instructional effects) dan hasil belajar di luar yang disasar 

(nurturant effects). 

Model pembelajaran yang akan diaplikasikan dalam pembelajaran 

membacakan teks berita ini yakni model bermain peran (role playing). Model 

pembelajaran bermain peran adalah suatu aktivitas permbelajaran terencana yang 

dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang spesifik (Zaini, 

2008:98). Pendapat Zaini dalam buku Strategi Pembelajaran Aktif tersebut masih 

sangat global dan belum mendefinisikan secara khusus mengenai pengertian 

model pembelajaran bermain peran. Berikut ini ada beberapa ahli lain yang 

menuturkan pendapat mereka mengenai model pembelajaran bermain peran. 

Model bermain peran sering disebut-sebut bersamaan dengan Sosiodrama. 

Model sosiodrama dan bermain peran dapat dikatakan sama artinya dan dalam 

pemakaiannya sering disilihgantikan. Sosiodrama pada dasarnya 

mendramatisasikan tingkah laku dalam hubungannya dengan masalah sosial 

(Sudjana, 2008:84). Hubungan dengan masalah sosial itulah yang membuat 

sosiodrama dan bermain peran (role playing) berbeda. Pada penerapan sosiodrama 

harus didukung permasalahan dan konteks situasi cerita, sedangkan dalam 

bermain peran tidak diutamakan kedua hal tersebut. Dengan model bermain peran 

ini siswa bisa berperan atau memainkan peranan dalam dramatisasi yang berkaitan 

dengan sosial/psikologis tokoh (Roestiyah: 2008). 

Zaini (2008) juga mendukung pernyataan tersebut dengan menyebutkan 

bahwa pengajar melibatkan peserta didik dalam bermain peran karena satu atau 
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lebih alasan berikut: 1) mendemonstrasikan pengetahuan, keterampilan, dan 

kemampuan yang diperoleh, 2) mendemonstrasikan integrasi pengetahuan praktis, 

3) membandingkan dan mengontraskan posisi-posisi yang diambil dalam pokok 

permasalahan, 4) menerapkan pengetahuan pada pemecahan masalah, 5) 

menjadikan problem yang abstrak menjadi konkret, 6) membuat spekulasi 

terhadap ketidakpastian yang meliputi pengetahuan, 7) melibatkan peserta didik 

dalam pembelajaran yang langsung dan ekperimensial, 8) mendorong peserta 

didik memanipulasi pengetahuan dalam cara yang dinamik, 9) mendorong 

pembelajaran seumur hidup, 10) mempelajari bidang tertentu dari kurikulum 

secara selektif, 11) memfasilitasi ekspresi sikap dan perasaan peserta didik dengan 

sah, 12) mengembangkan pemahaman empatik, dan 13) memberikan feedback 

yang segera bagi pengajar dan peserta didik. 

Selain sosiodrama, model bermain peran juga dikaitkan dengan simulasi. 

Simulasi menurut Hasibuan dan Loedjiono dalam Taniredja (2011:39) adalah 

tiruan atau perbuatan yang hanya pura-pura saja (dari kata simulate yang artinya 

pura-pura atau berbuat seolah-olah; dan simulation artinya tiruan atau perbuatan 

yang pura-pura saja). Simulasi dapat berupa bermain peran (role playing), 

psikodrama, sosiodrama, dan permainan.  

Sebagai bentuk model pembelajaran bermain peran yang diperolopori oleh 

George Shaftel ini memiliki beberapa karakteristik, yakni: 1) model pembelajaran 

bermain peran dibuat berdasarkan pendapat bahwa sangatlah mungkin 

menciptakan analogi otentik ke dalam suatu situasi permasalahan kehidupan 

nyata, 2) model pembelajaran bermain peran dapat mendorong siswa 
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mengekspresikan perasaannya bahkan melepaskannya, dan 3) proses psikologis 

melibatkan sikap, nilai, dan keyakinan kita serta mengarah pada kesadaran 

melalui keterlibatan spontan yang disertai analisis (Uno 2011:25). 

Lima unsur model pembelajaran menurut pendapat Joyce dan Well pada 

implikasi model bermain peran ini antara lain. 

1) Sintakmatik (Syntax) 

Uno dalam bukunya yang berjudul Model Pembelajaran: Menciptakan 

Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan Efektif menyebutkan bahwa ada 

sembilan langkah dari prosedur penerapan model pembelajaran bermain peran ini. 

Prosedur itu yakni: 1) pemanasan, 2) pemilihan partisipan, 3) menyiapkan 

pengamat, 4) menata panggung, 5) memainkan peran, 6) diskusi dan evaluasi, 7) 

memainkan peran ulang, 8) diskusi dan evaluasi kedua, dan 9) berbagi 

pengalaman dan kesimpulan. 

Berdasarkan tahapan-tahapan pada model beramin peran tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa model bermain peran merupakan salah satu model 

pembelajara di mana setiap siswa dapat berpartisipasi aktif mengemukakan 

keberanian dalam berperan dan dapat mengevaluasi diri mereka sendiri serta 

orang lain berdasarkan hasil peranan mereka di depan kelas. Siswa juga turut 

belajar aktif dalam pengalaman bermain peran, serta mengemukakan pendapat 

dalam diskusi dan evaluasi. 

2) Sistem Sosial 

Sistem sosial menandakan hubungan yang terjalin antara guru dan siswa 

termasuk norma atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan untuk 
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pelaksanaan model. Model bermain peran menuntut agar siswa lebih aktif dan 

berani dalam mengeluarkan sisi lain dari diri mereka dengan berperan sebagai apa 

yang telah mereka sepakati sebelumnya. Aktivitas bermain peran menumbuhkan 

sikap tanggung jawab dan keberanian pada siswa untuk belajar dengan cara yang 

lain yakni berpura-pura menjadi tokoh lain. Konsep memainkan peran membuat 

siswa menjadi lebih tertarik dan tertantang menjalankan proses pembelajaran 

hingga siswa bertambah pengalaman dan pengetahuan tentang peran yang mereka 

mainkan. 

3) Prinsip Reaksi 

Prinsip reaksi bermakna sikap dan perilaku guru untuk menanggapi dan 

merespon bagaimana siswa memproses informasi kemudian menggunakannya 

sesuai pernyataan yang diberikan oleh guru. Di dalam prinsip-prinsip reaksi 

dijelaskan bagaimana guru memandang siswa dan merespon hal yang dilakukan 

siswa. Dengan kata lain, prinsip reaksi memberi petunjuk bagaimana seharusnya 

guru menggunakan aturan permainan yang berlaku pada setiap model 

pembelajaran. Dalam model bermain peran, guru berupaya menciptakan 

pembelajaran yang membangkitkan motivasi siswa dan membuat siswa semakin 

bertambah pengetahuan dan pengalamannya dalam mendalami peran yang 

dimainkannya. Selain itu, antara guru dan siswa berkesempatan membangkitkan 

kerja sama dalam membentuk peranan tokoh yang baik dan sempurna. 

Penerapan model bermain peran dalam pembelajaran yakni guru melakukan 

pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas siswa. Hal tersebut dilakukan 

dengan guru melakukan penjelasan materi, menerangkan prosedur pelaksanaan 
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pembelajaran yang akan dilakukan, dan mengevalusi hasil peran siswa. Guru 

membangun pembelajaran yang aktif dan kondusif bersama siswa agar terasa 

mneyenangkan dan memotivasi siswa tanpa merasa dipaksa. Selain itu, siswa juga 

dapat mengemukakan perasaannya mengenai hasil perannya kepada guru sebagai 

hasil evaluasi.  

4) Sarana Pendukung 

Sarana pendukung adalah semua sarana yang dapat digunakan untuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pengubahan lingkungan pembelajaran yang 

semula membosankan menjadi lingkungan yang mendukung pembelajaran dapat 

membuat siswa lebih tertarik dengan pembelajaran dan bersemangat. Ada 

beberapa hal yang dilakukan dalam menata lingkuangan pendukung proses 

pembelajaran, yakni menggunakan properti, serta mengatur posisi meja dan kursi 

menjadi panggung. 

5) Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring 

Setiap kegiatan yang dilakukan akan memberikan dampak. Penerapa model 

bermain peran akan memerik dampak instruksional dan dampak pengiring. 

Dampak instruksional adalaj hasil belajar yang dicapai secara langsung dengan 

cara mengarahkan siswa pada tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan 

pembelajaran, sedangkan dampak pengiring adalah hasil belajar lain di samping 

dari pencapaian tujuan pembelajaran yang dihasilkan dari suatu proses 

pembelajaran. Dampak pengiring ini terbentuk dalam diri siswa sebagai akibat 

tercapainya suasana belajar yang dialami siswa tanpa diarahkan guru. 
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Model bermain peran ini memiliki dua dampak sekaligus pada diri siswa, 

yaitu dampak insturksional dan dampak pengiring. Dampak instruksional dari 

model pembelajaran ini adalah pemahaman, sikap positif terhadap belajar, proses 

pembelajaran ini adalah pemahaman, sikap positif terhadap belajar, proses belajar 

yang efektif dan prestasi belajar. Dampak pengiringnyaadalah pengalaman serta 

pengetahuan baru. 

6) Keunggulan dan kelemahan model bermain peran 

Keunggulan model bermain peran melibatkan seluruh siswa berpartisipasi, 

mempunyai kesempatan untuk memajukan kemampuannya dalam bekerja sama. 

Siswa juga dapat belajar menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Selain itu, 

kelebihan metode ini adalah, sebagai berikut: 1) siswa bebas mengambil 

keputusan dan berekspresi secara utuh; 2) permainan merupakan penemuan yang 

mudah dan dapat digunakan dalam situasi dan waktu yang berbeda; 3) guru dapat 

mengevaluasi pengalaman siswa melalui pengamatan pada waktu melakukan 

permainan; 4) dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa, di 

samping merupakan pengalaman yang menyenangkan yang sayang untuk 

dilupakan; 5) sangat menarik bagi siswa, sehingga memungkinkan kelas menjadi 

dinamis dan penuh antusias; 6) membangkitkan gairah dan semangat optimisme 

dalam diri siswa serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan sosial 

yang tinggi; 7) dapat menghayati peristiwa yang berlangsung dengan mudah, dan 

dapat memetik butir-butir hikmah yang terkandung di dalamnya dengan 

penghayatan siswa sendiri; 8) dimungkinkan dapat meningkatkan kemampuan 

profesional siswa. 
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Sementara itu, kelemahan model bermain peran ini yakni: 1) model bermain 

peranan memerlukan waktu yang relatif panjang/banyak, 2) memerlukan 

kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun murid, 3) 

kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran merasa malu untuk memerlukan 

suatu adegan tertentu, 4) apabila pelaksanaan bermain peran mengalami 

kegagalan, bukan saja dapat memberi kesan kurang baik, tetapi sekaligus berarti 

tujuan pengajaran tidak tercapai, 5) tidak semua materi pelajaran dapat disajikan 

melalui metode ini 

 

2.2.4 Media Audio Rekaman Pembacaan Teks Berita 

Media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan 

guna mencapai tujuan pengajaran (Djamarah; 2006). Sejalan dengan Djamarah, 

Sadiman dkk. (2010:7) menyebutkan bahwa “media adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga 

dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa 

sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi” 

Sementara itu Solihatin (2008) telah mengembangkan pengertian tentang 

media dengan lebih khusus pada media pembelajaran, “Media pembelajaran 

sifatnya lebih mengkhusus, maksudnya media pendidikan yang secara khusus 

digunakan untuk mencapai tujuan belajar tertentu yang telah dirumuskan secara 

khusus.” Hal serupa juga diutarakan Daryanto (2010:5) bahwa media pendidikan 

yakni media yang diguankan sebagai alat dan bahan kegiatan pembelajaran. 
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Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah semua alat, bahan, dan 

benda yang merangsang kebutuhan siswa dalam pembelajaran dan diharapkan 

menjadi sarana mencapai tujuan belajar tertentu. 

Pengertian media audio untuk pengajaran, dimaksudkan sebagai bahan yang 

mengandung pesan dalam bentuk auditif (pita suara atau piringan suara) yang 

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

terjadi proses belajar mengajar (Sudjana 2009:129). Dengan adanya media audio 

rekaman pembacaan teks berita yang akan disediakan diharapkan siswa dapat 

lebih mengerti dan menjiwai apa yang akan diajarkan mengenai membacakan teks 

berita. 

Sudjana dan Rifai (2009:130) mengemukakan hubungan media audio dan 

pengembangan keterampilan, berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan, 

berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan mendengarkan. Keterampilan yang 

dapat dicapai dengan penggunaan media audio adalah sebagai berikut: 1) 

pemusatan perhatian dan memepertahankan perhatian. Misalnya, siswa 

mengidentifikasi kejadian tertentu dari rekaman yang didengarnya, 2) mengikuti 

pengarahan, misalnya sambil mendengarkan pernyataan atau kalimat singkat, 

siswa menandai salah satu pilihan pernyataan yang mengandung arti sama, 3) 

melatih dan analisis. Misalnya siswa mennentukkan urut-urutan kejadian atau 

suatu peristiwa, atau menentukan ungkapan mana yang menjadi sebab dan akibat 

dari pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat rekaman yang didengarnya, 4) 

menentukan arti dan konteks. Misalnya, siswa mendengarkan pernyataan yang 

belum lengkap sambil berusaha menyempurnakannya dngan memilih kata yang 
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disiapkan. Kata-kata yang disiapkan itu berbunyi sangat mirip dan hanya dapat 

dibedakan apabila sudah dalam konteks kalimat, 5) memilah-milah informasi atau 

gagasan yang relevan dan informasi yang tidak relevan. Misalnya, rekaman yang 

diperdengarkan mengandung dua sisi informasi yang berbeda, dan siswa 

mengelompokkan informasi ke dalam dua kelompok itu, 6) merangkum, 

mengemukakan kembali, atau mengingat kembali informasi. Misalnya setelah 

mendengarkan rekaman suatu peristiwa atau cerita, siswa diminta untuk 

mengungkapkan kembali dengan kalimat-kalimat mereka sendiri. 

Media audio yang dibahas di sini khusus kaset/rekaman audio, karena media 

inilah yang paling sering digunakan di sekolah. Media kaset/rekaman audio 

termasuk media yang sudah memasyarakat hingga ke pelosok pedesaan. Media 

kaset/rekaman audio merupakan media yang cukup ekonomis, karena biaya yang 

diperlukan untuk pengadaan dan perawatan cukup murah. 

 

2.2.5 Penerapan pembelajaran Membacakan Teks Berita Menggunakan 

Model Bermain Peran melalui Media Audio Rekaman Pembacaan 

Teks Berita 

Proses pembentukkan pengetahuan pada diri siswa dapat terjadi dalam 

kemampuan berbahasa. Kepiawaian siswa dalam berbahasa khususnya membaca 

nyaring juga mampu menjadi indikator bahwa perkembangan mental kognitif dan 

psikomotorik siswa baik adanya. Selain itu pengambilan model pembelajaran dan 

media untuk meningkatkan keterampilan membacakan teks berita pada siswa-

siswi ini bukan sekadar asal belaka, namun juga dengan pertimbangan akan 
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manfaatnya sebagai penunjang peningkatan keterampilan membacakan teks berita 

dengan intonasi yang epat serta artikulasi dan volume suara yang jelas pada siswa-

siswi kelas VIII A MTs Negeri 1 Semarang. 

Model pembelajaran Bermain Peran dapat memacu kreatifitas, motivasi, dan 

ekspresi siswa untuk mencoba pengalaman baru sebagai pembaca berita. 

Sedangkan media audio digunakan sebagai bentuk awal pemodelan pembacaan 

berita yang sesuai dengan intonasi yang baik serta artikulasi dan volume suara 

yang jelas bagi siswa-siswi tersebut. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Membaca nyaring pada hakikatnya adalah menafsirkan lambang-lambang 

tertulis sehingga penyusunan kata-kata serta penekanan sesuai dengan ujaran 

pembicaraan yang hidup. Supaya dapat membaca nyaring, pembaca harus patuh 

terhadap kaidah-kaidah dalam membaca nyaring. Aturan-aturan tersebut meliputi 

pelafalan, jeda, intonasi, ekspresi, dan lain-lain.  

Keterampilan membacakan teks berita menjadi salah satu keterampilan 

berbahasa yang patut ditingkatkan. Keterampilan ini memiliki manfaat yang 

begitu besar, yakni siswa dapat mengembangkan kemampuan menangkap 

informasi sekaligus menyampaikan informasi secara benar kepada orang lain 

dengan memerhatikan beberapa aspek pembacaan secara tepat. Pembelajaran 

membacakan teks berita menggunakan model bermain peran melalui media audio 

rekaman pembacaan teks berita dinilai efektif utuk meningkatkan keterampilan 

tersebut.  
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Bermain peran (role playing) dalam pembelajaran membacakan teks berita 

berfungsi meningkatkan kemampuan berpikir dan berkonsentrasi anak, 

meningkatkan kemampuan kognitif, dan berlatih bersosialisasi. Pada tindakan 

pembelajaran, guru akan lebih mudah dalam menyampaikan materi serta 

memberikan pemodelan terhadap siswa dengan tepat guna. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa model bermain peran dan 

media audio rekaman pembacaan teks berita dapat menarik minat siswa dan 

memudahkan siswa dalam pembelajaran membacakan teks berita. Dengan kata 

lain model dan media ini dapat meningkatkan keterampilan membacakan teks 

berita dengan intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume suara yang jelas 

siswa. Maka dari itu, penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui peningkatan 

keterampilan membacakan teks berita menggunakan model pembelajaran bermain 

peran melalui media audio rekaman pembacaan teks berita. 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian dan ilustrasi yang dipaparkan di atas, hipotesis tindakan 

dari penelitian ini yakni terlaksananya proses pembelajaran membacakan teks 

berita menggunakan model pembelajaran bermain peran melalui media audio 

rekaman pembacaan teks berita pada siswa kelas VIII-A MTs N 1 Semarang yang 

kondusif, intensif, dan reflektif; terdapat peningkatan keterampilan membacakan 

teks berita menggunakan model pembelajaran bermain peran melalui media audio 

rekaman pembacaan teks berita pada siswa kelas VIII-A MTs N 1 Semarang, dan 

terdapat perubahan sikap serta perilaku pada siswa kelas VIII-A MTs N 1 
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Semarang setelah mengikuti pembelajaran membacakan teks berita  menggunakan 

model pembelajaran bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks 

berita. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Desain Penelitian 

Penelitian mengenai pembelajaran membacakan teks berita menggunakan 

model bermain peran dan media audio rekaman pembacaan teks berita ini 

merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas dapat didefinisikan 

sebagai suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis reflektif terhadap 

berbagai tindakan yang dilakukan guru yang sekaligus sebagai peneliti, sejak 

disusunnya suatu perencanaan sampai penilaian terhadap tindakan nyata di dalam 

kelas berupa kegiatan belajar-mengajar, untuk memperbaiki kondisi pembelajaran 

yang dilakukan (Subyantoro, 2009). 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan dua siklus, setiap siklus 

dilaksanakan melalui empat tahap yakni perencanaan, tindakan, 

pengamatan/observasi, dan refleksi. Berikut ini adalah bagan untuk 

menggambarkan rangakaian siklus dan masing-masing tahapannya. 

  ObA  P   RP 

 

 R T     R T 

 

 O O 

Bagan 1 Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

 

Siklus I Siklus II 
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Keterangan : 

ObA : Observasi Awal 

P : Perencanaan 

T : Tindakan 

O : Observasi 

R : Refleksi 

RP : Refleksi Perencanaan 

Berdasarkan bagan tersebut, terlihat bahwa penelitian ini berlangsung dalam 

dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Tiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Siklus I dilakukan untuk 

mengetahui keterampilan membacakan teks berita pada tahap awal tindakan 

penelitian. Siklus ini sekaligus digunakan sebagai refleksi untuk melakukan siklus 

II. Siklus II digunakan untuk mengetahui peningkatan keterampilan membacakan 

teks berita setelah dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan proses 

pembelajaran pada siklus I. Sebelum dilaksanakan tindakan siklus I dan siklus II, 

peneliti melakukan observasi awal terlebih dahulu. Observasi awal dilakukan 

peneliti untuk mengetahui kondisi siswa dalam kelas, kesulitan yang dialami oleh 

siswa, masalah-masalah yang menyertainya, serta penyebab dari masalah-masalah 

tersebut. Langkah ini sangat diperlukan sebelum peneliti mulai melaksanakan 

penelitian. Berdasarkan penjelasan tersebut, prosedur tindakan pada siklus I yakni 

sebagai berikut. 

 

3.1.1 Prosedur Penelitian Siklus I 

Proses tindakan siklus I terdiri atas empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. Berikut penjelasan mengenai keempat tahap tersebut. 
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3.1.1.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan siklus I, dilakukan persiapan pembelajaran 

membacakan teks berita, yaitu menyusun perencanaan pembelajaran, 

mempersiapkan materi, mempersiapkan intrumen tes dan nontes, serta media, alat, 

dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini. 

Perencanaan sebagai langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti dan guru, 

yaitu menyusun rencana pembelajaran dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar untuk mencapai tujuan. Selain membuat rencana pembelajaran, dibuat 

juga instrumen tes dan nontes. Dalam instrumen tes dipersiapkan alat evaluasi 

yang digunakan pada saat tes perbuatan yang dilakukan oleh setiap siswa. 

Instrumen nontes yang dipersiapkan meliputi: 1) pedoman observasi, 2) pedoman 

jurnal siswa dan guru, 3) pedoman wawancara, dan  4) dokumentasi foto. 

Tahap rencana selanjutnya mempersiapkan materi yang dapat mendukung 

proses pembelajaran, yaitu mempersiapkan teks berita yang dibacakan oleh setiap 

siswa dan materi pendukung pembelajaran yang lainnya. Dalam rencana 

penelitian yang dilaksanakan, dilakukan diskusi dan koordinasi bersama guru 

mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia pada kelas yang dikaji. Selain itu, 

juga harus dipersiapkan media pembelajaran audio yang berupa rekaman 

pembacaan teks berita beserta perlengkapannya serta mengonsultasikan rencana 

pembelajaran yang telah dibuat dengan guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia. 
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3.1.1.2 Tindakan 

Langkah tindakan ini merupakan pelaksanaan dari rencana pembelajaran 

yang telah dipersiapkan oleh peneliti. Tindakan yang dilakukan dalam penelitian 

proses pembelajaran membacakan teks berita dengan model bermain peran dan 

media audio rekaman pembacaan teks berita pada siklus I ini merupakan tindakan 

yang disesuaikan dengan perencanaan yang telah disusun dan disetujui bersama 

guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada tahap ini peneliti terjun 

langsung sebagai pengajar, sehingga peneliti mengetahui sejauh mana proses 

pembelajaran membacakan teks berita di kelas dapat berhasil, serta sejauh mana 

sikap dan perubahan perilaku siswa baik yang positif ataupun negatif pada saat 

proses dan setelah pembelajaran berlangsung.  

Tindakan yang dilakukan oleh peneliti secara garis besar yakni melaksanakan 

pembelajaran membacakan teks berita dengan model bermain peran dan media 

audio rekaman pembacaan teks berita. Tindakan ini dilaksanakan melalui tiga 

tahap, yaitu penadahuluan, inti, dan penutup. Pelaksanaan pembelajaran siklus I 

tersebut dilakukan dalam dua kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, tindakan 

tahap pendahuluan dimulai dari apersepsi, yaitu mengondisikan siswa untuk siap 

mengikuti proses pembelajaran dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada 

siswa seputar aktifitas membaca nyaringnya dan mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan membacakan teks berita. Kemudian guru mengutarakan tujuan 

pembelajaran dan manfaat yang diperoleh siswa setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran membacakan teks berita. 
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Setelah siswa siap untuk mengikuti pembelajaran, selanjutnya proses 

pembelajaran membacakan teks berita dilaksanakan. Sebagai langkah pertama, 

guru memberikan materi kepada siswa tentang hal-hal yang harus diperhatikan 

saat membacakan teks berita dan lain-lain. Kemudian guru meminta siswa untuk 

membentuk kelompok kecil yang beranggotakan lima hingga enam orang setiap 

kelompoknya. Selanjutnya guru membagikan teks berita di setiap kelompok, lalu 

guru memutarkan rekaman suara pembacaan teks berita yang sama dengan teks 

berita yang dibagikan. Siswa diminta untuk memberikan tanda penjedaan di teks 

berita berdasarkan hasil penyimakan dan diskusi dengan teman sekelompoknya. 

Dalam hal ini siswa bersama kelompoknya dapat bekerja sama untuk menemukan 

sendiri apa yang telah mereka dengar berdasarkan pemutaran rekaman pembacaan 

teks berita. Diskusi ini dibatasi selama lima belas menit, yang dilanjutkan dengan 

berlatih dalam kelompoknya untuk membacakan teks berita sesuai tanda 

penjedaan yang didiskusikan tadi. Setelah itu siswa dengan penilaian terbaik di 

kelompok diminta maju sebagai perwakilan kelompok membacakan teks berita 

hasil penjedaan di depan kelas. Siswa bergilir mewakili masing-masing kelompok 

berperan sebagai pembaca berita dan membacakan teks berita yang sudah 

ditandai. Siswa yang lain (terutama dari kelompok lain) memerhatikan, memberi 

tanggapan, komentar, dan penilaian. 

Petemuan pertama ditutup oleh guru dengan melakukan tanya jawab dengan 

siswa berkaitan dengan hal-hal dalam membacakan teks berita, yang dilanjutkan 

dengan tindakan refleksi oleh siswa dan guru terhadap pembelajaran tersebut 
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dengan memberikan tugas kepada siswa untuk berlatih membacakan teks berita di 

rumah dan selanjutnya guru menutup pembelajaran pada hari itu.  

Pertemuan kedua dimulai dengan guru melakukan apersepsi, dilanjutkan 

menyampaikan kembali tujuan dan manfaat pembelajaran yang akan dicapai 

siswa. Pada kegiatan inti yang dilaksanakan selama 65 menit, diawali dengan 

kegiatan tanya-jawab antara guru dengan siswa mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan pembelajaran pada pertemuan pertama. Kemudian siswa diminta 

membentuk kelompok sama seperti pertemuan sebelumnya.  

Kegiatan selanjutnya, setiap kelompok siswa dibagikan teks berita yang baru. 

Setiap kelompok diminta berdiskusi untuk memberikan tanda penjedaan pada teks 

berita yang dimiliki kelompoknya. Selanjutnya siswa bergantian berlatih dalam 

kelompoknya untuk membacakan teks berita sesuai tanda penjedaan yang 

didiskusikan tadi. Guru mempersiapkan perlengkapan panggung peran. Setelah 

lima belas menit siswa diminta maju satu per satu membacakan teks berita sesuai 

teks yang dimiliki dan penjedaan yang diberikan sambil berperan menjadi 

pembaca berita yang sedang bertugas. Anggota kelompok yang lainnya 

memberikan penilaian. Penilaian dilakukan siswa lain berdasarkan pada kriteria 

penilaian yang telah diberikan oleh guru sebelumnya. Setelah semua siswa 

mempraktikkan membacakan teks berita, semua hasil penilaian disatukan. 

Kemudian guru memberikan penguatan kepada siswa. 

Setelah proses pembelajaran membacakan teks berita selesai, guru dan siswa 

mengadakan refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan 

pada hari itu dengan memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang 
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telah dipelajari pada pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model 

bermain peran dan media audio rekaman pembacaaan teks berita dan kesulitan-

kesulitannya yang dihadapi pada saat membacakan teks berita. Selain itu guru 

juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi pembelajaran 

keterampilan membacakan teks berita yang baru saja dilaksanakan. Sebelum 

mengakhiri pembelajaran pada hari itu, guru memberikan penguatan dan evaluasi 

tentang pembelajaran yang telah berlangsung. Kemudian guru memberikan 

motivasi dan harapan pada siswa untuk menjadi pembaca berita jika dewasa nanti. 

Sebagai tindak lanjut dari guru meminta siswa untuk berlatih kembali 

membacakan teks berita dengan memperbaiki kesalahan atau kekurangan-

kekurangannya. Pertemuan diakhiri dengan guru menutup pembelajaran. 

 

3.1.1.3 Observasi 

Pengamatan dilakukan oleh para pengamat pada saat proses pembelajaran 

sedang berlangsung. Selain menyampaikan materi pembelajaran, peneliti juga 

melakukan pengamatan dengan bantuan seorang teman dan seorang guru 

pengampu mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia selama proses 

pembelajaran berlangsung. Pengamatan ini dilakukan kepada seluruh siswa di 

dalam kelas dengan memberikan tanda chek list () pada pedoman observasi. 

Pengamatan ini mengungkap tentang segala sesuatu yang berhubungan 

dengan pembelajaran pada hari itu. Sasaran instrumen observasi meliputi proses 

pembelajaran tentang: 1) intensifnya proses internalisasi penumbuhan minat siswa 

untuk membacakan teks berita, 2) kondusifnya proses menyimak media audio 
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rekaman pembacaan teks berita yang diputarkan guru, 3) kondusifnya proses 

diskusi dalam memberikan tanda penjedaan dan intonasi di teks berita sesuai 

media yang diperdengarkan guru, 4) intensifnya proses membacakan teks berita 

sesuai dengan aspek-aspek yang dijelaskan guru, 5) kondusifnya proses menyimak 

penampilan siswa yang maju, 6) reflektifnya suasana saat kegiatan refleksi pada 

akhir pembelajaran sehingga siswa bisa menyadari kekurangan saat proses 

pembelajaran dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses 

pembelajaran. Selain itu, observasi juga mengamati tentang perilaku siswa yang 

berkaitan tentang 1) kesiapan siswa pada pembelajaran membacakan teks berita 

menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks 

berita, 2) keseriusan siswa dalam memperhatikan penjelasan dari guru, 3) 

keaktifan siswa selama proses pembelajaran, 4) kedisiplinan sikap siswa ketika 

diputarkan media audio rekaman suara, 5) kerja sama siswa saat diskusi dan 

berkegiatan dengan kelompoknya, 6) keberanian siswa dalam membacakan teks 

berita di hadapan teman satu kelompoknya maupun di depan kelas sambil 

berperan sebagai pembaca berita, dan 7) kepedulian siswa menyimak teman yang 

maju tampil membacakan teks berita. 

Selain itu, dalam proses pengamatan ini data juga diperoleh melalui beberapa 

cara, yaitu jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto. Jurnal yang dipakai dalam 

penelitian ini ada dua jenis, yakni jurnal guru dan jurnal siswa. Jurnal ini 

dilakukan untuk mengungkap segala hal yang dirasakan guru maupun siswa 

selama mengikuti kegiatan pembelajaran hari itu. Data nontes yang selanjutnya 

yakni wawancara, wawancara ini digunakan untuk mengetahui pendapat siswa 
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yang dilakukan di luar jam pembelajaran terhadap perwakilan siswa yang 

memperoleh nilai tinggi, cukup, dan kurang. Selain itu, data dokumentasi foto 

juga digunakan sebagai laporan yang berupa gambar aktifitas siswa selama 

mengikuti pembelajaran. Keseluruhan itu dijelaskan dalam bentuk deskripsi 

secara lengkap. 

 

3.1.1.4 Refleksi 

Refleksi dalam PTK adalah melihat, mengkaji, dan mempertimbangkan hasil 

atau dampak dari tindakan pada siklus I, dalam penelitian ini yaitu menganalisis 

nilai tes keterampilan siswa untuk membacakan teks berita. Analisis hasil nontes 

juga dilakukan dengan menganalisis hasil observasi, jurnal, dan wawancara. Hasil 

refleksi digunakan untuk menetapkan langkah-langkah lebih lajut dalam upaya 

mencapai tujuan PTK. Dengan kata lain, refleksi merupakan pengkajian terhadap 

keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan. 

Refleksi dilakukan pada akhir pembelajaran keterampilan membacakan teks 

berita menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman 

pembacaan teks berita. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mengkaji segala hal 

yang terjadi pada tindakan pembelajaran membacakan teks berita menggunakan 

model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks berita. Selain 

itu, melalui kegiatan refleksi ini juga diketahui sejauh mana kemampuan siswa 

dalam pembelajaran membacakan teks berita, apa yang dihasilkan atau apa yang 

belum dikuasai, dan perubahan perilaku siswa dalam pembelajaran keterampilan 
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membacakan teks berita menggunakan model bermain peran melalui media audio 

rekaman pembacaan teks berita. 

Hasil analisis tes, observasi, jurnal, dan wawancara digunakan sebagai bahan 

masukan dalam menentukan langkah-langkah pada siklus II. dari hasil refleksi 

tersebut, masalah-masalah pada siklus I dicari pemecahannya, sedangkan 

kelebihan-kelebihan pada proses pembelajaran siklus I dipertahankan dan 

ditingkatkan. Dengan demikian, dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pelaksanaan 

proses pembelajaran keterampilan membacakan teks berita menggunakan model 

bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks berita pada siklus II. 

 

3.1.2 Prosedur Tindakan pada Siklus II 

Berdasarkan refleksi pada siklus I, maka pada siklus II ini dilakukan suatu 

perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan mulai dari perencanaan sampai refleksi. 

Proses penelitian tindakan kelas dalam siklus II yang terdiri atas perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi ini pada dasarnya sama seperti pada siklus I 

tetapi ada beberapa perbedaan kegiatan pembelajaran pada siklus II. Proses 

penelitian pada siklus II ini diuraikan sebagai berikut. 

 

3.1.2.1 Perencanaan 

Perencanaan ini dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan 

pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus I. Dalam tahap perencanaan siklus 

II ini peneliti melibatkan guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di 

kelas tersebut sebagai pengamat dan penilai dalam proses pembelajaran 
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membacakan teks berita. Selain guru tersebut, peneliti juga mengajak dua teman 

sebagai pengamat. 

Perbaikan yang dilakukan sebagai bentuk perencanaan pada siklus II ini 

meliputi: 1)  melakukan diskusi atau koordinasi dengan guru mata pelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesia mengenai rencana tindakan pada siklus II, 2) 

memperbaiki rencana pembelajaran, yaitu menyusun rencana pembelajaran 

dengan tindakan yang berbeda dengan tindakan pada siklus I, 3) menyiapkan 

rekaman pembacaan teks berita dari stasiun televisi atau radio melalui media 

audio yang berbeda dengan siklus I, 4) mempersiapkan teks berita yang berbeda 

dengan siklus I, dan 5) mempersiapkan pedoman observasi, jurnal, wawancara, 

lembar penilaian dan alat dokumentasi foto. 

  

3.1.2.2 Tindakan 

Berdasarkan perencanaan, tindakan yang dilakukan pada siklus II berbeda 

dengan siklus I. Sebelum melakukan tindakan berupa kegiatan pembelajaran 

membacakan teks berita, ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh peneliti, 

yaitu mengingatkan kembali tentang materi pembelajaran pada pertemuan 

sebelumnya. 

Tindakan yang dilakukan pada siklus II meliputi, 1) peneliti mengumumkan 

hasil belajar yang telah dicapai pada siklus I, 2) peneliti mengingatkan kembali 

siswa yang terbaik dalam pembelajaran pada siklus I, 3) peneliti menanyakan 

kesulitan yang dihadapi siswa dalam membacakan teks berita, 4) siswa terbaik 

membacakan teks berita di depan kelas sebagai motivasi bagi siswa yang lainnya, 
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5) peneliti bertanya jawab dengan siswa tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi 

pada pembelajaran membacakan teks berita siklus I, 6) siswa diberikan arahan dan 

bimbingan agar dalam pelaksanaan pembelajaran membacakan teks berita pada 

siklus II menjadi lebih baik, 7) siswa menyimak pembacaan teks berita dari 

rekaman pembacaan teks berita yang diputar oleh guru, yang penyajiannya 

berbeda dengan siklus I, 8) siswa berlatih membacakan teks berita yang baik 

bersama dengan anggoota kelompoknya masing-masing, 9) siswa secara 

bergiliran dari nomor absen tertua membacakan teks berita dengan teks berita 

yang berbeda dengan siklus I, dan 10) di akhir pembelajaran guru memberikan 

penguatan kepada siswa dengan memberikan hadian kepada siswa terbaik. 

Tindakan pada siklus II ini bisa digambarkan secara detail apabila siklus I sudah 

dilakukan. 

 

3.1.2.3 Observasi 

Pengamatan pada siklus II ini dilakukan sama seperti pengamatan pada siklus 

I. data pengamatan pada siklus II ini diperoleh melalui nontes, yang digunakan 

untuk mengetahui keterampilan siswa dalam membacakan teks berita, serta 

peningkatannya setelah dilakukan pembelajaran selama dua siklus. Masih seperti 

pada siklus I, pengamatannya juga dilakukan untuk mengetahui perilaku siswa 

seluruh kelas pada proses pembelajaran berlangsung. 

Di akhir kegiatan pembelajaran, guru dan siswa mengisi jurnal untuk 

mengungkapkan segala hal yang dilakukan guru maupun siswa setelah proses 
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pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model bermain peran 

melalui media audio rekaman pembacaan teks berita.  

Untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran 

membacakan teks berita, peneliti juga melakukan wawancara terhadap siswa. 

Wawancara ini dilakukan di luar jam pembelajaran. Wawancara ini dilakukan 

kepada enam siswa yang dijadikan sampel, yakni dua siswa yang memperoleh 

nilai tertinggi, dua siswa dengan nilai sedang, dan dua siswa yang mendapatkan 

nilai rendah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sikap positif dan negatif siswa 

dalam pembelajaran membacakan teks berita. 

Peneliti juga menggunakan data dokumentasi foto sebagai laporan berupa 

gambaran nyata aktifitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini 

akan memperkuat data lain, yakni sebagai penjelas dan pendukung data yang lain. 

Semua data tersebut dijelaskan dalam bentuk deskripsi secara lengkap. 

 

3.1.2.4 Refleksi 

Pada siklus II ini, refleksi merupakan hasil yang didapat dalam penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui proses pembelajaran keterampilan membacakan 

teks berita, keefektifan penggunaan model bermain peran dan media audio 

rekaman pembacaan teks berita, dan mengetahui perubahan perilaku siswa kelas 

VIII-A MTs Negeri 1 Semarang setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 

tersebut. 

Refleksi pembelajaran siklus II ini menentukan kelanjutan penelitian 

mengenai pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model bermain 
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peran melalui media audio rekaman pembacaan teks berita ini. Ketuntasan 

keterampilan membacakan teks berita sesuai aspek-aspek penilaiannya; 

peningkatan kekondusifan, keintesifan, dan kereflektifan proses pembelajaran; 

dan perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih positif merupakan indikator dari 

keberhasilan penelitian ini. Karena hal tersebut, penelitian ini berakhir pada siklus 

II ini. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini yakni keterampilan siswa dalam membacakan teks berita 

dengan model pembelajaran bermain peran melalui media audio rekaman 

pembacaan teks berita pada siswa kelas VIII-A MTs Negeri 1 Semarang. 

Peneliti memilih subjek penelitian keterampilan siswa dalam membacakan 

teks berita menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman 

pembacaan teks berita karena keterampilan membaca merupakan salah satu 

bagian dari empat keterampilan berbahasa. Oleh karena itu, peneliti memilih 

kompetensi membacakan teks berita sebagai bahan penelitian karena keterampilan 

siswa dalam membacakan teks berita sangatlah penting jika diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Keterampilan membacakan teks berita yang baik 

merupakan salah satu penggerak seseorang untuk mengembangkan dan 

memperbaharui pengetahuannya dari waktu ke waktu. Selain itu model bermain 

peran dipilih sebagai bentuk motivasi siswa untuk merasakan sendiri sebuah 

pengalaman dan pengetahuan sebagai seorang pembaca berita, juga sebagai 

alternatif pendorong siswa agar lebih mudah memahami materi dan lebih 
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bersemangat dalam mengikuti pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Media 

audio rekaman pembacaan teks berita juga tidak lepas dari pengaruhnya bagi 

siswa sebagai model pembaca berita yang baik dan benar. 

Peneliti memilih kelas VIII-A MTs Negeri 1 Semarang untuk dijadikan 

sebagai sumber pengambilan data karena berdasarkan hasil observasi dan 

informasi yang diperoleh dari wawancara dengan guru mata pelajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia bahwa rata-rata semua siswa kelas VIII memiliki kekurangan 

dalam mengikuti pembelajaran membaca, khususnya membacakan teks berita. 

Akhirnya dipilih kelas VIII-A sebagai sasaran penelitian kompetensi membacakan 

teks berita. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu keterampilan 

membacakan teks berita dan variabel model pembelajaran bermain peran melalui 

media audio rekaman pembacaan teks berita. Penjelasan kedua variabel tersebut 

yakni sebagai berikut. 

 

3.3.1 Variabel Keterampilan Membacakan Teks Berita 

Keterampilan membacakan teks berita dalam penelitian ini ditandai dengan 

siswa dapat membacakan paparan informasi untuk orang lain dengan cara 

memperhatikan kelancaran membaca, intonasi yang tepat, kejelasan artikulasi, 

volume, penjedaan, ekspresi dan sikap, dan penampilan yang wajar saat 

membacakan teks berita. 
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Selain itu siswa dituntut untuk memahami makna serta perasaan yang 

terkandung dalam teks berita tersebut dan kemampuan menafsirkan lambang-

lambang tertulis, sehingga pesan yang akan disampaikan kepada orang lain dapat 

pula dipahami dengan baik. Pemahaman siswa tersebut dapat dilihat dari 

penampilan membacakan teks berita, yaitu melalui ekspresi wajah siswa yang 

sesuai. 

Jenis teks berita yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks berita yang 

bersifat ringan, yaitu teks berita yang mengandung suatu informasi bagi 

masyarakat atau orang lain. Teks berita dalam penelitian ini merupakan teks berita 

yang memuat informasi yang sedang hangat dibicarakan, sehingga siswa lebih 

tertarik dan tidak akan bosan dalam proses pembelajaran. Dalam penelitian 

tindakan kelas ini siswa membacakan teks berita dengan menggunakan teks berita 

yang telah disediakan sebelumnya oleh guru. Siswa dapat dikatakan berhasil 

dalam pembelajaran membacakan teks berita dengan intonasi yang tepat serta 

artikulasi dan volume suara yang jelas apabila telah mencapai nilai ketuntasan 

belajar sebesar 76. 

 

3.3.2 Variabel Model Bermain Peran dan Media Audio Rekaman 

Pembacaan Teks Berita 

Model pembelajaran bermain peran merupakan strategi pembelajaran yang 

digunakan untuk membacakan teks berita melalui media audio rekaman 

pembacaan teks berita sebagai sarana penunjang belajar mengajar yang dapat 

memberikan pengalaman konkret pada siswa. 
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Penggunaan model bermain peran mengarahkan agar siswa berpartisipasi 

aktif dan sungguh-sungguh dalam membaca nyaring teks berita seolah mereka 

adalah pembaca teks berita sesungguhnya. Kemudian digunakannya media audio 

berupa rekaman pembacaan teks berita diharapkan mampu menjadi gambaran 

ideal siswa untuk membacakan teks berita dengan baik dan sesuai dengan kaidah 

yang berlaku. Keduanya diharapkan menjadi suatu pemacu untuk para siswa 

berperan aktif dalam pembelajaran dari pendahuluan, inti, sampai penutup. 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, selain menggunakan model bermain 

peran, cara guru menerapkan indikator-indikator yang harus dicapai dalam 

pembelajaran membacakan teks berita juga melalui sarana media audio rekaman 

pembacaan teks berita. Media rekaman pembacaan teks berita dimanfaatkan 

karena memiliki beberapa kelebihan yakni karena 1) rekaman ini merupakan 

media yang menarik bagi siswa dan jarang digunakan oleh guru mata pelajaran 

yang mengampu, 2) dapat menyajikan informasi lisan yang berhubungan langsung 

dengan kompetensi dasar yang dikaji yakni membacakan teks berita dengan 

intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume suara yang jelas, 3) dapat 

digunakan berulang-ulang, dan 4) mudah dipergunakan dan terjangkau biayanya. 

 

3.4 Indikator Kinerja 

Indikator kerja dalam penelitian ini meliputi indikator kuantitatif dan 

indikator kualitatif. Kedua indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut. 
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3.4.1 Indikator Kuantitatif 

Indikator kuantitatif ini bersumber dari penilaian yang dilakukan atas dasar 

tes keterampilan membackaan teks berita. siswa dinyatakan berhasil mengikuti 

pembelajaran membacakan teks berita jika telah memenuhi kriteria ketuntasan 

yakni sebesar 76. Penelitian dinyatakan berhasil jika 100% siswa yang diteliti 

mencapai kriteria ketuntasan minimum (KKM). 

 

3.4.2 Indikator Kualitatif 

Dalam indikator kuantitatif penilaian dilakuakn atas dasar teknik nontes. 

Indikator kualitatif untuk pembelajaran membacakan teks berita, yakni menegenai 

proses pembelajaran dan perubahan perilaku siswa setelah mengikuti 

pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model bermain peran 

melalui media audio rekaman pembacaan teks berita. Proses pembelajaran 

tersebut yaitu, 1) intensifnya proses internalisasi penumbuhan minat siswa untuk 

membacakan teks berita, 2) kondusifnya proses menyimak media audio rekaman 

pembacaan teks berita yang diputarkan guru, 3) kondusifnya proses diskusi dalam 

memberikan tanda penjedaan dan intonasi di teks berita sesuai media yang 

diperdengarkan guru, 4) intensifnya proses membacakan teks berita sesuai dengan 

aspek-aspek yang dijelaskan guru, 5) kondusifnya proses menyimak penampilan 

siswa yang maju, 6) reflektifnya suasana saat kegiatan refleksi pada akhir 

pembelajaran sehingga siswa bisa menyadari kekurangan saat proses 

pembelajaran dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses 

pembelajaran. 
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Perubahan perilaku ke arah yang lebih positif sesuai dengan aspek berikut, 

yakni: 1) kesiapan siswa pada pembelajaran membacakan teks berita 

menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks 

berita, 2) keseriusan siswa dalam memperhatikan penjelasan dari guru, 3) 

keaktifan siswa selama proses pembelajaran, 4) kedisiplinan siswa ketika 

diputarkan media audio rekaman suara, 5) kerja sama siswa saat diskusi dan 

berkegiatan dengan kelompoknya, 6) keberanian siswa dalam membacakan teks 

berita di hadapan teman satu kelompoknya maupun di depan kelas sambil 

berperan sebagai pembaca berita, dan 7) kepedulian siswa menyimak teman yang 

maju tampil membacakan teks berita. Dari hasil data tersebut akan disimpulkan 

bahwa dengan menggunakan model bermain peran dan media audio rekaman 

pembacaan teks berita siswa bisa mengalami perubahan ke arah yang lebih positif 

dalam proses pembelajaran dan perilakunya. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data pada 

penelitian ini yakni instrumen tes dan nontes. Instrumen tes digunakan untuk 

mengungkap data tentang peningkatan keterampilan membacakan teks berita, 

sedangkan instrumen nontes digunakan untuk mengetahui proses pembelajaran 

dan perubahan perilaku siswa. Kedua jenis instrumen tersebut dijelaskan sebagai 

berikut. 
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3.5.1 Instrumen Tes 

Tes yang digunakan untuk mengukur keterampilan membacakan teks berita 

pada siswa kelas VIII-A ini yakni tes perbuatan. Hal ini dinilai berdasarkan pada 

pemenuhan indikator yang harus dicapai dalam pembelajaran. 

Dalam bukunya yang berjudul On Camera: Menjadi Jurnalis TV Andal dan 

Profesional, Reardon (2009) mengungkapkan beberapa hal yang harus dimiliki 

pembaca berita: 1) memiliki suara yang hangat dan berwibawa, 2) menjadi orang 

yang sensitif dan waspada pada situasi apapun, 3) fokus dan konsentrasi, 4) 

menemukan hubungan antarmanusia untuk berita-berita Anda, 5) bersiap 

sepenuhnya untuk perintah apapun, 6) datang ke studio cukup awal untuk 

membaca dan memahami berita, 7) tahu semua lafal dengan tepat, 8) bersikap 

santai, 9) tahu apa pekerjaan rumah Anda, 10) percaya pada insting Anda, dan 11) 

menjadi diri sendiri. 

Dikarenakan penelitian ini mengambil objek siswa MTs, maka rambu-rambu 

di atas hanya akan digunakan sebagai bahan motivasi saja dan dipilih beberapa 

yang kiranya cocok untuk siswa usia 13-14 tahun, yakni tentang suara (yang 

berwibawa), tahu lafal dengan tepat, dan menjadi diri sendiri (berani tampil). 

Lain halnya aspek-aspek yang harus jadikan evaluasi dalam pembacaan berita 

menurut Masduki (2006:36) yakni aksentuasi, intonasi, kecepatan, artikulasi, dan 

suara diafragma (suara kuat yang muncul dari dalam rongga) yang meliputi: 1) 

kecepatan, 2) tekanan suara, 3) jeda, dan 4) pengucapan kata, alfabet, dan istilah 

asing.  
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Berdasarkan kompetensi dasar dan indikator yang sudah disusun serta 

pendapat oleh Masduki dan Reardon, aspek-aspek yang dinilai dalam tes 

perbuatan membacakan teks berita dengan intonasi yang tepat serta artikulasi dan 

volume suara yang jelas antara lain: 1) kelancaran membaca, 2) ketepatan 

intonasi, 3) artikulasi, 4) volume suara, 5) penjedaan, 6) ekspresi dan sikap, dan 7) 

penampilan. 

Berikuti ini penjelasan beberapa aspek penilaian keterampilan membacakan 

teks berita dan kategori pada masing-masing aspek tersebut.  

Tabel 1 Kriteria Penilaian Keterampilan Membacakan Teks Berita 

No Aspek Penilaian 
Rentang Skor 

Bobot 
Skor x 

Bobot 1 2 3 4 5 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Kelancaran membaca 

Ketepatan  intonasi 

Artikulasi 

Volume suara 

Penjedaan 

Ekspresi dan sikap 

Penampilan 

     4 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

20 

20 

15 

15 

10 

10 

10 

Jumlah 20 100 

 

Keterangan : 

Sangat Baik  : 5 

Baik   : 4 

Cukup  :3 

Kurang  : 2 

Sangat Kurang : 1 

Rentang skor penilaian dalam kriteria penilaian tersebut yaitu antara 1 sampai 

5. Aspek kelancaran membaca berbobot  maksimal 4 dengan skor maksimal 20. 

Aspek ketapatan intonasi, artikulasi, dan volume suara berbobot 3 dengan skor 

maksimal 15. Aspek penjedaan, ekspresi dan sikap, serta penampilan berbobot 2 
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dengan skor maksimal 10. Sehingga, jumlah total bobot maksimal yakni 20 dan 

skor maksimal 100. 

Sedangkan gambaran kriteria nilai dan kategori pada masing-masing aspek 

penilaian adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 2 Kriteria dan Kategori Aspek Penilaian 

No 
Aspek 

Penilaian 
Kriteria Penilaian Skor Kategori 

1. Kelancaran 

Membaca 

- Membaca sangat lancar dan baik. 5 Sangat baik 

- Membaca lancar dan baik. 4 Baik 

- Membaca cukup lancar dan baik. 3 Cukup 

- Membaca kurang lancar salah. 2 Kurang 

- Membaca masih tersendat-sendat, tidak 

lancar, dan salah. 
1 

Sangat 

kurang 

2. Ketepatan 

Intonasi 

- Intonasi yang diucapkan sangat tepat, 

tidak monoton atau datar. 
5 Sangat baik 

- Intonasi yang diucapkan tepat, tidak 

monoton. 
4 Baik 

- Intonasi yang diucapkan cukup tepat, 

agak monoton. 
3 Cukup 

- Intonasi yang diucapkan kurang tepat, 

monoton. 
2 Kurang 

- Intonasi yang diucapkan tidak tepat dan 

monoton. 
1 

Sangat 

kurang 

3.  Artikulasi  - Sangat jelas 5 Sangat baik 

- Jelas 4 Baik 

- Cukup jelas 3 Cukup 

- Kurang jelas 2 Kurang 

- Tidak jelas 1 Sngat kurang 

4. Volume 

suara 

- Sangat jelas dan nyaring. 5 Sangat baik 

- Jelas dan nyaring. 4 Baik 

- Cukup jelas, tidak nyaring. 3 Cukup 

- Lemah, kurang jelas, dan tidak nyaring. 2 Kurang 

- Sangat lemah, tidak jelas dan tidak 

nyaring. 
1 

Sangat 

kurang 
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No 
Aspek 

Penilaian 
Kriteria Penilaian Skor Kategori 

5. Penjedaan  - Sangat tepat. 5 Sangat baik 

- Tepat. 4 Baik 

- Cukup tepat. 3 Cukup 

- Kurang tepat. 2 Kurang 

- Tidak tepat. 1 Sgat kurang 

6. Ekspresi 

dan Sikap 

- Ekspresi sangat sesuai/tidak berlebihan, 

sangat tenang dan santai. 
5 Sangat baik 

- Ekspresi sudah sesuai, sikap tenang, 

dan tidak kaku. 
4 Baik 

- Ekspresi cukup sesuai, sikap tenang, 

dan tidak kaku. 
3 Cukup 

- Ekspresi kurang sesuai/berlebihan, 

sikap kurang tenang dan agak kaku. 
2 Kurang 

- Ekspresi tidak sesuai/berlebihan, sikap 

kaku dan tak tenang. 
1 Sangat baik 

7. Penampilan  - Penampilan sangat tepat, rapi, dan 

santai. 
5 Sangat baik 

- Penampilan tepat dan rapi, tidak tegang 

dan grogi. 
4 Baik 

- Penampilan cukup tepat dan rapi, agak 

grogi. 
3 Cukup 

- Penampilan kurang tepat dan kurang 

rapi, agak tegang dan grogi. 
2 Kurang 

- Penampilan tidak tepat dan tidak rapi, 

tegang dan grogi. 
1 

Sangat 

kurang  

 

Berdasarkan Tabel 2 tersebut aspek-aspek penilaian membacakan teks berita  

digolongkan menjadi 7 penilaian, yakni kelancaran membaca, ketepatan intonasi, 

artikulasi, volume suara, penjedaan, ekspresi dan sikap, penampilan. Masing-

masng aspek dinilai berdasarkan kriteria penilaian, yaitu kategori sangat baik 

dengan skor 5, baik dengan skor 4, cukup dengan skor 3, kurang dengan skor 2, 
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dan sangat kurang dengan skor 1. Penggolongan penilaian keterampilan 

membacakan teks berita dibuat sebagai berikut. 

Tabel 3 Pedoman Keterampilan Membacakan Teks Berita  

No Kriteria Nilai Kategori Nilai 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat kurang 

81-100 

71-80 

61-70 

51-60 

0-50 

 

Berdasarkan pedoman penilaian tersebut, dapat diketahui bahwa hasil belajar 

siswa dalam membacakan teks berita berkategori sangat baik, baik, cukup, 

kurang, dan sangat kurang. Siswa dikatakan mencapai kategori sangat baik jika 

memperoleh nilai antara 81-100, kategori baik antara 71-80, kategori cukup antara 

61-70, kategori kurang antara 51-60, dan kategori sangat kurang dengan nilai 

antara 0-50. 

 

3.5.2 Intrumen Nontes 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan bentuk instrumen nontes yang 

berupa pedoman observasi, pedoman jurnal, pedoman wawancara, dan 

dokumentasi foto. Berikut diuraikan tentang bentuk instrumen nontes yang 

digunakan oleh peneliti. 

 

3.5.2.1 Pedoman Observasi 

Pedoman observasi digunakan oleh peneliti untuk mengatasi keadaan, respon 

atau sikap, dan keaktifan siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Dalam 
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pedoman observasi tersebut, aspek-aspek yang diamati ditentukan terlebih dahulu 

oleh peneliti dan dalam pelaksanaan para pengamat hanya memberi tanda chek list 

() pada pedoman observasi. 

Pengamatan ini mengungkap tentang segala sesuatu yang berhubungan 

dengan pembelajaran pada hari itu. Sasaran observasi meliputi proses 

pembelajaran tentang: 1) intensifnya proses internalisasi penumbuhan minat siswa 

untuk membacakan teks berita, 2) kondusifnya proses menyimak media audio 

rekaman pembacaan teks berita yang diputarkan guru, 3) kondusifnya proses 

diskusi dalam memberikan tanda penjedaan dan intonasi di teks berita sesuai 

media yang diperdengarkan guru, 4) intensifnya proses membacakan teks berita 

sesuai dengan aspek-aspek yang dijelaskan guru, 5) kondusifnya proses menyimak 

penampilan siswa yang maju, 6) reflektifnya suasana saat kegiatan refleksi pada 

akhir pembelajaran sehingga siswa bisa menyadari kekurangan saat proses 

pembelajaran dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses 

pembelajaran. Selain itu, observasi juga mengamati tentang perilaku siswa yang 

berkaitan tentang 1) kesiapan siswa pada pembelajaran membacakan teks berita 

menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks 

berita, 2) keseriusan siswa dalam memperhatikan penjelasan dari guru, 3) 

keaktifan siswa selama proses pembelajaran, 4) kedisiplinan sikap siswa ketika 

diputarkan media audio rekaman suara, 5) kerja sama siswa saat diskusi dan 

berkegiatan dengan kelompoknya, 6) keberanian siswa dalam membacakan teks 

berita di hadapan teman satu kelompoknya maupun di depan kelas sambil 
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berperan sebagai pembaca berita, dan 7) kepedulian siswa menyimak teman yang 

maju tampil membacakan teks berita. 

 

3.5.2.2 Pedoman Jurnal 

Jurnal merupakan catatan yang digunakan siswa untuk menulis respon, 

komentar, apa yang dipikirkan tentang pembelajaran yang dialami, perasaan 

personal siswa terhadap pembelajaran, atau refleksi terhadap keseluruhan proses 

pembelajaran. Jurnal dibuat untuk guru dan siswa, yaitu jurnal guru yang berisi 

tentang ungkapan perasaan selama melakukan pembelajaran membacakan teks 

berita melalui model bermain peran dengan media audio rekaman pembacaan teks 

berita, yaitu uraian seluruh kejadian yang dilihat dan dirasakan oleh guru 

penampu selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Jurnal siswa berisi tentang 

kesan, pesan, dan saran siswa setelah mengikuti proses pembelajaran 

membacakan teks berita. 

Sebagaimana jurnal guru, jurnal siswa memuat beberapa aspek, yaitu: 1) 

kesan siswa setelah mengikuti pembelajaran membacakan teks berita dengan 

model pembelajaran bermain peran dan media audio rekaman pembacaan teks 

berita, 2) kesan siswa pada saat berdikusi dengan kelompoknya, 3) kesan siswa 

terhadap pemutaran rekaman pembacaan teks berita, 4) kesan siswa dalam 

membacakan teks berita, 5) kesulitan siswa dalam menerima penjelasan 

pembelajaran membacakan teks yang diberikan oleh guru, 6) saran siswa terhadap 

pembelajaran membacakan teks berita dengan model bermain peran melalui 

media audio rekaman pembacaan teks berita. 
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3.5.2.3 Pedoman Wawancara 

Peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk mendapatkan informasi 

yang berkaitan dengan pembelajaran membacakan teks berita dengan model 

bermain peran dan media audio rekaman pembacaan teks berita. Wawancara 

tersebut dilakukan dengan teknik tanya jawab secara langsung terhadap siswa di 

luar jam pelajaran. Wawancara dilakukan pada siswa berdasarkan hasil tes, yaitu 

siswa yang mendapatkan nilai baik, siswa yang mendapatkan nilai cukup, dan 

siswa yang mendapatkan nilai kurang. 

Dalam pedoman wawancara mengungkap beberapa aspek, yaitu: 1) sikap 

siswa berkenaan pembelajaran membacakan teks berita, 2) kesan siswa terhadap 

pembelajaran membacakan teks berita dengan model bermain peran dan media 

audio rekaman pembacaan teks berita, 3) sikap siswa terhadap materi 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru, 4) kesulitan yang dihadapi oleh siswa 

dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru, 5) kesan siswa dengan 

media audio rekaman pembacaan teks berita yang digunakan dalam 

menyampaikan pembelajaran membacakan teks berita, 6) keuntungan yang 

diperoleh siswa dari pembelajaran membacakan teks berita dengan model bermain 

peran dan media audio rekaman pembacaan teks berita, 7) kesulitan yang dihadapi 

oleh siswa dalam membacakan teks berita dengan model bermain peran dan media 

audio rekaman pembacaan teks berita, 8) tanggapan siswa terhadap guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran, 9) saran siswa terhadap pembelajaran 

membacakan teks berita dengan model bermain peran dan media audio rekaman 

pembacaan teks berita, dan 10) harapan siswa terhadap pembelajaran 
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membacakan teks berita dengan model bermain peran dan media audio rekaman 

pembacaan teks berita. 

 

3.5.2.4 Dokumentasi Foto 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto. Dokumentasi 

ini dipilih oleh peneliti dengan tujuan untuk memperkuat hasil penelitian selain 

wawancara, pengamatan, dan jurnal. Dokumentasi foto dalam proses 

pembelajaran membacakan teks berita dapat dijadikan gambaran perilaku siswa 

dalam penelitian. Selain itu, dokumentasi foto juga membantu penelitian sebagai 

sarana penjelas keruntutan penelitan dari awal sampai akhir sehingga penelitian 

tersebut dapat dipertanggungjawabkan. 

Aspek-aspek yang didokumentasikan meliputi aktifitas-aktifitas yang 

dilakukan guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas, 

yaitu 1) ketika guru sedang menyampaikan materi pembelajaran membacakan teks 

berita, 2) keaktifan siswa selama proses pembelajaran berlangsung, 3) ketika 

siswa sedang meyimak pemutaran media audio rekaman pembacaan teks berita, 4) 

ketika siswa melakukan diskusi bersama kelompoknya, dan 5) ketika siswa 

mempraktikkan membacakan teks berita di depan kelas. 

Hasil dari pengambilan gambar ini dideskripsikan sesuai dengan aktifitas 

yang dilakukan pada setiap siklus pembelajaran. Foto yang diambil pada saat 

proses pembelajaran berlangsung merupakan sumber data yang memperjelas data 

yang lain. Hasil pemotretan ini digunakan sebagai gambaran siswa yang 

diabadikan selama proses pembelajaran berlangsung.  
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini 

yakni teknik tes dan nontes. Data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi 

data kuantitatif dan kualitatif. 

 

3.6.1 Teknik Tes 

Tes dalam penelitian ini dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada siklus I dan 

siklus II. Teknik tes ini dilakukan pada saat pembelajaran membacakan teks berita 

sedang berlangsung. Teknik tes ini berkaitan dengan proses pembacaan teks berita 

yang dilakukan oleh siswa. 

Tes pada penelitian ini adalah tes perbuatan. Perbuatan yang dinilai yakni saat 

siswa sedang berperan membacakan teks berita di depan kelas. Adapun langkah-

langkah dalam pengambilan data hasil tes, yaitu : 1) menyiapkan panduan 

penilaian dan teks berita, 2) menilai tampilan siswa dalam membacakan teks 

berita dengan berdasarkan pedoman penilaian yang telah dibuat oleh guru 

sebelumnya, 3) selain guru dan para pengamat, siswa berperan dalam menilai 

tampilan dari temannya sendiri dalam membacakan teks berita, 4) penialain yang 

dilakukan berdasarkan pada pedoman penilaian yang dibuat oleh guru, 5) dalam 

proses penilaian, siswa menilai tampilan anggota kelompoknya sendiri yang 

sedang membacakan teks berita, 6) setelah data tes ini didapat peneliti mengolah 

data tersebut untuk mengetahui peningkatan yang terjadi dalam membacakan teks 

berita. 
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Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan tingkat keberhasilan pembelajaran 

membacakan teks berita pada siklus I dan siklus II, apabila 100% siswa mencapai 

nilai minimal 76 dan berkategori baik. 

 

3.6.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes ini peneliti lakukan untuk mengetahui keadaan yang terjadi 

sebenarnya selama proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Data nontes 

ini digunakan untuk mengetahui proses pembelajaran dan perubahan perilaku 

siswa dalam pembelajaran membacakan teks berita. Data yang terkumpul dalam 

penelitian ini menggunakan tekik nontes yang berupa teknik observasi, 

wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto. 

 

3.6.2.1 Teknik Observasi 

Pada penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan teknik 

observasi/pengamatan untuk mengamati keadaan kelas pada saat pembelajaran 

berlangsung. Dalam pengamatan ini, guru dibantu oleh pengamat lain untuk 

mengamati aktifitas siswa selama proses pembelajaran. Pengamat lain pada siklus 

II ini bertambah seorang pengamat lagi dari pengamatan pada siklus I. Peneliti 

meminta bantuan dari pengamat lain dengan tujuan agar hasil pengamatan akan 

lebih akurat dan dapat membantu peneliti untuk menilai penampilan siswa pada 

saat membacakan teks berita di depan kelas. 

Pengamatan dilakukan untuk mengetahui proses dan perilaku siswa terhadap 

pembelajaran. Pengamatan pada penelitian ini dilakukan kepada semua siswa di 
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kelas tersebut yang digunakan sebagai tempat pengambilan data. Dalam 

pengamatan ini pengamat dibantu dengan pedoman observasi yang telah dibuat 

sebelumnya. Pada praktik pengamatan, pengamat hanya memberi tanda chek list 

() pada pedoman observasi yang telah dibuat. 

Hasil dari pengamatan tersebut kemudian dianalisis dan dideskripsikan dalam 

bentuk uraian kalimat sesuai dengan perilaku nyata yang ditunjukkan siswa 

selama proses pembelajaran. 

 

3.6.2.2 Teknik Jurnal  

Dalam penelitian ini terdapat dua jurnal, yaitu jurnal siswa dan guru. Jurnal 

dalam hal ini diberikan pada akhir pertemuan pembelajaran, yaitu dengan cara 

memberi selembar kertas pada maisng-masing siswa agar menuliskan kesan dan 

pesan termasuk penilaian terhadap guru dan siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. Jurnal guru ditulis setelah kegiatan pembelajaran berlangsung yang 

berisi tentang semua hal yang terjadi di kelas selama proses pembelajaran. Kedua 

jurnal yang telah dibuat tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi. Dari kedua 

data tersebut direkap menjadi satu untuk mempermudah dalam menganalisis 

perkembangan kemampuan siswa. 

 

3.6.2.3 Teknik Wawancara 

Teknik wawancara dilakukan di luar kelas setelah berlangsungnya 

pembelajaran, yaitu pada saat istirahat dan atau setelah pembelajaran selesai 

dengan bantuan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara agar proses belajar 
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mengajar antara siswa dengan guru tidak terganggu, dan agar pendapat siswa 

lebih terbuka. 

Wawancara hanya dilakukan atau ditujukan kepada siswa tertentu yang 

mendapatkan nilai baik, cukup, dan kurang. Hal ini dilakukan agar data diperoleh 

lengkap dan dari kategori masing-masing telah terwakili. Secara lebih rinci hal-hal 

yang ditanyakan oleh peneliti kepada siswa terlampir dalam pedoman wawancara. 

 

3.6.2.4 Teknik Dokumentasi Foto 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi yang berupa 

pengambilan gambar foto pada saat penelitian berlangsung. Gambar foto ini 

menghasilkan data yang autentik karena pengambilan foto tersebut dilakukan pada 

saat proses pembelajaran berlangsung, sehingga semua aktifitas siswa pada saat 

pembelajaran di kelas terekam dalam foto. Kegiatan pembelajaran yang diambil 

gambarnya adalah kegiatan yang berkaitan dengan langkah-langkah aktifitas 

pembelajaran penelitian ini. 

Gambar foto dalam penelitian ini merupakan data yang memperkuat hasil 

penelitian karena merekam perilaku siswa secara visual selama penelitian 

berlangsung. Jika data lain hanya berwujud laporan secara tertulis saja, maka 

dalam teknik dokumentasi ini pembaca langsung menikmati suasana pembelajaran 

secara visual. Pengambilan gambar dibagi dalam dua siklus, yaitu siklus I dan 

siklus II. Data dari foto ini dilaporkan secara deskriptif serta digunakan sebagai 

penjelas dan pendukung data lain. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif. 

Berdasarkan kedua jenis data yang diperoleh tersebut, maka teknik analisis data 

yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis data secara kuantitatif 

dan teknik analisis data secara kualitatif. Berikut dijelaskan penerapan kedua 

teknik tersebut. 

 

3.7.1 Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang sifatnya 

kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data dari hasil tes membacakan teks berita 

dengan model pembelajaran bermain peran dan media audio rekaman pembacaan 

teks berita pada siklus I dan siklus II. Dalam penelitian tindakan kelas ini peneliti 

menggunakan tes yang berkaitan dengan pembelajaran membacakan teks berita, 

yaitu tes perbuatan. Tes ini digunakan untuk mengetahui keterampilan siswa 

dalam membacakan teks berita.  

Penilaian untuk tes perbuatan dilakukan pada saat siswa membacakan teks 

berita dengan pengetahuannya yang didapatnya melalui media audio. Penilaian ini 

mengacu pada panduan penilaian yang telah dibuat. Dalam hubungannya dengan 

penilaian, peneliti membuat skor pada aspek-aspek pendukung kegiatan 

membacakan teks berita. 

Setelah mengetahui skor masing-masing siswa, langkah selanjutnya adalah 

merekap dan menganalisis secara keseluruhan untuk dicari nilai rata-ratanya 

dalam bentuk persentase. 
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Dalam menentukan besarnya persentase nilai siswa digunakan sebagai berikut 

ini. 

%100 x 
R




N
NP  

Keterangan: 

NP : Nilai Presentase 

Ʃ N : Nilai komulatif yang diperoleh siswa 

R  : jumlah responden dalam satu kelas 

Hasil perhitungan nilai siswa dari masing-masing tes ini kemudian 

dibandingkan, yaitu antara hasil tes siklus I dan hasil tes siklus II. Hasil ini 

memberikan gambaran mengenai persentase peningkatan kompetensi siswa dalam 

membacakan teks berita dengan model bermain peran melalui media audio 

rekaman pembacaan teks berita. Hasil analisis kuantitatif tersebut kemudian 

dipaparkan dalam bentuk analisis deskriptif kuantitatif. 

 

3.7.2 Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang sifatnya kualitatif, 

yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, jurnal, pengamatan, dan 

dokumentasi foto. Analisis data dilakukan dengan menelaah seluruh data nontes 

yang diperoleh. 

Langkah-langkah analisis data kualitatif, yaitu 1) menganalisis lembar 

pengamatan yang telah diisi saat pembelajaran dan mengklarifikasikannya dengan 

guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia pada kelas VIII dan teman 
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peneliti yang membantu penelitian, 2) menganalisis data wawancara dengan cara 

membaca kembali hasil wawancara dengan siswa, 3) menganalisis data jurnal 

dengan cara membaca seluruh jurnal siswa dan jurnal guru. 

Hasil analisis data secara kualitatif digunakan untuk mengetahui perubahan 

perilaku siswa pada pembelajaran siklus I dan siklus II, serta untuk mengetahui 

efektifitas penggunaan model pembelajaran bermain peran dan media audio 

rekaman pembacaan teks berita.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diperoleh dari hasil tes dan nontes selama penelitian 

berlangsung. Hasil tes meliputi hasil pembelajaran keterampila membacakan teks 

berita menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman 

pembacaan teks berita pada siklus I dan siklus II. Hasil tes siklus I merupakan 

kondisi awal siswa membacakan teks berita menggunakan model bermain peran 

melalui media audio rekaman pembacaan teks berita. Hasil tes siklus II 

merupakan perbaikan keterampilan membacakan teks berita siswa kelas VIII-A 

MTs Negeri 1 Semarang setelah mengikuti pembelajaran membacakan teks berita 

menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks 

berita siklus I. Hasil nontes berupa uraian proses pembelajaran dan perubahan 

perilaku diperoleh dari instrumen observasi, jurnal guru, jurnal siswa, wawancara, 

dan dokumentasi foto. 

 

4.1.1 Hasil Penelitian Siklus I 

Siklus I ini merupakan tindakan awal pembelajaran membacakan teks berita 

menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks 

berita. Pada siklus I ini diambil data berupa proses pembelajaran, keterampilan 

membacakan teks berita menggunakan model bermain peran melalui media audio 

rekaman pembacaan teks berita, dan perilaku siswa selama mengikuti 
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pembelajaran. Data hasil keterampilan membacakan teks berita diperoleh dengan 

tes. Sedangkan data hasil proses pembelajaran dan perilaku saat pembelajaran 

diperoleh dari hasil observasi, jurnal siswa dan guru, wawancara, dan 

dokumentasi foto. Hasil data-data tersebut diuraikan secara rinci sebagai berikut. 

 

4.1.1.1 Proses Pembelajaran Membacakan Teks Berita Menggunakan Model 

Bermain Peran melalui Media Audio Rekaman Pembacaan Teks 

Berita Siklus I 

Dalam proses pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model 

bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks berita ini diperoleh 

hasil data observasi yang menyangkut: 1) intensifnya proses internalisasi 

penumbuhan minat siswa untuk membacakan teks berita, 2) kondusifnya proses 

menyimak media audio rekaman pembacaan teks berita yang diputarkan guru, 3) 

kondusifnya proses diskusi dalam memberikan tanda penjedaan dan intonasi di 

teks berita sesuai media yang diperdengarkan guru, 4) intensifnya proses 

membacakan teks berita sesuai dengan aspek-aspek yang dijelaskan guru, 5) 

kondusifnya proses menyimak penampilan siswa yang maju, 6) reflektifnya 

suasana saat kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran sehingga siswa bisa 

menyadari kekurangan saat proses pembelajaran dan mengetahui apa yang akan 

dilakukan setelah proses pembelajaran. Selain dari observasi data ini juga 

diperoleh dari jurnal siswa, jurnal guru, wawancara, dan dokumentasi foto. 
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Hasil pengamatan proses pembelajaran keterampilan membacakan teks 

berita menggunakan model bermain peran dan media audio rekaman pembacaan 

teks berita dijelaskan di tabel 4 berikut. 

Tabel 4 Hasil Proses Pembelajaran Siklus I 

No. Aspek F 
Presentase 

(%) 
Kategori Ketuntasan  

1. Intensifnya proses internalisasi 

penumbuhan minat siswa untuk 

membacakan teks berita. 

25 78,1 Baik   

2. Kondusifnya proses menyimak 

media audio rekaman 

pembacaan teks berita yang 

diputarkan guru. 

24 75 Baik   

3. Kondusifnya proses diskusi 

dalam memberikan tanda 

penjedaan dan intonasi di teks 

berita sesuai media yang 

diperdengarkan guru. 

19 59,3 Cukup  - 

4. Intensifnya proses membacakan 

teks berita sesuai dengan aspek-

aspek yang dijelaskan guru. 

18 56,2 Cukup  - 

5. Kondusifnya proses menyimak 

penampilan siswa yang maju. 
22 68,7  Baik  

6. Terbangunnya suasana yang 

reflektif saat kegiatan refleksi 

pada akhir pembelajaran. 

24 75 Baik   

 

 Keterangan : 

1. Sangat Baik : 81%-100% 

2. Baik  : 66%-80% 

3. Cukup  : 56%-65% 

4. Kurang  : 0%-55% 
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Data di tabel 4 menunjukkan aspek intensifnya proses internalisasi 

penumbuhan minat siswa untuk membacakan teks berita terdapat 25 siswa atau 

78,1% yang memperhatikan dan termasuk dalam kategori baik. Aspek 

kondusifnya proses menyimak media audio rekaman pembacaan teks berita yang 

diputarkan guru terdapat 24 siswa atau 75% yang menunjukkan sikap baik dan 

termasuk kategori baik. Dalam hal kondusifnya proses diskusi dalam memberikan 

tanda penjedaan dan intonasi di teks berita sesuai media yang diperdengarkan 

guru hanya ada 19 siswa atau 59,3% siswa yang berkategorikan cukup. Aspek 

intensifnya proses membacakan teks berita sesuai dengan aspek-aspek yang 

dijelaskan guru terdapat 18 siswa atau 56,2% yang membacakan dengan baik, 

aspek ini termasuk berkategori cukup. Aspek kondusifnya proses menyimak 

penampilan siswa yang maju baru dicapai 22 atau 68,7% siswa yang berlaku baik. 

Aspek terbangunnya suasana yang reflektif saat kegiatan refleksi pada akhir 

pembelajaran dicapai oleh 24 siswa atau 75% yang termasuk dalam kategori baik. 

 

4.1.1.1.1 Intensifnya Proses Internalisasi Penumbuhan Minat Siswa untuk 

Membacakan Teks Berita 

Berdasarkan hasil observasi, proses pembelajaran aspek intensifnya proses 

internalisasi penumbuhan minat siswa untuk membacakan teks berita diperoleh 

hasil 25 siswa atau 78,1% sudah siap dengan pembelajaran. Hal tersebut juga 

berarti berkategori baik. Sebelumnya guru praktikan telah mengenal dan pernah 

mengajar di kelas VIII-A, maka proses awal pembelajaran tidak perlu lagi 

memperkenalkan diri. Oleh karena itu, proses pengamatan kesiapan siswa pada 
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awal pembelajaran ini diawali dengan guru melakukan apersepsi dan tanya jawab 

dengan siswa tentang kegiatan study tour mereka ke Trans Studio Bandung. Guru 

melakukan ini karena kebetulan siswa-siswi kelas VIII MTs Negeri 1 Semarang 

baru mengadakan study tour ke Trans Studio Bandung. Karena Trans Studio 

Bandung memiliki ruang simulasi broadcasting guru merasa hal tersebut sangat 

tepat untuk memancing minat siswa terhadap pembelajaran yang akan 

berlangsung. Bisa ditebak, siswa sangat antusias menjawab dengan berebutan 

menceritakan pengalaman mereka di Trans Studio Bandung, namun saat guru 

menanyai adakah siswa yang memasuki ruang simulasi broadcasting kelas 

seketika diam. Saat itulah guru mengambil kesempatan untuk memancing siswa 

dengan menceritakan pengalaman guru memasuki dan melihat-lihat ruang 

simulasi broadcasting dan memberitahukan siswa bahwa di sana pengunjung 

yang tertarik dengan dunia penyiaran dan broadcasting boleh mencoba pekerjaan 

di dunia pertelevisian seperti menjadi pembawa acara maupun pembaca berita 

kemudian direkam dan hasil rekaman tersebut boleh dibawa pulang dengan 

membayar biaya yang berlaku. Guru akhirnya menyampaikan bahwa pembacaan 

berita  juga berkaitan dengan pembelajaran yang akan berlangsung hari itu. 

Dengan siswa yang sudah memiliki gambaran mengenai pembelajaran yang 

akan berlangsung, maka guru menyampaikan kompetensi dasar pembelajaran 

yang akan dipelajari. Guru melanjutkan dengan tanya jawab pada siswa tentang 

materi pembacaan berita. Tanya jawab dilakukan bertujuan agar siswa mengingat 

kembali materi yang berkaitan tentang pembacaan berita yang telah mereka 

pelajari. Selain itu, proses tanya jawab juga bertujuan untuk mengetahui 
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kemampuan awal siswa pada materi pembacaan berita. Selanjutnya, sesuai 

langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran, guru menyampaikan 

tujuan, manfaat, serta pokok-pokok pembelajaran yang akan dipelajari. Selain itu, 

sebelum memulai pembelajaran, guru juga terlebih dahulu menjelaskan bahwa 

pembelajaran membacakan teks berita yang akan dilaksanakan melalui beberapa 

langkah. Hal ini penting agar siswa memahami cara kerja pembelajaran 

menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks 

berita yang harus dilakukan. Selain itu, agar waktu lebih efektif karena penerapan 

model bermain peran membutuhkan waktu yang tidak sedikit. 

 

  

Gambar 1 Proses Internalisasi Penumbuhan Minat Siswa  

untuk Membacakan Teks Berita Siklus I 

 

Gambar 1 di atas adalah hasil dokumentasi foto pada saat awal 

pembelajaran berlangsung. Siswa terlihat cukup siap dan antusias dengan 

keberadaan guru praktikan. Belum lagi penyampaian tujuan, manfaat, dan pokok-

pokok pembelajaran membacakan teks berita semakin membangkitkan minat dan 

rasa ingin tahu siswa. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran 

membacakan berita dengan menciptakan suasana yang membuat siswa antusias, 
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yakni dengan memberikan tebak-tebakan tentang penyiar berita-penyiar berita 

yang memiliki kekhasan dalam membacakan berita di televisi, acara berita-acara 

berita di setiap stasiun televisi, serta berita-berita yang sedang aktual diberitakan 

di televisi maupun radio. Selain membuat siswa-siswa lebih antusias, cara ini 

dinilai guru sebagai langkah yang dapat menumbuhkan minat dan motivasi positif 

untuk siswa terhadap pembelajaran.  

Akan tetapi, seperti hasil dari jurnal guru, keantusiasan siswa dalam 

menjawab dan memperhatikan guru ini tidak disertai dengan kesiapan mereka 

mengikuti pembelajaran. Siswa masih ada yang terlihat belum mempersiapkan 

alat tulis dan buku-buku yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Ada pula siswa 

yang masih berjalan-jalan di lorong antarbangku untuk menyambangi temannya 

mengembalikan sesuatu, bahkan ada siswa yang diam-diam mengerjakan tugas 

mata pelajaran lain yang terpaksa guru tegur. 

Sebagaimana dalam langkah pembelajaran berikutnya, guru melanjutkan 

materi dengan memberikan umpan tanya jawab bersama siswa tentang hal-hal 

yang harus dimiliki seorang pembaca berita. Siswa menjawab dengan saling 

berebut berbicara, namun kebanyakan yang berebut ini adalah siswa putra. Sambil 

mendengarkan pendapat siswa guru menuliskan hal-hal yang harus dimiliki 

pembaca berita hasil pendapat siswa tadi di papan tulis. Setelah dirasa cukup guru 

kembali menanyakan kepada siswa tentang hal-hal yang dituliskan di papan tulis 

tersebut, apakah poin-poin yang diusulkan tersebut memang penting untuk 

dimiliki seorang pembaca berita. Secara tidak langsung, siswa semakin terasah 

kemampuannya untuk berpikir kritis dan berani berpendapat. Walaupun tidak 



83 
 

 
 

semua poin yang tertulis di papan tulis benar harus dimiliki seorang pembaca 

berita, namun guru tetap memberikan penghargaan berupa pujian pada siswa yang 

telah berani berpendapat. Setiap usaha siswa layak diberi apresiasi positif agar 

semakin bersemangat dan termotivasi selama mengikuti kegiatan pembelajaran. 

 

Gambar 2 Proses Pembelajaran yang Melibatkan Keaktifan Siswa 

Selanjutnya guru menyimpulkan dari pendapat siswa tadi hal-hal yang harus 

dimiliki seorang pembaca berita. Bahkan ada siswa yang berani bertanya tentang 

pembaca berita yang ada di televisi, dari mana dia membaca teks berita. Guru 

memberikan pujian atas pertanyaan siswa yang kritis ini. Beruntung, guru dapat 

memberikan penjelasan karena membawa gambar teleprompter, alat pemutar teks 

berita yang digunakan di stasiun televisi untuk pembaca berita. Karena sebenarnya 

guru telah mengantisipasi perhatian siswa agar lebih fokus pada pembelajaran, 

maka guru berjaga-jaga untuk membawa hal baru untuk siswa ketahui. Oleh 

karena penjelasan tentang teleprompter, alat pemutar teks, yang baru bagi siswa-

siswi ini mereka menjadi lebih tertarik untuk mendengarkan penjelasan guru. 

Kemudian guru kembali mengarahkan siswa ke pembelajaran bahwa ada 

aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh pembaca berita baik pembaca berita di 

televisi maupun di radio. Aspek-aspek tersebut yakni kelancaran membaca, 
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ketepatan intonasi, artikulasi, volume suara, penjedaan, ekspresi dan sikap, serta 

penampilan. Selain itu, dalam membacakan teks berita ada hal inti yang 

diperhatikan yakni intonasi dan penjedaan. Untuk maksud dan kejelasan intonasi 

serta penjedaan tersebut guru kembali menanyakan hal apakah tersebut kepada 

siswa. Walaupun beberapa siswa menjawab dengan bersemangat, namun ternyata 

jawaban tersebut asal-asalan dikemukakannya. Akan tetapi guru berterima kasih 

dengan adanya keaktifan siswa-siswa ini karena telah memberikan nilai positif 

terhadap pembelajaran yang berlangsung. Untuk hal tersebut guru selalu 

memberikan apresiasi positif berupa pujian sekaligus teguran halus agar siswa 

tidak terlalu lugas mengemukakan pendapatnya tanpa berpikir panjang. 

Hal inti dalam pembacaan teks berita yakni intonasi dan penjedaan. Guru 

menjelaskan bahwa intonasi dan penjedaan ini merupakan tanda di teks berita 

yang mengatur nada dan tanda berhenti saat membacakan teks berita. Selanjutnya 

siswa diarahkan guru untuk membentuk kelompok, satu kelompok terdiri dari 4-6 

siswa. Setelah duduk dalam formasi kelompok terbentuklah enam kelompok, guru 

memberikan teks berita pada masing-masing kelompok sesuai jumlah siswa yang 

ada dalam kelompok tersebut, teks yang dibagikan sama. Sementara siswa 

mencermati teks berita yang didapatnya, guru mempersiapkan media audio 

rekaman pembacaan teks berita. 

Sampai pada langkah ini hasil observasi, jurnal guru, dan dokumentasi 

menunjukkan bahwa keaktifan siswa sudah baik karena sudah berani menjawab 

pertanyaan dan bertanya balik pada guru. Akan tetapi, ada beberapa siswa yang 

belum tepat keaktifannya diterapkan dalam pembelajaran karena terlalu 
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mendominasi suasana pembelajaran kelas hingga kurang serius, Ada pula yang 

masih pasif terutama siswa putri yang malu-malu dan belum berani menjawab 

atau mengungkapkan pendapatnya. Diharapkan pada pembelajaran berikutnya 

atau siklus II akan terjadi peningkatan keaktifan siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

 

4.1.1.1.2 Kondusifnya Proses Menyimak Media Audio Rekaman 

Pembacaan Teks Berita yang Diputarkan Guru 

Dalam hal kondusifnya proses menyimak media audio rekaman pembacaan 

teks berita yang diputarkan guru, hasil observasi menunjukkan ada 24 siswa atau 

75% yang serius menyimak. Hal tersebut ditunjukkan dengan siswa yang tenang 

saat menyimak, namun kurang serius. Proses pembelajaran ketika siswa 

diputarkan media audio rekaman pembacaan teks berita didokumentasikan pada 

foto berikut. 

                 
Gambar 3 Aktivitas Siswa Menyimak Media Audio 

  Rekaman Pembacaan Teks Berita Siklus I 

 

Berdasarkan jurnal guru kegiatan menyimak media audio rekaman 

pembacaan teks berita juga sudah cukup baik. Pada langkah pembelajaran ini 

siswa diminta benar-benar menyimak media audio rekaman pembacaan teks berita 
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yang diputarkan guru dan memberikan tanda penjedaan, seperti yang telah 

dijelaskan guru, di teks berita yang telah dipegang masing-masing siswa. Selama 

diputarkannya media audio siswa cukup tenang dan berkonsentrasi mendengarkan 

media dan menandai teks berita yang dimilikinya. Meski demikian, masih ada 

siswa yang terlihat kurang tenang saat mendengarkan atau mengganggu teman 

meski sudah diperingatkan.  

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi foto, dan jurnal guru siklus I 

disimpulkan bahwa respon siswa ketika diputarkan media audio rekaman 

pembacaan teks berita sudah cukup baik, namun masih harus ditingkatkan pada 

siklus II karena masih memiliki beberapa kekurangan. 

 

4.1.1.1.3 Kondusifnya Proses Diskusi dalam Memberikan Tanda 

Penjedaan dan Intonasi di Teks Berita Sesuai Media yang 

Diperdengarkan Guru 

Dari hasil observasi kondusifnya proses diskusi dalam memberikan tanda 

penjedaan dan intonasi di teks berita sesuai media yang diperdengarkan guru, 

terdapat 19 siswa atau 59,3% yang baik mengikuti proses diskusi. Ini terbukti saat 

proses diskusi siswa-siswa tersebut aktif menyampaikan pendapatnya dan tidak 

mengganggu teman lain. Sebagian siswa lainnya masih belum berpartisipasi aktif 

dalam diskusi dan kegiatan kelompoknya. Perilaku itu terbukti dengan adanya 

siswa-siswa, terutama siswa putra, yang malah sibuk berbincang dengan teman di 

dekatnya tentang hal di luar materi pembelajaran di saat diskusi dan kegiatan 

kelompok berlangsung. 
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Setelah dua kali media diputar/diperdengarkan, siswa dengan teks berita 

yang sudah diberi tanda penjedaan di tangan masing-masing diminta untuk 

berdiskusi dengan kelompoknya untuk menyempurnakan hasil pemberian tanda 

penjedaan sesuai tanda jeda dan intonasi yang telah dijelaskan guru sebelumnya. 

Keaktifan siswa dalam diskusi dan kegiatan kelompoknya dapat dilihat melalui 

dokumentasi foto berikut. 

  

Gambar 4 Aktivitas Siswa Berdiskusi dan Berlatih Membacakan Teks Berita 

  yang Telah Diberi Tanda Jeda dalam Kelompok pada Siklus I 

 

Dengan teks berita yang telah diberi tanda jeda dan intonasi siswa satu 

persatu berlatih membacakan teks berita secara bergantian dan saling menilai 

antaranggota dalam kelompok untuk memilih siswa yang paling baik cara 

membacakan teks berita seusai aspek penilaian. Dari hasil jurnal guru, pada 

langkah pembelajaran ini guru mendapati keaktifan siswa saat berdiskusi dan 

berkegiatan dalam kelompok sudah cukup baik. Siswa telah dapat mengondisikan 

dirinya saling tukar pikiran hasil menyimak media audio rekaman pembacaan teks 

berita yang diperdengarkan guru. Akan tetapi, masih ada siswa yang kurang aktif 

dalam berdiskusi karena masih malu ataupun sungkan menyampaikan 

pendapatnya. Selain itu, terdapat pula siswa yang bercanda dengan teman di 
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dekatnya karena posisi duduk yang memungkinkan guru kurang jelas melihat jika 

tidak berkeliling kelas.  

Dari jurnal siswa ditemukan bahwa ada siswa yang berpendapat mengenai 

kualitas media audio rekaman pembacaan teks berita tersebut kurang baik. 

Karenanya, sulit untuk mereka ikuti dan pelajari. Maka dari itu, dari hasil 

observasi, dokumentasi, dan jurnal guru di atas perlu adanya siklus II untuk 

mengubah proses pembelajaran langkah diskusi berlangsung lebih baik. 

 

4.1.1.1.4 Intensifnya Proses Membacakan Teks Berita Sesuai dengan 

Aspek-Aspek yang Dijelaskan Guru 

Hasil observasi intensifnya proses membacakan teks berita sesuai dengan 

aspek-aspek yang dijelaskan guru menunjukkan bahwa ada 18 siswa atau 56,2% 

yang sudah percaya diri saat membacakan teks berita. Sementara sisanya masih 

belum intensif saat membacakan teks berita. Hal ini terbukti dari sikap siswa yang 

malu-malu saat membacakan dan pandangan matanya masih terpaku pada teks 

berita yang dibawakannya. 

Setelah berdiskusi dan mencapai kesepakatan dengan kelompoknya 

mengenai tanda penjedaan dan intonasi di teks berita sesuai apa yang mereka 

simak dari media audio rekaman pembacaan teks berita, siswa satu per satu 

berlatih di dalam kelompok untuk mengetahui siapa yang pembacaan teks 

beritanya paling mendekati aspek penilaian. Setelah dipilih siswa anggota 

kelompoknya yang paling bagus saat membacakan teks berita maka ia diminta 

maju sebagai perwakilan kelompok membacakan teks berita di depan kelas. 
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Maka, siswa bergilir maju satu per satu dari tiap kelompok berperan sebagai 

pembaca berita dan membacakan teks berita yang telah ditandai. Siswa lain yang 

tidak maju (terutama dari kelompok lain) memperhatikan, memberi tanggapan, 

komentar, dan penilaian secara lisan setelah siswa yang maju selesai membacakan 

teks beritanya. Apapun apresiasi siswa terhadap siswa dari kelompok yang maju 

dan bagaimanapun siswa yang mewakili kelompok membacakan teks berita, guru 

harus selalu memberikan respon positif dan motivatif bagi siswa sebagai bentuk 

penghargaan karena telah turut serta membangun proses pembelajaran kelas yang 

kondusif. Bentuk respon dan motivasi guru yakni dengan memuji dan 

membenarkan kesalahan-kesalahan siswa dengan bahasa yang memotivasi dan 

tidak menggurui . 

   

Gambar 5 Penampilan Siswa Perwakilan Kelompok Membacakan Teks 

Berita yang Telah Diberi Tanda Penjedaan dan Intonasi Siklus I 

 

Setelah semua perwakilan maju, guru memberikan masukan supaya 

penampilan siswa lebih baik. Guru juga menawarkan kepada siswa untuk bertanya 

mengenai hal-hal yang kurang dimengerti dari pembelajaran yang telah 

berlangsung. Ternyata siswa belum memiliki pertanyaan dan guru melanjutkan ke 

proses pembelajaran selanjutnya. Kemudian, guru melanjutkan menanyakan 

tanggapan siswa tentang pemebelajaran membacakan teks berita, beberapa siswa 
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menjawab bahwa dengan pembelajaran ini siswa jadi lebih tahu tentang dunia 

penyiaran serta tentang penyiar yang bagus itu seperti apa. Guru memberikan 

penguatan tentang hal yang disampaikan siswa dan menyimpulkan bersama hasil 

pembelajaran hari itu. Selanjutnya guru bersama siswa merefleksi pembelajaran 

membacakan teks berita yang telah berlangsung. Paling akhir guru memberikan 

tugas kepada siswa untuk berlatih menjadi pembaca berita sesuai kriteria/aspek 

yang diajarkan. 

Pada pertemuan berikutnya, guru kembali mengawali pembelajaran dengan 

mengecek kesiapan siswa dan mengapersepsi mereka tentang pembacaan teks 

berita. guru juga mengingatkan kembali tentang tujuan dan manfaat pembelajaran 

membacakan teks berita. Siswa diminta untuk membentuk kelompok seperti 

pertemuan sebelumnya. Sambil menunggu siswa bersiap dengan kelompoknya, 

guru juga menyiapkan panggung untuk penampilan siswa. Persiapan yang guru 

lakukan ini juga menarik perhatian siswa hingga siswa antusias bertanya-tanya, 

saat diberitahu bahwa mereka harus tampil seperti pembaca berita sesungguhnya 

siswa semakin bersemangat. 

Setiap kelompok sudah berkumpul kembali dengan anggotanya, kemudian 

guru memberikan teks berita baru yang berbeda di tiap kelompok dan lembar 

penilaian untuk setiap kelompok. Teks berita ini berisi beberapa tema yang 

disesuaikan dengan kebutuhan pengetahuan siswa, seperti tema budaya dan 

pengetahuan umum. Siswa diberikan waktu untuk memberikan tanda penjedaan 

sambil berdiskusi dan berlatih dalam kelompoknya. Sementara guru berkeliling 

pada setiap kelompok untuk membimbing proses pemberian tanda jeda dan 
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intonasi pada teks berita serta membimbing proses berlatih siswa-siswa tersebut 

membacakan teks berita. 

  

Gambar 6 Kegiatan Diskusi dan Berlatih Membacakan Teks Berita 

dengan Teks Berita yang Baru Siklus I 

 

Sekali lagi guru menjelaskan cara pembelajaran bermain peran, bahwa siswa 

maju membacakan teks berita dengan berperan seperti pembaca teks berita 

radio/televisi yang asli sesuai aspek penilaian serta cara siswa untuk menilai. Cara 

siswa menilai penampilan siswa yang tampil yakni dengan mengisi lembar 

penilaian sesuai urutan kelompok yang harus mereka nilai. Misal kelompok 1 

menilai kelompok 2, kelompok 2 menilai kelompok 3, dan seterusnya hingga 

kembali ke kelompok 1 dinilai oleh kelompok 6. Meski demikian, kelompok yang 

tidak dalam tugas menilai siswa yang maju harus tetap menyimak dan menilai 

penampilan siswa yang maju secara lisan karena guru akan menanyakan isi berita 

yang teman mereka bawakan dan komentar mereka tentang penampilan teman 

mereka. 
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Gambar 7 Siswa Tampil Bermain Peran  

sebagai Pembaca Berita pada Siklus I 

 

Dimulai dari kelompok 1, satu persatu siswa maju tampil berperan sebagai 

pembaca berita. Diawali dari siswa dengan nomor presensi paling kecil hingga 

paling besar. Berdasarkan jurnal guru, saat membacakan teks berita dengan 

berperan layaknya pembaca berita, masih banyak siswa yang kurang berani dan 

percaya diri, malu-malu, mata terpaku pada teks berita, dan terlihat masih sungkan 

untuk memaksimalkan penggunaan perlengkapan. Mungkin ini terjadi karena 

siswa baru pernah merasakan pengalaman sebagai pembaca berita. Akan tetapi, 

bagaimanapun penampilan siswa guru tetap memberikan penghargaan dengan 

mengajak siswa lain untuk mengapresiasi dalam bentuk tepuk tangan dan motivasi 

agar siswa semakin mengerti letak kesalahan dan bersemangat untuk mengikuti 

kegiatan pembelajaran selanjutnya.  

Berdasarkan hasil observasi, jurnal guru, dan dokumentasi foto didapatkan 

hasil bahwa proses pembelajaran tentang intensifnya proses membacakan teks 

berita sesuai dengan aspek-aspek yang dijelaskan guru pada siklus I ini masih 
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belum maksimal. Dengan demikian, hasil yang belum maksimal tersebut 

diharapakan meningkat dan lebih maksimal pada siklus II mendatang. 

 

4.1.1.1.5 Kondusifnya Proses Menyimak Penampilan Siswa yang Maju 

Dalam hal kondusifnya proses menyimak penampilan siswa yang maju, 

hasil observasi menunjukkan bahwa saat siswa menyimak teman mereka yang 

sedang tampil di depan kelas maupun dalam kelompoknya baru 68,7% siswa atau 

sebanyak 22 siswa yang menyimak dengan baik. Antara lain dengan menyimak 

dengan tenang, tidak mengganggu teman yang lain, dan menilai penampilan 

teman mereka sesuai instruksi guru dan pedoman penilaian. Akan tetapi, siswa 

yang lainnya tidak serius menyimak penampilan teman mereka, mereka sibuk 

sendiri dengan teman di dekat mereka, mengabaikan teman yang tampil jika 

bukan teman satu kelompok mereka, atau membuat keonaran yang menarik 

perhatian siswa lain seperti menertawakan teman yang sedang tampil. 

Proses pembelajaran siswa tampil sekaligus untuk mengecek sikap siswa 

yang lain saat menyimak penampilan teman mereka. Selain siswa yang 

berkewajiban menilai dalam lembar penilaian, siswa lain juga harus 

memperhatikan karena guru akan menanyakan isi berita yang teman mereka 

bawakan dan komentar mereka tentang penampilan teman mereka. 
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Gambar 8 Siswa Menyimak Siswa Lain yang Tampil 

Proses siswa lain menyimak ini dijabarkan dalam jurnal guru bahwa siswa 

kurang serius menyimak karena beberapa alasan. Siswa yang tidak berkewajiban 

menilai masih kurang kondusif untuk menempatkan diri mereka. Bukannya 

menyimak, beberapa dari mereka asyik mengganggu teman yang lain dan tidak 

menilai secara lisan dengan sungguh-sungguh seperti arahan guru sebelumnya.  

Setelah semua siswa maju dan lembar penilaian dikumpulkan, guru 

menawarkan siswa untuk mengajukan pertanyaan. Ada siswa menanyakan tentang 

proses menjadi pembaca berita di televisi. Ternyata guru kurang mengantisipasi 

pertanyaan seperti ini, sehingga guru berjanji akan menemukan jawabannya dan 

memberitahukannya pada siswa pada pertemuan siklus II. Guru meminta tolong 

beberapa siswa untuk membenahi perlengkapan bermain peran di depan kelas, 

sambil berkeliling meminta siswa mengatur tempat duduk seperti semula guru 

mengecek nilai tertinggi dari hasil yang didapat di lembar penilaian. 

Ketika semua siswa sudah berada kembali di tempat duduknya masing-

masing guru mengajukan pertanyaan untuk mengetahui tanggapan siswa 

mengenai pembelajaran yang telah berlangsung. Seperti data yang diperoleh 
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dalam observasi dan hasil jurnal, sampai kegiatan akhir pembelajaran ini siswa 

belum menyimak dengan baik penampilan teman mereka.  

 

4.1.1.1.6 Terbangunnya Suasana yang Reflektif Saat Kegiatan Refleksi 

pada Akhir Pembelajaran 

Kegiatan refleksi berguna untuk menyadarkan siswa akan kekurangan saat 

proses pembelajaran dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses 

pembelajaran. Hasil observasi menunjukkan 24 siswa atau 75% siswa 

menunjukkan sikap baik saat kegiatan berlangsung. Tahap ini merupakan tahap 

terakhir proses pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi atas 

pembelajaran yang telah berlangsung. Kegiatan refleksi ini bertujuan untuk 

menjadikan proses pembelajaran berikutnya lebih baik dengan mengetahui 

kesulitan-kesulitan yang dialami siswa ketika proses pembelajaran. Guru 

memancing siswa membuat simpulan pembelajaran dan memberi penguatan 

setelahnya. Bersama guru siswa juga merefleksi dan evaluasi pembelajaran 

membacakan teks berita yang telah berlangsung. Terakhir, guru memberikan 

reward secara kejutan kepada dua siswa-siswi dengan nilai teringgi. Tentu saja 

akhir pembelajaran ini berkesan bagi siswa lain. Guru juga memberitahukan akan 

ada pembelajaran membacakan teks berita yang sama seperti dua pertemuan itu 

beberapa waktu lagi (siklus II). 

Berdasarkan jurnal guru, dapat diketahui saat kegiatan refleksi suasana kelas 

cukup tenang sehingga sangat mendukung kegiatan refleksi dilakukan. Sebagian 

besar siswa memperhatikan penjelasan dari guru mengenai kelebihan dan 
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kekurangan yang dialami saat proses pembelajaran. Guru menjelaskan bahwa 

kelebihan saat pembelajaran pada siklus I ini meliputi, keaktifan, respon positif 

siswa, dan keseriusan. Sedangkan kekurangan pada siklus I ini berkaitan dengan 

penampilan siswa saat maju membacakan teks berita dengan berperan menjadi 

pembaca berita. siswa masih kurang menguasai aspek-aspek yang berkaitan 

dengan pembacaan teks berita yang baik. Selain menjelaskan kekurangan siswa, 

guru juga memberi motivasi dan memberikan harapan agar siswa berlatih lebih 

baik lagi, selain untuk mendapatkan nilai dan reward pada siklus II, siswa bisa 

saja mengembangkan bakat menjadi pembaca berita dewasa nanti. 

Berdasarkan hasil jurnal siswa diketahui bahwa siswa merasa senang dengan 

pembelajaran membacakan teks berita yang telah dilaksanakan. Respon positif 

tersebut terlihat dari pernyataan menyenangkan, bagus, dan tertarik yang tertulis 

dalam jurnal siswa. Alasan siswa senang dengan pembelajaran ini karena 

merupakan pengetahuan dan pengalaman baru bagi siswa, belum pernah siswa 

melakukan pembelajaran dengan model bermain seperti ini. Selama ini guru 

cenderung menggunakan strategi pembelajaran klasikal yang monoton dan 

membuat siswa merasa bosan. Selain itu siswa belajar melatih mental untuk 

berhadapan dengan orang banyak. Meskipun demikain ada siswa yang 

menyatakan merasa grogi dengan pembelajaran yang telah dilakukan dan 

pembelajaran terasa kurang menyenangkan. 

Perasaan dan kesan siswa mengenai pembelajaran membacakan teks berita 

dengan intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume suara yang jelas 

menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks 
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berita ini siswa senang dan tidak bosan dengan pembelajaran yang diterapkan. 

Sebagian besar siswa menjawab senang karena dapat menggunakan media yang 

jarang atau belum pernah digunakan guru mata pelajaran sebelumnya sehingga 

suasana belajar menjadi berbeda dari biasanya dan siswa dapat mengetahui 

tentang membacakan teks berita yang baik.  

 

Siswa yang menjawab senang, tertarik, serta beranggapan mereka menambah 

pengetahuan ada 13 siswa atau 41%, sedangkan sisanya sebanyak 12 siswa atau 

38% berpendapat cukup menarik dan menambah pengalaman. 3 siswa atau 9% 

berpendapat positif lain yakni dengan pembelajaran yang telah berlangsung siswa 

dapat berlatih mental berhadapan dengan orang banyak maupun menjadi penyiar 

berita. Akan tetapi, 3 siswa berpendapat negatif karena model pembelajaran 

bermain peran yang digunakan hanya membuat mereka grogi, siswa yang 

beranggapan demikan setara dengan 9% jumlah siswa di kelas. Lain lagi 1 siswa 

atau 3% beranggapan pembelajaran kurang menarik. Bisa jadi karena properti 

41%

38%

9%

9%

3%

Diagram 1 Perasaan dan Kesan Siswa terhadap Pembelajaran 
Membacakan Teks Berita Siklus I

Senang, Tertarik, dan menambah 
pengetahuan.

Cukup menarik dan menambah 
pengalaman.

Dapat melatih mental berhadapan 
dengan orang banyak maupun menjadi 
penyiar berita.
Model pembelajaran bermain peran 
membuat grogi.

Kurang menyenangkan
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yang alat yang digunakan guru kurang menarik siswa tersebut. Lebih jelasnya, 

berikut diagram pie tentang perasaan dan kesan siswa terhadap pemebelajaran 

membacakan teks berita dengan intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume 

suara yang jelas menggunakan model bermain peran melalui media audio rkaman 

pembacaan teks berita Siklus I. 

Adapun saran atau masukan yang diberikan oleh siswa berkaitan dengan 

pembelajaran  membacakan  teks berita dengan  model bermain peran melalui 

media audio rekaman pembacaan teks berita, yaitu siswa menyarankan agar media 

penyajiannya dibuat lebih jelas atau diputar lebih dari dua kali. saran dengan 

jawaban paling banyak diutarakan siswa yakni meminta waktu berlatih lebih lama.  

 

 

Dari diagram 2 menunjukkan sebanyak 10 siswa atau 31% menyatakan hal 

demikian tadi. Selain itu, 8 siswa atau 25% menyarankan agar guru memberikan 

praktik contoh terlebih bahulu sebelum para siswa maju untuk tampil. 6 siswa 

31%

25%

19%

10%

6%

6%

3%

Diagram 2 Saran Siklus I

Media dibuat lebih jelas atau 
diputar lebih dari dua kali.

Guru memberikan praktik contoh 
terlebih dahulu.

Properti praktik lebih variatif dan 
menarik.

Isi bacaan diketahui oleh siswa 
terlebih dahulu.

Siswa lain harusnya 
memperhatikan siswa yang tampil.

Teks berita jangan terlalu panjang

Materi diperbanyak.
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atau 19% lainnya menyarankan untuk menggunakan porperti praktik yang lebih 

variatif dan menarik. 3 siswa atau 10% menyarankan agar isi bacaan diketahui 

oleh siswa terlebih dahulu sebelum mereka maju. Sementara 2 siswa atau 6% 

secara kritis memberikan saran kepada siswa agar memperhatikan siswa lain saat 

mereka sedang tampil di hadapan kelas. 2 atau 6% lainnya menyarankan teks 

berita yang akan dibacakan jangan terlalu panjang. Yang terakhir, hanya 1 orang 

siswa atau 3% menyarankan agar materi diperbanyak jika bisa hingga 

pengetahuan umum tentang penyiaran juga dimasukan. 

Selain hasil observasi dan jurnal guru, data kegiatan refleksi juga didapat dari 

hasil wawancara. Dalam kegiatan wawancara terdapat lima macam pertanyaan, 

yakni: 1) bagaimana kesan siswa mengenai pembelajaran membacakan teks berita 

menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks 

berita, 2) bagaimana pendapat siswa tentang penggunaan model bermain peran 

dan media audio rekaman pembacaan teks berita dalam pembelajaran 

membacakan teks berita, 3) bagaimana pendapat siswa tentang cara guru 

menyampaikan pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model 

bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks berita, 4) 

kemudahan dan kesulitan apa saja yang siswa alami selama pembelajaran 

membacakan teks berita menggunakan model bermain peran melalui media audio 

rekaman pembacaan teks berita, 5) apa saja saran yang dapat siswa berikan 

terhadap pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model bermain 

peran melalui media audio rekaman pembacaan teks berita. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa siswa, diketahui bahwa pada 

dasarnya siswa merasa senang terhadap pembelajaran membacakan teks berita 

menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks 

berita. Terbukti keenam siswa yang diwawancarai menjawab demikian. Siswa 

merasa senang karena sebelumnya setiap pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia siswa jarang atau bahkan sama sekali tidak pernah menggunakan media 

pembelajaran. Pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model 

bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks berita ini menambah 

semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, setelah mengikuti 

pembelajaran tersebut siswa menjadi lebih mengetahui tentang dunia 

broadcasting khususnya penyiaran berita, cara membacakan teks berita dengan 

baik dan benar, serta pembelajaran tersebut memberikan motivasi kepada siswa 

untuk mengembangkan bakat mereka dalam membacakan teks berita. 

Tanggapan siswa mengenai model dan  media yang digunakan oleh guru 

yakni 3 siswa menjawab cukup menarik karena pembelajaran sebelumnya jarang 

atau bahkan sama sekali belum pernah memakai media. 1 siswa berpendapat 

kurang diberikan waktu saat berlatih membacakan teks berita. 1 orang siswa 

merasa menambah pengalaman karena dapat tampil di hadapan teman-temannya 

sebagai pembaca berita. 1 siswa berpendapat bahwa properti yang digunakan 

kurang beragam atau variatif. 

Berkenaan dengan cara guru menyampaikan pembelajaran membacakan teks 

berita menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman 

pembacaan teks berita 3 siswa menjawab sudah baik karena berhasil menarik 



101 
 

 
 

perhatian siswa, 2 siswa menambahi dengan  menjawab terlalu cepat dalam 

menyampaikan materi, 1 siswa menjawab bahwa materi yang diberikan masih 

membingungkan. 

Pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model bermain peran 

melalui media audio rekaman pembacaan teks berita memiliki kemudahan dan 

kesulitan tersendiri bagi siswa. 4 siswa menjawab kemudahan dari pembelajaran 

ini adalah mereka tidak perlu menghapalkan bagian teks berita yang mereka akan 

tampilkan. Sementara 2 siswa menjawab tidak ada kemudahan dan menyatakan 

mengalami kesulitan. 

Kesulitan yang paling banyak dialami siswa adalah perasaan grogi, gugup, 

dan kurang percaya diri. Sesuai dengan jawaban 4 siswa yang mengaku masih 

merasa demikan saat maju tampil membacakan teks berita di hadapan teman-

temannya. Sementara, 2 siswa mengalami kesulitan dalam menampilkan 

pembacaan teks berita yang baik berdasarkan aspek aspek yang harus dikuasai 

antara lain kelancaran membaca, ketepatan intonasi, artikulasi, volume suara, 

penjedaan, ekspresi dan sikap, serta penampilan. 

Dalam pertanyaan terakhir berkaitan dengan saran untuk pembelajaran 

membacakan teks berita dengan intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume 

suara yang jelas menggunakan model bermain peran melalui media audio 

rekaman pembacaan teks berita ini 2 siswa menyarankan guru untuk memberikan 

contoh terlebih dahulu. sementara itu, 2 lainnya menyarankan waktu berlatih yang 

lebih lama, dan 2 lainnya mengusulkan penggunaan properti yang lebih baik. 
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Gambar 9 Dokumentasi Siswa saat Mengikuti Kegiatan Pembelajaran  

 

Berdasarkan hasil observasi, jurnal guru, jurnal siswa, wawancara, dan 

dokumentasi foto pada siklus I, secara keseluruhan disimpulkan bahwa dalam 

proses pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model bermain peran 

melalui media audio rekaman pembacaan teks berita sudah berjalan baik sesuai 

dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Secara keseluruhan, kegiatan 

yang dilakukan pada siklus I merupakan kegiatan untuk mengukur keterampilan 

siswa dalam membacakan teks berita. 

 

4.1.1.2 Peningkatan Keterampilan Membacakan Teks Berita Menggunakan 

Model Bermain Peran melalui Media Audio Rekaman Teks Berita 

Hasil tes membacakan teks berita pada Siklus I ini merupakan data awal 

pembelajaran membacakan teks berita dengan intonasi yang tepat serta artikulasi 
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dan volume suara yang jelas menggunakan model bermain peran melalui media 

audio rekaman pembacaan teks berita. Pelaksaaan Siklus I dilakukan selama 

empat jam pelajaran. Teks berita yang dibacakan oleh siswa memiliki beberapa 

tema berebeda tiap kelompok. Hasil tes tersebut diperoleh dari keterampilan siswa 

membacakan teks berita di hadapan teman sekelasnya. 

Hasil tes keterampilan membacakan teks berita siswa kelas VIII A MTs 

Negeri 1 Semarang pada Siklus I telah mencapai nilai rata-rata 66,5 yang berarti 

masuk ke dalam kategori Cukup. Berikut ini akan hasil secara rinci hasil tes 

membacakan teks berita. 

Tabel 5 Hasil Tes Keterampilan Membacakan Teks Berita Siklus I 

No. 
Kategori 

Nilai 

Rentang 

Nilai 
F 

Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-rata Ketuntasan  

1. Sangat 

Baik 
81-100 0 0 0 

= 
2129

32
 

= 66,5 

(Cukup) 

6

32
  𝑥 100 = 

2 Baik 71-80 6 437 18,7 

3. Cukup 61-70 18 1223 56,2 

4. Kurang 51-60 8 469 25 

5. Sangat 

kurang 
0-50 0 0 0 

Jumlah 32 2129 100 % 18,7% 

 

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 32 siswa hanya 6 siswa 

atau 18,7% yang berhasil memperoleh nilai berkategori baik, yaitu nilai antara 71-

80. Terdapat 18 siswa atau  56,2% memperoleh nilai berkategori cukup, yaitu nilai 

61-70. Selebihnya sebanyak 8 siswa atau 25% memperoleh nilai berkategori 

kurang yakni nilai antara 51-60. Dengan rata-rata 66,5 hasil tes membackaan teks 

berita menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman 
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pembacaan teks berita siklus I di kelas VIII-A MTs Negeri 1 Semarang ini masuk 

ke dalam kategori cukup. 

Masih rendahnya nilai tes keterampilan siswa dalam membacakan teks 

berita pada Siklus ini memiliki beberapa kemungkinan penyebab siswa kurang 

terbiasa mendengarkan/menyimak berita selain di televisi, siswa kurang 

berpengalaman dalam memberikan penjedaan pada teks berita, media audio 

rekaman pembacaan teks berita yang digunakan dalam pembelajaran ini masih 

dirasakan baru oleh siswa sehingga pola pembelajaran ini merupakan proses awal 

bagi siswa untuk menyesuaikan diri dalam pembelajaran. 

Hasil tes pada Siklus I ini merupakan penjumlahan nilai dari tujuh aspek 

keterampilan membacakan teks berita, meliputi: 1) kelancaran membaca, 2) 

ketepatan intonasi, 3) artikulasi, 4) volume suara, 5) penjedaan, 6) ekspresi dan 

sikap, dan 7) penampilan. Adapun hasil masing-masing aspek tersebut secara 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 6 Nilai Ketuntasan Keterampilan Siswa pada Tiap Aspek dalam Tes 

Keterampilan Membacakan Teks Berita Siklus I 

No. Aspek yang Dinilai F 
Persentase 

(%) 
Ketuntasan 

1. Kelancaran membaca 31 96,9  

2. Ketepatan intonasi 10 31,2 - 

3. Artikulasi 3 9,3 - 

4. Volume suara 8 25 - 

5. Penjedaan 12 37,5 - 

6. Ekspresi dan sikap 12 37,5 - 

7. Penampilan 14 43,7 - 

 

Dari tabel 6 di atas dapat diketahui nilai tes keterampilan membacakan teks 

berita menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman 
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pembacaan teks berita pada siklus I setiap aspek. Aspek kelancaran membaca 

terdapat 31 siswa yang mencapai ketuntasan lancar membaca, hal tersebut sama 

dengan 96,9% dinyatakan tuntas. Aspek ketepatan intonasi didapat baru 10 siswa 

atau 31,2% yang baik dalam ketepatan intonasinya, hal ini membuat aspek 

ketepatan intonasi belum tuntas dilakukan seluruh siswa. Aspek artikulasi baru 

ada 3 siswa atau 9,3% yang baik artikulasinya, atau membuat aspek ini belum 

mencapai ketuntasan. Aspek volume suara hanya ada 8 siswa atau 25% siswa di 

kelas yang memenuhi persyaratan volume suara yang baik, ini menunjukkan 

bahwa ketuntasan volume suara untuk kelas VIII-A belum tercapai. Aspek 

penjedaan ada 12 siswa atau 37,5% yang lancar menjedakan teks berita dan ini 

membuat aspek penjedaan belum memenuhi ketuntasan kelas. Aspek ekspresi dan 

sikap ada 12 siswa atau 37,5% yang bersikap baik, namun ini belum memenuhi 

syarat ketuntasan kelas. Aspek penampilan hanya ada 14 siswa atau 43,7% yang 

berpenampilan baik, membuat aspek penampilan belum memenuhi ketuntasan 

kelas. 

 

4.1.1.2.1 Hasil Tes Aspek Kelancaran Membaca 

Penilaian aspek kelancaran membaca ini difokuskan pada kelancaran 

membaca siswa. Bobot untuk aspek penilaian ini yakni 4. Hasil tes membacakan 

teks berita aspek kelancaran membaca rata-rata telah mencapai 88,1 dan dapat 

disimpulkan bahwa siswa sudah cukup lancar dalam membaca secara nyaring. 

Hasil penilaian tes aspek kelancaran membaca dalam membacakan teks berita 

secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 7 Hasil Tes Membacakan Teks Berita Aspek Kelancaran Membaca 

No. Kategori Nilai 
Rentang 

Nilai 
F 

Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-rata Ketuntasan 

1. Sangat 

lancar dan 

baik 

20 14 280 43,7 

564

20/32
 𝑥 100 

 
31

32
 𝑥 100 

 

2. Lancar dan 

baik 
15-19 17 272 53,1 

3. Cukup lancar 

dan baik 10-14 1 12 3,2 

4. Kurang 

lancar dan 

salah 

5-9 0 0 0 

5. Masih 

tersendat-

sendat, tidak 

lancar, dan 

salah 

0-4 0 0 0 

Jumlah 32 564 
100 

% 

88,1 

(cukup) 
96,9% 

 

Data pada tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa hasil tes membacakan 

teks berita aspek kelancaran membaca telah mencapai ketuntasan sebesar 96,9%. 

Untuk kategori sangat lancar dan baik dengan nilai 20 dicapai oleh 14 siswa atau 

43,7%. Kategori lancar dan baik dengan nilai 15-19 dicapai oleh 17 siswa atau 

53,1%. Sedangkan kategori cukup lancar dan baik dicapai oleh 1 siswa atau 3,2%. 

Selanjutnya, tidak ada siswa yang masuk dalam kategori kurang lancar dan salah 

dan kategori masih tersendat-sendat, tidak lancar. Dengan demikian siswa sudah 

terbukti sudah memiliki kelancaran membaca yang baik. 

 

4.1.1.2.2 Hasil Tes Apek Ketepatan Intonasi 

Penilaian aspek ketepatan intonasi ini difokuskan pada ketepatan intonasi 

siswa. Bobot untuk aspek ketepatan intonasi ini yakni 4. Hasil tes membacakan 
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teks berita aspek ketepatan intonasi mencapai 63,7 dan dapat disimpulkan bahwa 

siswa sudah cukup tepat dalam mengintonasikan bacaan, namun masih agak 

monoton. Hasil penilaian tes aspek ketepatan intonasi dalam membacakan teks 

berita secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 8 Hasil Tes Membacakan Teks Berita Aspek Ketepatan Intonasi 

No. Kategori Nilai 
Rentang 

Nilai 
F 

Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-rata 

Ketuntasan 

(%) 

1. Sangat tepat 

dan tidak 

monoton 
20 0 0 0 

408

640
 𝑥 100 

10

32
 𝑋 100 

2. Tepat dan 

tidak 

monoton 

15-19 10 160 31,2 

3. Cukup tepat 

dan agak 

monoton 
10-14 18 216 56,2 

4. Kurang tepat 

dan monoton 
5-9 4 32 12,5 

5. Tidak tepat 

dan monoton 0-4 0 0 0 

Jumlah 32 408 100 % 
63,7 

(cukup) 
31,2% 

 

Data pada tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa hasil tes membacakan 

teks berita aspek ketepatan intonasi baru mencapai ketuntasan sebesar 31,2%. 

Untuk kategori sangat tepat dan tidak monoton dengan nilai 20 belum ada yang 

mencapainya. Kategori tepat dan tidak monoton dengan nilai 15-19 dicapai oleh 

10 siswa atau 31,2%. Sedangkan kategori cukup tepat dan agak monoton dicapai 

oleh 18 siswa atau 56,2%. Selanjutnya, kategori kurang tepat dan monoton hanya 

dicapai oleh 4 siswa atau 12,5%. Terakhir kategori tidak tepat dan monoton 
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dicapai oleh 0 siswa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siswa sudah 

cukup tepat dalam mengintonasikan bacaan, namun masih agak monoton. 

 

4.1.1.2.3 Hasil Tes Aspek Artikulasi 

Penilaian aspek artikulasi ini difokuskan pada kejelasan artikulasi siswa. 

Bobot aspek ini yakni 3. Hasil tes membacakan teks berita aspek artikulasi 

mencapai 54,3 dan dapat disimpulkan bahwa mayoritas siswa termasuk dalam 

kategori yang kurang menguasai artikulasi yang baik. Hasil penilaian tes aspek 

artikulasi dalam membacakan teks berita secara rinci dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 9 Hasil Tes Membacakan Teks Berita Aspek Artikulasi 

No. 
Kategori 

Nilai 

Rentang 

Nilai 
F 

Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-rata Ketuntasan  

1. Sangat 

jelas 
15 0 0 0 

261

480
 𝑥 100 

3

32
 𝑥 100 

 

2. Jelas  12-14 3 36 9,3 

3. Cukup 

jelas 
8-11 17 153 53,1 

4. Kurang 

jelas 
4-7 12 72 37,7 

5. Tidak 

jelas 
0-3 0 0 0 

Jumlah  32 251 100 % 54,3 

(kurang) 
9,3% 

 

Data pada tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa hasil tes membacakan 

teks berita aspek artikulasi hanya ketuntasan 9,3%. Untuk kategori sangat jelas 

dengan nilai 15 belum ada yang mencapainya. Kategori jelas dengan nilai 15-19 

dicapai oleh 3 siswa atau 9,3%. Sedangkan kategori cukup jelas dicapai oleh 17 

siswa atau 53,1%. Selanjutnya, kategori kurang jelas dicapai oleh 12 siswa atau 
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37,7%. Terakhir kategori tidak jelas dicapai oleh 0 siswa. Dengan demikian 

mayoritas siswa termasuk dalam kategori yang kurang menguasai artikulasi yang 

baik. 

 

4.1.1.2.4 Hasil Tes Aspek Volume Suara 

Penilaian aspek volume suara ini difokuskan pada kenyaringan suara siswa. 

Bobot dari aspek ini yakni 3. Hasil tes membacakan teks berita aspek volume 

suara mencapai 56,8 dan dapat disimpulkan bahwa siswa sudah cukup jelas dalam 

membacakan teks berita, namun tidak/kurang nyaring. Hasil penilaian tes aspek 

volume suara dalam membacakan teks berita secara rinci dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 10 Hasil Tes Membacakan Teks Berita Aspek Volume Suara 

No. Kategori Nilai 
Rentang 

Nilai 
F 

Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-rata 

Ketuntasan 

(%) 

1. Sangat jelas dan 

nyaring 
15 0 0 0 

273

480
 𝑥 100 

8

32
 𝑥 100 

2. Jelas dan nyaring 12-14 8 96 25 

3. Cukup jelas, 

namun tidak 

nyaring 

8-11 11 99 34,4 

4. Lemah, kurang 

jelas, dan tidak 

nyaring 

4-7 13 78 40,6 

5. Sangat lemah, 

tidak jelas, dan 

tidak nyaring 

0-3 0 0 0 

Jumlah 32 273 100 % 
56,8 

(cukup) 
25% 

 

Data pada tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa hasil tes membacakan 

teks berita aspek volume suara hanya mencapai ketuntasan sebesar 25%. Untuk 
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kategori sangat jelas dan nyaring dengan nilai 15 belum ada yang mencapainya. 

Kategori jelas dan nyaring dengan nilai 12-14 dicapai oleh 8 siswa atau 25%. 

Sedangkan kategori cukup jelas namun tidak nyaring dicapai oleh 11 siswa atau 

34,4%. Selanjutnya, kategori lemah, kurang jelas dan tidak nyaring dicapai oleh 

13 siswa atau 40,6%. Terakhir kategori sangat lemah, tidak jelas dan tidak nyaring 

dicapai oleh 0 siswa. Dengan demikian siswa sudah cukup jelas dalam 

membacakan teks berita, namun tidak/kurang nyaring. 

 

4.1.1.2.5 Hasil Tes Aspek Penjedaan 

Penilaian aspek penjedaan ini difokuskan pada ketepatan penjedaan siswa. 

Bobot aspek ini yakni 2 poin. Hasil tes membacakan teks berita aspek penjedaan 

rata-rata mencapai 63,1 dan dapat disimpulkan bahwa siswa sudah cukup tepat 

dalam memberikan penjedaan teks berita yang dibacakannya. Hasil penilaian tes 

aspek penjedaan dalam membacakan teks berita secara rinci dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 11 Hasil Tes Membacakan Teks Berita Aspek Penjedaan 

No. Kriteria Nilai 
Kategori 

Nilai 
F 

Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-rata Ketuntasan 

1. Sangat tepat  10 1 10 3,1 

202

320
 𝑥 100 

12

32
  𝑥 100 

2. Tepat  7-9 11 88 34,4 

3. Cukup tepat  6-8 13 78 40,6 

4. Kurang tepat 3-5 6 24 18,8 

5. Tidak tepat 0-2 1 2 3,1 

Jumlah  32 202 100 % 63,1 

(cukup) 
37,5% 

 

Data pada tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa hasil tes membacakan 

teks berita aspek penjedaan hanya mencapai ketuntasan sebsear 37,5%. Untuk 
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kategori sangat tepat dengan nilai 10 dicapai hanya oleh 1 siswa atau setara 

dengan 3,1% dari jumlah siswa dalam kelas tersebut. Kategori tepat dengan nilai 

7-9 dicapai oleh 11 siswa atau 34,4%. Sedangkan kategori cukup tepat dicapai 

oleh 13 siswa atau 40,6%. Selanjutnya, kategori kurang tepat dicapai oleh 6 siswa 

atau 18,8%. Terakhir kategori tidak tepat hanya dicapai oleh 1 siswa atau 3,1%. 

Dengan demikian siswa sudah cukup tepat dalam memberikan penjedaan teks 

berita yang dibacakannya. 

 

4.1.1.2.6 Hasil Tes Aspek Ekspresi dan Sikap 

Penilaian aspek ekspresi dan sikap ini difokuskan pada ketepatan siswa 

dalam berpekspresi dan bersikap sebagai pembaca berita yang baik. Bobot dari 

aspek ini yakni 2 poin. Hasil tes membacakan teks berita aspek ekspresi dan sikap 

mencapai 60 dan dapat disimpulkan bahwa siswa sudah cukup sesuai berekspresi, 

sikap tenang, dan tidak kaku saat membacakan teks berita. Hasil penilaian tes 

aspek ekspresi dan sikap dalam membacakan teks berita secara rinci dapat dilihat 

pada tabel berikut. 
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Tabel 12 Hasil Tes Membacakan Teks Berita Aspek Ekspresi dan Sikap 

No Kriteria Nilai 
Kategori 

Nilai 
F 

Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-rata Ketuntasan 

1. Ekspresi sesuai/tidak 

berlebihan, sangat 

tenang, dan santai. 

10 1 10 3 

192

320
 𝑥 100 

12

32
 𝑥 100 

2. Ekspresi sudah sesuai, 

sikap tenang, dan 

tidak kaku 

7-9 11 88 35 

3. Ekspresi cukup sesuai, 

sikap tenang, dan 

tidak kaku 

6-8 9 54 28 

4. Ekspresi kurang 

sesuai/berlebihan, 

sikap kurang tenang, 

dan agak kaku. 

3-5 9 36 28 

5. Ekspresi tidak 

sesuai/berlebihan, 

sikap kaku, dan tidak 

tenang. 

0-2 2 4 6 

Jumlah  32 192 100 % 60 (cukup) 37,5% 

 

Data pada tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa hasil tes membacakan 

teks berita aspek ekspresi dan sikap hanya mencapai 37,5%, Untuk kategori 

ekspresi sesuai/tidak berlebihan, sangat tenang, dan santai.dengan nilai 10 baru 

ada 1 siswa yang mencapainya atau sama dengan 3% siswa kelas tersebut. 

Kategori ekspresi sudah sesuai, sikap tenang, dan tidak kaku dengan nilai 7-9 

dicapai oleh 11 siswa atau 35%. Sedangkan kategori ekspresi cukup sesuai, sikap 

tenang, dan tidak kaku dicapai oleh 9 siswa atau 28%. Selanjutnya, kategori 

ekspresi kurang sesuai/berlebihan, sikap kurang tenang, dan agak kaku.dicapai 

oleh 9 siswa atau 28%. Terakhir kategori ekspresi tidak sesuai/berlebihan, sikap 

kaku, dan tidak tenang.dicapai oleh 2 siswa atau 6%. Dengan demikian siswa 
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sudah cukup sesuai berekspresi, sikap tenang, dan tidak kaku saat membacakan 

teks berita. 

 

4.1.1.2.7 Hasil Tes Aspek Penampilan 

Penilaian aspek penampilan ini difokuskan pada penampilan siswa saat 

tampil membacakan teks berita. Bobot aspek ini yakni 2 poin. Hasil tes 

membacakan teks berita aspek penampilan mencapai 65,6 dan dapat disimpulkan 

bahwa siswa sudah cukup tepat berpenampilan dan rapi, namun masih agak 

terlihat grogi. Hasil penilaian tes aspek penampilan dalam membacakan teks 

berita secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 13 Hasil Tes Membacakan Teks Berita Aspek Penampilan 

No. Kriteria Nilai 
Kategori 

Nilai 
F 

Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-rata Ketuntasan 

1. Penampilan sangat 

tepat, rapi, dan santai 
10 0 0 0 

210

320
 𝑥 100 

14

32
 𝑥 100 

2. 
Penampilan tepat dan 

rapi, tidak tegang dan 

grogi. 

7-9 14 112 12,5 

3. Penampilan cukup 

tepat dan rapi, agak 

grogi 

6-8 13 78 40,7 

4. Penampilan kurang 

rapi, agak tegang, dan 

grogi. 

3-5 5 20 15,6 

5. Penampilan tidak 

tepat, tidak rapi, 

tegang, dan grogi. 

0-2 0 0 0 

Jumlah  32 210 100 % 65,6 

(cukup) 
43,7% 
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Data pada tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa hasil tes membacakan 

teks berita aspek penampilan hanya mencapai 43,7%. Untuk kategori sangat tepat, 

rapi, dan santai dengan nilai 10 belum ada yang mencapainya. Kategori 

penampilan tepat dan rapi, tidak tegang dan grogi. dengan nilai 7-9 dicapai oleh 

14 siswa atau 12,5%. Sedangkan kategori penampilan cukup tepat dan rapi, agak 

grogi dicapai oleh 13 siswa atau 40,62%. Selanjutnya, kategori penampilan 

kurang rapi, agak tegang, dan grogi dicapai oleh 5 siswa atau 15,62%. Terakhir 

kategori penampilan tidak tepat, tidak rapi, tegang, dan grogi dicapai oleh 0 siswa. 

Dengan demikian siswa siswa sudah cukup tepat berpenampilan dan rapi, namun 

masih agak terlihat grogi. 

Nilai rata-rata membacakan teks berita yang diperoleh siswa kelas VIII-A 

pada Siklus I yakni 66,5. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata 

keterampilan membacakan teks berita dengan intonasi yang tepat serta artikulasi 

dan volume suara yang jelas siswa masih termasuk dalam kategori cukup baik, 

akan tetapu nilai tersebut belum meraih target pencapaian nilai rata-rata kelas 

yang ditentukan yakni 76. 

Hasil tes keterampilan membacakan teks berita dengan intonasi yang tepat 

serta artikulasi dan volume suara yang jelas dapat dilihat pada gambar diagram pie 

berikut ini. 
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Diagram tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih berada 

pada kategori cukup baik dengan nilai antara 61-70, yaitu dicapai oleh 18 siswa 

atau sebesar 57,4%. Selanjutnya 8 siswa atau 22,1% mencapai nilai antara 51-60 

dengan kategori kurang baik, sedangkan 6 siswa atau 20,5% mencapai nilai antara 

71-80 dan berkategori baik. 

Berdasarkan data yang diperoleh pada Siklus I ini, maka perlu sekali adanya 

perbaikan agar siswa mampu mencapatkan hasil yang lebih baik lagi. Perbaikan 

tersebut diterapkan melalui tindakan Siklus II. Diharapkan dengan adanaya 

tindakan Siklus II ini dapat meningkatkan nilai dan mengubah perilaku siswa 

yang awalnya berperilaku negatif menjadi berubah ke arah yang lebih positif 

terhadap pembelajaran membacakan teks berita dengan intonasi yang tepat serta 

artikulasi dan volume suara yang jelas. 

 

 

 

6

18

8

Diagam 3 Nilai Keterampilan Membacakan Teks Berita 
Siklus I

Baik (71-80)

Cukup (61-70)

Kurang (51-60)
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4.1.1.3 Hasil Perubahan Perilaku Siswa Setelah Mengikuti Pembelajaran 

Keterampilan Membacakan Teks Berita Menggunakan Model 

Bermain Peran Melalui Media Audio Rekaman Pembacaan Teks 

Berita Siklus I 

Hasil perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran membacakan teks 

berita menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman 

pembacaan teks berita siklus I ini terdapat tujuh karakter yang dijabarkan di tabel 

berikut.  

Tabel 14 Perubahan Perilaku Siswa Setelah Mengikuti 

Pembelajaran Siklus I 

 

 

Keterangan: 

Sangat baik : 81%-100% 

Baik  : 66%-80% 

Cukup  : 56%-65% 

Kurang  : 0%-55% 

Data di tabel 14 di atas menunjukkan perilaku siswa setelah mengikuti 

pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model bermain peran 

melalui media audio rekaman pembacaan teks berita siklus I. Aspek kesiapan 

belajar menjabarkan hasil 20 siswa atau 62,5% termasuk dalam kategori cukup 

siap. Aspek keseriusan 22 siswa atau 68,7% dan termasuk kategori baik. Aspek 

No. Aspek F 
Presentase 

(%) 
Kategori Ketuntasan 

1. Kesiapan 20 62,5 Cukup  - 

2. Keseriusan 22 68,7 Baik   

3. Keaktifan  17 53,1 Kurang  - 

4. Kedisiplinan  24 75 Baik   

5. Kerja sama 20 62.5 Cukup - 

6. Keberanian 19 59,3 Cukup - 

7. Kepedulian  19 59,3  Cukup  - 
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keaktifan terdapat 17 siswa atau 53,1% termasuk kategori kurang. Aspek 

kedisiplinan menyimak saat diputarkan media audio rekaman pembacaan teks 

berita terdapat 24 siswa merespon positif atau 75% siswa di kelas dan termasuk 

kategori baik. Aspek kerja sama dalam diskusi dan kegiatan kelompok ada 20 

siswa atau 62,5% termasuk kategori cukup. Aspek keberanian saat tampil 

sebanyak 19 siswa atau 59,3% termsuk kategori cukup. Aspek kepedulian 

menyimak teman yang tampil ada 19 siswa serius menyimak atau 59,3% termasuk 

dalam kategori cukup. 

 

4.1.1.3.1 Kesiapan Siswa pada Pembelajaran Membacakan Teks Berita 

Menggunakan Model Bermain Peran Melalui Media Audio 

Rekaman Pembacaan Teks Berita 

Berdasarkan hasil observasi, kesiapan siswa pada saat mengikuti 

pembelajaran membacakan teks berita terdapat 20 siswa atau 62,5% menunjukkan 

sikap siap untuk mengikuti pembelajaran. Siswa siap mengikuti pembelajaran 

membacakan teks berita menggunakan model bermain peran melalui media audio 

rekaman pembacaan teks berita yang akan dilaksanakan. Terbukti dari sikap siswa 

yang menyiapkan buku dan alat tulis yang dibutuhkan, duduk di tempat duduk 

masing-masing, menyambut dengan bersemangat. Meskipun demikian, masih ada 

beberapa anak yang tampak belum siap mengikuti pembelajaran. Siswa-siswa 

tersebut mengajak teman di dekatnya untuk berbincang atau mengganggunya. 

Berdasarkan jurnal guru, kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran 

membacakan teks berita juga hampir sama hasilnya dengan observasi. Hanya 
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sekitar dua pertiga siswa di kelas siap mengikuti dan antusias menyiapkan diri 

serta menyambut guru dengan bertanya-tanya apa yang akan mereka pelajari hari 

itu. Kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran dapat dilihat dalam 

dokumentasi berikut. 

  

Gambar 10 Kesiapan Siswa Mengikuti Pembelajaran Siklus I 

Dengan demikian disimpulkan bahwa berdasarkan hasil observasi, jurnal 

guru, dan dokumentasi foto siklus I menunjukkan kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model bermain 

peran melalui media audio rekaman pembacaan teks berita sudah mencapai 

kategori cukup, namun perlu ditingkatkan pada siklus II. 

 

4.1.1.3.2 Keseriusan Siswa dalam Memperhatikan Penjelasan dari Guru 

Dari hasil observasi, keseriusan siswa dalam memperhatikan penjelasan dan 

materi dari guru baru terdapat 22 siswa atau 68,7% yang serius menyimak, hal ini 

termasuk dalam kategori baik. Sebagian siswa menunjukkan keseriusannya 

dengan memperhatikan sambil mencatat penjelasan guru, sementara beberapa 

siswa bertanya kepada guru mengenai materi dan hal-hal yang menyangkut 

penyiaran berita. 
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Berdasarkan jurnal guru, masih terdapat siswa-siswa yang kurang serius 

dengan penjelasan guru mengenai materi. Siswa ini mula-mula terlihat paham dan 

menyanggupi kesepakatan dengan guru untuk belajar dengan baik. Akan tetapi, 

seiring waktu guru menjelaskan materi siswa mulai tidak serius. Siswa putra 

terutama, menimpali penjelasan guru dengan gurauan, beberapa siswa walaupun 

tenang terlihat masa bodoh atau melamun, atau bahkan berbincang dengan teman 

di dekatnya.  

Pada tindakan Siklus I guru merasa kurang memberikan bimbingan dan 

motivasi kepada siswa pada saat kegiatan membacakan teks berita, sehingga 

banyak siswa yang terkesan kurang serius dalam membacakan teks berita. 

Berdasarkan hambatan-hambatan yang ditemukan tersebut, guru harus 

memberikan motivasi tersendiri agar siswa dapat membacakan teks berita dengan 

baik. Pada pembelajaran selanjutnya perlu diadakan perbaikan guna mencapai 

pembelajaran seperti yang diharapkan agar menghasilkan pembelajaran yang lebih 

baik. 

Berdasarkan hasil observasi dan jurnal guru pada siklus I, dapat disimpulkan 

bahwa keseriusan siswa dalam memperhatikan penjelasan dari guru tentang 

pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model bermain peran 

melalui media audio rekaman pembacaan teks berita mencapai kategori cukup, 

namun masih harus ditingkatkan pada siklus II agar menjadi lebih baik. 

 

 

 



120 
 

 
 

4.1.1.3.3 Keaktifan Siswa Selama Proses Pembelajaran 

Berdasarkan hasil observasi, keaktifan siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung terdapat 17 siswa atau 53,1% aktif. Siswa-siswa ini antusias 

menanyakan beberapa hal tentang proses membacakan teks berita dan dunia 

penyiaran atau sebaliknya menjawab pertanyaan guru yang berkaitan tentang 

materi pembelajaran. Sebagian kecil siswa pasif selama proses pembelajaran. 

Siswa yang pasif ini kebanyakan merupakan siswa putri yang malu dan belum 

berani menjawab atau mengungkapkan pendapatnya. 

Selain itu, jurnal guru juga mengemukakan tentang keaktifan siswa selama 

proses pembelajaran. Disimpulkan bahwa siswa merasa ingin tahu sehingga 

menjadi aktif selama pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Meskipun ada 

beberapa siswa yang masih kurang aktif atau malah kurang acuh dengan 

pembelajaran dan malah sibuk main-main sendiri, namun hal itu sudah cukup 

sebagai tindakan awal. Kekurangan-kekurangan yang terdapat pada siklus I ini 

yang akan menjadi perhatian pada siklus berikutnya. 

 

4.1.1.3.4 Kedisiplinan Siswa ketika Diputarkan Media Audio Rekaman 

Suara 

Berdasarkan hasil observasi terdapat 24 siswa atau 75% yang disiplin 

menyimak saat pemutaran media audio rekaman pembacaan teks berita oleh guru. 

Mereka mempersiapkan diri untuk mneyimak dengan tenang dan tidak membuat 

keributan, bahkan mereka memperingatkan beberapa siswa yang berisik. 

Kedisiplinan menyimak media audio rekaman pembacaan teks berita lainnya 
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dibuktikan dengan menyiapkan posisi duduk yang senyaman mungkin agar 

konsentrasi mereka terfokus dengan baik pada suara dari media dan memberikan 

tanda penjedaan sesuai yang mereka simak dengan tenang.  

   

Gambar 11 Kegiatan Siswa Menyimak Media Audio  

Rekaman Pembacaan Teks Berita 

 

Gambar 11 di atas memperlihatkan siswa saat kegiatan menyimak media 

audio rekaman pembacaan teks berita. Siswa masih kurang disiplin menyimak, ini 

ditunjukkan dengan beberapa siswa masih sibuk bermain-main sendiri dengan 

teman di dekatnya, atau tidak bersiap memberikan tanda jeda pada teks saat guru 

telah memutarkan media. 

Sementara berdasarkan jurnal guru diuraikan bahwa siswa sudah cukup baik 

menyimak media yang diputarkan. Penggunaan media termasuk hal yang baru 

bagi mereka sehingga rasa ingin tahu dan kedisiplinannya terbilang cukup baik. 

Selain itu rasa kompetitif siswa juga terlihat dengan tidak mau kalah dalam 

menyimak dengan baik dan menunjukkan hasil terbaik proses penyimakan 

mereka. 

Dengan demikian dari hasil observasi, dokumentasi foto, dan jurnal guru 

disimpulkan bahwa kedisiplinan siswa dalam menyimak media audio rekaman 
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pembacaan teks berita sudah berjalan dengan baik. akan tetapi harus tetap 

ditingkatkan pada siklus II. 

 

4.1.1.3.5 Kerja Sama Siswa saat Diskusi dan Berkegiatan dengan 

Kelompoknya 

Dari hasil observasi disimpulkan bahwa 20 siswa atau setara dengan 62,5% 

siswa di kelas sudah aktif bekerja sama mengikuti diskusi dan kegiatan 

kelompoknya. Ini ditunjukkan dengan aktif berpendapat dan mendiskusikan 

pendapat mereka masing-masing tentang hasil penjedaan yang telah mereka 

dengan dari media audio rekaman pembacaan teks berita. Sementara siswa lain, 

terutama siswa putra, ada yang masih sibuk berbincang dengan teman di dekatnya 

tentang hal di luar materi. Kegiatan berdiskusi kelompok dapat dilihat di 

dokumentasi di bawah ini. 

  

Gambar 12 Siswa dalam Kegiatan Diskusi 

Berdasarkan jurnal guru disimpulkan bahwa dalam kegiatan berdiskusi dan 

kelompok siswa sudah cukup berpartisipasi aktif dengan saling mendiskusikan 

hasil menyimak media audio rekaman pembacaan teks berita. Dengan berdiskusi 

dan berlatih dalam kelompok siswa dapat mengetahui kekurangan dari hasil 
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proses menyimaknya atau kekurangan dari cara mereka membacakan teks berita 

dan mendpaat masukan dari teman-teman satu kelompoknya. 

Dari hasil instrumen-instrumen di atas disimpulkan bahwa perilaku siswa 

saat berdiskusi atau berkegiatan kelompok berupa berlatih membacakan teks 

berita pada pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model bermain 

peran melalui media audio rekaman pembacaan teks berita sudah cukup baik, 

namun masih perlu peningkatan. Oleh karena itu, siklus II penelitian ini perlu 

diadakan. 

 

4.1.1.3.6 Keberanian Siswa dalam Membacakan Teks Berita di Hadapan 

Teman Satu Kelompoknya Maupun di Depan Kelas Sambil 

Berperan sebagai Pembaca Berita 

Berdasarkan hasil observasi keberanian siswa dalam membacakan teks 

berita di hadpaan teman stu kelompok maupun di depan kelas sambil berperan 

sebagai pembaca berita menunjukkan baru 19 siswa yang berani atau setara 

dengan 59,3% siswa. Dari perwakilan tiap kelompok sebagai yang paling baik 

dalam membacakan teks berita enam siswa sudah memenuhi aspek keberanian 

membacakan teks berita ini. Akan tetapi, siswa lain yang belum berkesempatan 

maju dan berlatih menghadapi orang banyak masih belum memenuhi aspek 

keberanian ini. Siswa tersebut mayoritas merupakan siswa putri yang masih malu-

malu dan belum terlalu percaya diri akan kemampuan mereka. Di bawah ini 

merupakan hasil dokumentasi foto saat siswa-siswi tersebut maju membacakan 

teks berita. 
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Gambar 13 Kegiatan Siswa saat Membacakan Teks Berita 

Berdasarkan jurnal guru masih banyak siswa yang belum menguasai betul 

aspek-aspek pembacaan teks berita yang baik dan benar seperti yang telah 

dijelaskan oleh guru. Aspek-aspek tersebut yakni: 1) kelancaran membaca, 2) 

ketepatan intonasi, 3) artikulasi, 4) volume suara, 5) penjedaan, 6) ekspresi dan 

sikap, dan 7) penampilan. Karena kurangnya berlatih tampil di hadapan orang 

banyak, masih ada siswa-siswi yang kurang baik dalam pembacaannya. Siswa-

siswi ini terkadang masih terpaku membaca dengan melihat bacaan atau bersikap 

biasa tanpa ingat peran sebagai pembaca berita. 

Dari hasil wawancara juga menguatkan bukti bahwa siswa masih merasa 

grogi saat tampil di hadapan orang banyak. Faktor kesulitan inilah yang membuat 

siswa masih belum tuntas mencapai aspek-aspek penilaian yang dijelaskan oleh 

guru sebelumnya. Dalam tahap ini guru mencatat perlunya kesiapan siswa tampil 

dnegan lebih maksimal melatih diri menghadapi orang banyak, khususnya sebagai 

pembaca berita. Perlunya peran guru untuk mengevaluasi dan memberikan 

motivasi juga berpengaruh dalam keberanian siswa tampil. 

Dari hasil observasi, jurnal guru, wawancara, dan dokumentasi foto tersebut 

disimpulkan bahwa keberanian siswa saat membacakan teks berita di dalam 

kelompok maupun di depan kelas baru mencapai kategori cukup. Untuk itu perlu 
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adanya perbaikan di siklus II agar siswa lebih berani dan baik saat tampil 

membacakan teks berita menggunakan model bermain peran. 

  

4.1.1.3.7 Kepedulian Siswa Menyimak Teman yang Maju Tampil 

Membacakan Teks Berita 

Hasil observasi menunjukkan bahwa kepedulian siswa menyimak teman 

yang maju tampil membacakan teks berita baru mencapai 19 siswa atau 59,3% 

yang peduli dan serius menyimak. Ini juga berarti kepedulian siswa kelas VII-A 

masih tergolong cukup. Saat ada siswa tampil membacakan teks berita saat itu 

pula ada siswa yang memberikan penilaian atau komentar. Seharusnya mengikuti 

rencana pelaksanaan pembelajaran siswa yang tidak berkewajiban menilai juga 

tetap harus menyimak dengan baik karena akan ditanyai mengenai penilaian atau 

komentar kepada siswa yang tampil secara lisan. Akan tetapi, pada kenyataannya 

siswa masih kurang serius dengan hal ini. Dengan sikap acuh tak acuh siswa 

menjawab bahwa penampilan teman mereka tersebut sudah baik, bahkan ada 

siswa yang secara sengaja menjiplak komentar siswa sebelumnya. 

Dari hasil jurnal guru, juga diketahui bahwa kepedulian siswa ini masih 

kurang baik. Ada siswa yang asyik berbincang dengan teman yang ada di 

dekatnya. Ketika sudah ditegur oleh guru ia akan diam, namun saat guru sudah 

mengalihkan perhatian ke bagian kelas yang lain mereka kembali tidak serius. 

Bahkan ada siswa yang dengan sembunyi-sembunyi mengerjakan tugas mata 

pelajaran yang lain. 
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Dari hasil observasi dan jurnal guru tersebut disimpulkan bahwa kepedulian 

siswa saat menyimak teman yang maju tampil membacakan teks berita masih 

belum baik. Hal yang ini akan diperbaiki pada pertemuan siklus II pembelajaran 

membacakan teks berita menggunakan model bermain peran melalui media audio 

rekaman pembacaan teks berita. 

 

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus II 

Tindakan siklus II merupakan kelanjutan dan bentuk perbaikan dari 

tindakan siklus I. hal ini dilaksanakan karena pada siklus I hasil keterampilan 

membacakan teks berita siswa kelas VIII-A MTs Negeri 1 Semarang masih dalam 

kategori cukup dengan nilai rata-rata kelas 66,5. Hasil tersebut belum memnuhi 

target ketuntasan yang ditentukan yakni 76 atau dengan kategori baik. Selain itu, 

masih ditemukan perilaku negatif selam proses pembelajaran berlangsung. Maka 

dari itu, tindakan siklus II dilakukan untuk memperbaiki keterampilan 

membacakan teks berita siklus I. 

Perbaikan pada siklus II ini dilaksanakan dengan rencana yang lebih terarah 

dan sistematis dibandingkan siklus I. Salah satunya ada pada rencana 

pembelajaran. Melalui usaha tersebut, diharapkan  hasil penelitian meningkat dari 

nilai kategori cukup menjadi kategori baik. Meningkatnya nilai ini disertai pula 

dengan adanya peningkatan proses pembelajaran dan perubahan perilaku siswa 

yang positif dalam mengikuti pembelajaran keterampilan membacakan teks berita 

menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks 

berita. Hasil siklus II selengkapnya diuraikan secara rinci sebagai berikut. 
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4.1.2.1 Proses Pembelajaran Membacakan Teks Berita Menggunakan Model 

Bermain Peran melalui Media Audio Rekaman Pembacaan Teks 

Berita Siklus II 

Pelaksanaan pembelajaran keterampilan membacakan teks berita 

menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks 

berita ini dilakukan dalam dua kali pertemuan. Pada setiap pertemuan tersebut 

terdiri dari tiga tahap pembelajaran yakni kegiatan awal, inti, dan akhir.  

Pada pertemuan pertama kegiatan awal terdiri dari tiga pokok hal yakni 

pengecekkan kesiapan siswa dan apersepsi, penjelasan tentang manfaat dan tujuan 

pembelajaran, serta pengarahan pemahaman siswa tentang pokok-pokok 

pembelajaran yang akan dipelajari. Guru mengarahkan perhatian siswa agar 

bersemangat dan antusias mengikuti pembelajaran membacakan teks berita yang 

akan berlangsung. Salah satu caranya adalah dengan memutarkan rekaman suara 

salah satu pembaca berita, Jeremy Teti, yang sedang menjadi pembicaraan hangat 

di media massa. 

Tahap selanjutnya yakni kegiatan inti pembentukkan kelompok seperti 

kelompok pada pertemuan siklus I. Kemudian guru membagikan teks berita baru 

yang merupakan transksip media audio rekaman pembacaan teks berita yang akan 

diputar kali itu. Selanjutnya siswa mengikuti proses penyimakan media audio 

rekaman pembacaan teks berita yang diperdengarkan oleh guru dan memberikan 

tanda penjedaan seperti pada pertemuan siklus I. Usai mendengarkan media dan 

memberikan tanda penjedaan siswa mendiskusikan hasil penyimakan dan 

penandaan jeda miliknya dengan teman-teman satu kelompoknya. 
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Setelah diskusi selesai siswa bergantian berlatih membacakan teks berita 

sesuai hasil penjedaan tersebut di dalam kelompoknya. Siswa yang telah berlatih 

dan mendapatkaan respon paling baik dari teman-temannya maju untuk mewakili 

kelompoknya. Masing-masing kelompok mengajukan teman merak yang paling 

baik tersebut. Secara bergantian perwakilan kelompok maju membacakan teks 

berita sesuai aspek-aspek penilaian yang dijelaskan guru. Aspek-aspek tersebut 

yakni 1) kelancaran membaca, 2) ketepatan intonasi, 3) artikulasi, 4) volume 

suara, 5) penjedaan, 6) ekspresi dan sikap, dan 7) penampilan.  

Setelah semua perwakilan siswa selesai maju, guru memberikan masukan 

bagian-bagian penampilan siswa yang memiliki kekurangan. Siswa mengajukan 

pertanyaan tentang kendala membacakan teks berita kepada guru. Lalu sebagai 

kegiatan akhir, guru memberikan pertanyaan kepada siswa untuk mengetahui 

tanggapan siswa mengenai pembelajaran yang telah berlangsung. Guru 

memberikan penguatan terhadap simpulan yang diberikan oleh para siswa. Guru 

dan siswa merefleksi pembelajaran membaca teks berita yang baru berlangsung. 

Pemberian tugas kepada siswa untuk berlatih menjadi pembaca berita sesuai 

kriteria atau aspek yang telah diajarkan. 

Pertemuan kedua diawali dengan kegiatan apersepsi dan mengingatkan 

kembali tujuan dan pokok-pokok pembelajaran yang akan dipelajari. Kemudian 

siswa kembali berkelompok seperti sebelumnya. Guru membagikan teks berita 

baru yang berbeda-beda tiap kelompoknya, siswa diminta untuk memberikan 

tanda penjedaan dan intonasi dan berlatih membacakannya dalam kelompok. 

Kegiatan selanjutnya yakni siswa secara bergantian dari kelompok bernomor 
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paling besar maju membacakan teks berita seperti berperan menjadi pembaca 

sesungguhnya sesuai aspek-aspek penilaiannya. Setiap siswa tampil, siswa yang 

tidak berkewajiban menilai dalam kertas memberikan tanggapan dan komentar 

secara lisan. Setelah semua siswa maju, kegiatan inti diusaikan dengan guru 

menawarkan pertanyaan pada siswa tentang kendala membaca teks berita yang 

telah berlangsung. 

Kegiatan akhir pembelajaran ditandai dengan siswa menjawab pertanyaan 

guru secara lisan untuk mengetahui tanggapan siswa mengenai pembelajaran 

membackaan teks berita yang baru berlangsung. Kemudian guru memberikan 

penguatan terhadap simpulan yang diberikan oleh para siswa. Guru dan siswa 

merefleksi dan mengevaluasi pembelajaran yang baru berlangsung. Sebagai 

penutup guru memberikan motivsi dan harapan pada siswa untuk menjadi 

pembaca berita jika dewasa nanti. 

Berdasarkan uraian tersebut. Proses pembelajaran keteramapilan 

membacakan teks berita menggunakan model bermain peran melalui media audio 

rekaman pembacaan teks berita dijelaskan secara rinci sebagai berikut : 1) 

intensifnya proses internalisasi penumbuhan minat siswa untuk membacakan teks 

berita, 2) kondusifnya proses menyimak media audio rekaman pembacaan teks 

berita yang diputarkan guru, 3) kondusifnya proses diskusi dalam memberikan 

tanda penjedaan dan intonasi di teks berita sesuai media yang diperdengarkan 

guru, 4) intensifnya proses membacakan teks berita sesuai dengan aspek-aspek 

yang dijelaskan guru, 5) kondusifnya proses menyimak penampilan siswa yang 

maju, 6) reflektifnya suasana saat kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran 
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sehingga siswa bisa menyadari kekurangan saat proses pembelajaran dan 

mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses pembelajaran.  

Hasil pengamatan proses pembelajaran keterampilan membacakan teks 

berita menggunakan model bermain peran dan media audio rekaman pembacaan 

teks berita siklus II dijelaskan di tabel 15 berikut. 

Tabel 15 Hasil Proses Pembelajaran Siklus II 

No. Aspek F 
Presentase 

(%) 
Kategori Ketuntasan  

1. Intensifnya proses internalisasi 

penumbuhan minat siswa untuk 

membacakan teks berita. 

28 87,5 
Sangat 

baik 
 

2. Kondusifnya proses menyimak 

media audio rekaman 

pembacaan teks berita yang 

diputarkan guru. 

27 84,3 
Sangat 

baik 
 

3. Kondusifnya proses diskusi 

dalam memberikan tanda 

penjedaan dan intonasi di teks 

berita sesuai media yang 

diperdengarkan guru. 

25 78,1 Baik  

4. Intensifnya proses membacakan 

teks berita sesuai dengan aspek-

aspek yang dijelaskan guru. 

25 78,1 Baik  

5. Kondusifnya proses menyimak 

penampilan siswa yang maju. 
27 84,3 

Sangat 

baik 
 

6. Terbangunnya suasana yang 

reflektif saat kegiatan refleksi 

pada akhir pembelajaran. 

29 90,6 
Sangat 

baik  
 

 

 Keterangan : 

5. Sangat Baik : 81%-100% 

6. Baik  : 66%-80% 

7. Cukup  : 56%-65% 

8. Kurang  : 0%-55% 
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Data di tabel 15 tersebut menunjukkan aspek intensifnya proses internalisasi 

penumbuhan minat siswa untuk membacakan teks berita terdapat 28 siswa atau 

87,5% yang memperhatikan dan termasuk dalam kategori sangat baik. Aspek 

kondusifnya proses menyimak media audio rekaman pembacaan teks berita yang 

diputarkan guru terdapat 27 siswa atau 84,3% yang menunjukkan sikap baik dan 

termasuk kategori sangat baik. Dalam hal kondusifnya proses diskusi dalam 

memberikan tanda penjedaan dan intonasi di teks berita sesuai media yang 

diperdengarkan guru hanya ada 25 siswa atau 78,1% siswa yang berkategorikan 

cukup. Aspek intensifnya proses membacakan teks berita sesuai dengan aspek-

aspek yang dijelaskan guru terdapat 25 siswa atau 78,1% yang membacakan 

dengan baik. Aspek kondusifnya proses menyimak penampilan siswa yang maju 

baru dicapai 27 atau 84,3% siswa yang berlaku baik dan termasuk kategori sangat 

baik. Aspek terbangunnya suasana yang reflektif saat kegiatan refleksi pada akhir 

pembelajaran dicapai oleh 29 siswa atau 90,6% yang termasuk dalam kategori 

sangat baik. 

  

4.1.2.1.1 Intensifnya Proses Internalisasi Penumbuhan Minat Siswa untuk 

Membacakan Teks Berita 

Berdasarkan hasil observasi, proses pembelajaran aspek intensifnya proses 

internalisasi penumbuhan minat siswa untuk membacakan teks berita diperoleh 

hasil 28 siswa atau 87,5% sudah siap dengan pembelajaran, hal tersebut juga 

berarti berkategori sangat baik. ini juga mengartikan peningkatan dari siklus I 

yang hanya 25 siswa yang memperhatikan atau setara dengan 78,1% dan hanya 
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berkategori baik Kegiatan pembelajaran membacakan teks berita menggunakan 

model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks berita pada 

siklus II diawali pengkondisian siswa agar siap mengikuti pembelajaran. secara 

singkat guru mengingatkan tentang tujuan, manfaat, dan pokok-pokok 

pembelajaran yang akan berlangsung.  

  

Gambar 14 Proses Internalisasi Penumbuhan Minat Siswa 

 untuk Membacakan Teks Berita Siklus II 

 

Gambar 14 di atas adalah hasil dokumentasi foto pada saat awal 

pembelajaran berlangsung. Siswa terlihat cukup siap dan antusias dengan 

keberadaan guru praktikan. Belum lagi penyampaian tujuan, manfaat, dan pokok-

pokok pembelajaran membacakan teks berita semakin membangkitkan minat dan 

rasa ingin tahu siswa. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran 

membacakan berita sambil mengantisipasi kebosanan siswa yakni dengan 

memutarkan rekaman suara pembaca berita kawakan Indonesia yakni Jeremy Tetti 

yang sedang hangat dibicarakan karena hasil pembacaan teks beritanya yang khas 

digubahan menjadi lagu di dunia maya. Setelah siswa terhibur dengan intermezzo 

tersebut guru mengalihkan perhatian siswa dengan menjawab pertanyaan dari 

salah satu siswa yang bertanya pada siklus I yakni tentang proses menjadi 

pembaca berita. Guru menjelaskan tentang proses menjadi pembaca berita, 
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terutama pembaca berita televisi, yakni memenuhi beberapa persyaratan seperti 

minimal lulusan S1 dari berbagai macam disiplin ilmu, mengikuti rangkaian tes 

tertulis dan tes terjun meliput berita ke lapangan, pembaca berita harus menjadi 

reporter dulu dan menjadi stand upper di lapangan untuk live report sehari 3 kali 

pada arus mudik lebaran, dan penampilan fisik harus menarik. Dengan informasi 

baru tersebut siswa merasa lebih tertarik dengan proses pembelajaran dan bahkan 

sudah mengajukan pertanyaan tentang arti dari stand upper. Setelah menjawab 

pertanyaan tersebut guru kembali berinteraksi dengan siswa melalui pertanyaa-

pertanyaan yang diajukannya kepada siswa tentang berita yang disimak atau 

ditonton terakhir kali oleh siswa. Selain itu secara acak guru menanyai siswa 

tentang kekurangan dan kelebihan saat pembelajaran pada siklus I yang mereka 

rasakan. Mendengar jawaban siswa guru memotivasi dengan mencontohkan 

sendiri proses pembacaan teks berita sesuai aspek yang dipelajari. Saat 

mendengarkan guru membacakan teks berita siswa secara inisiatif tenang dan 

menyimaknya. Kegiatan ini guru lakukan berdasarkan hasil jurnal siswa siklus I 

yang menyarankan agar guru memberikan contoh pembacaan teks berita oleh 

dirinya sendiri di hadapan para siswa yang berlum dilakukannya pada siklus I.  

Usai mendengarkan guru membacakan teks berita siswa terlihat lebih 

termotivasi dan beberapa siswa dengan suara pelan menirukan pembacaan teks 

berita. Guru mengingatkan kembali aspek-aspek penilaian dengan menanyai 

secara acak siswa. Selain itu guru kembali menjelaskan tentang prosedur 

pembelajaran. Hal ini penting dilakukan agar siswa memahami cara kerja 

pembelajaran menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman 
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pembacaan teks berita yang harus dilakukan. Selain itu, agar waktu lebih efektif 

karena pada pertemuan siklus I masih belum efektif. 

Sebagaimana dalam langkah pembelajaran berikutnya, guru melanjutkan 

materi dengan menjelaskan bahwa intonasi dan penjedaan ini merupakan tanda di 

teks berita yang mengatur nada dan tanda berhenti saat membacakan teks berita. 

Selanjutnya siswa diarahkan guru untuk membentuk kelompok, satu kelompok 

terdiri dari 4-6 siswa. Setelah duduk dalam formasi kelompok terbentuklah enam 

kelompok, guru memberikan teks berita pada masing-masing kelompok sesuai 

jumlah siswa yang ada dalam kelompok tersebut, teks yang dibagikan sama 

namun berbeda dengan teks berita pada siklus I. Sementara siswa mencermati teks 

berita yang didapatnya, guru mempersiapkan media audio rekaman pembacaan 

teks berita. Kemudian guru berkeliling setiap kelompok untuk membimbing siswa 

memberikan motivasi dan mengecek kesiapan siswa untuk menyimak. 

Siswa yang pada siklus I kurang memperhatikan penjelasan dan instruksi 

guru, pada siklus II sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. pada saat guru 

memberikan penjelasan siswa dengan sungguh-sungguh memperhatikan. Hal ini 

terlihat dari siswa yang sudah berani menjawab pertanyaan-pertanyaa yang 

diajukan guru. Atau bahkan siswa tanpa ditanyai terlebih dahulu sudah 

mengatakan jawaban dari pertanyaan guru dengan lantang. Dengan demikian 

disimpulkan proses penumbuhan minat membacakan teks berita siklus II berjalan 

dengan baik. Kegiatan awal pembelajaran siklus I dan siklus II hampir sama. 

Hasil dokumentasi, jurnal guru, dan observasi menunjunjukkan bahwa sikap siswa 

sudah lebih baik selama proses pembelajaran siklus II. Siswa terlihat sangat 
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tertarik dengan materi dan pengetahuan yang dikemukakan guru, sehingga bisa 

dikatakan internalisasi penumbuhan minat membacakan teks berita berlangsung 

intensif. 

 

4.1.2.1.2 Kondusifnya Proses Menyimak Media Audio Rekaman 

Pembacaan Teks Berita yang Diputarkan Guru 

Dalam hal kondusifnya proses menyimak media audio rekaman pembacaan 

teks berita yang diputarkan guru, hasil observasi menunjukkan ada 27 siswa atau 

84,3% yang serius menyimak. Hal ini juga menunjukkan peningkatan dari siklus I 

yang hanya 24 siswa atau 75% yang serius mengikuti dengan baik. Proses 

pembelajaran ketika siswa diputarkan media audio rekaman pembacaan teks berita 

didokumentasikan pada foto berikut. 

 

  

Gambar 15 Aktivitas Siswa Menyimak Media Audio  

Rekaman Pembacaan Teks Berita Siklus II 

 

Berdasarkan jurnal guru kegiatan menyimak media audio rekaman 

pembacaan teks berita siklus II sudah sangat baik. Siswa sudah tahu dengan jelas 

tanda-tanda penjedaan dan intonasi. Setelah menerima teks berita yang baru dan 
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kemaksimalan penggunaan media yang lebih baik, siswa memberikan penjedaan 

pada teks berita dengan konsentrasi dan tenang. Walaupun ada siswa yang masih 

kurang konsentrasi, tapi tidak lagi mengganggu siswa lain yang serius menyimak 

media sambil memberikan tanda penjedaan dan intonasi. Berdasarkan hasil 

observasi, dokumentasi foto, dan jurnal guru siklus II disimpulkan bahwa respon 

siswa ketika diputarkan media audio rekaman pembacaan teks berita sudah lebih 

baik dari siklus I. 

 

4.1.2.1.3 Kondusifnya Proses Diskusi dalam Memberikan Tanda 

Penjedaan dan Intonasi di Teks Berita Sesuai Media yang 

Diperdengarkan Guru 

Dari hasil observasi kondusifnya proses diskusi dalam memberikan tanda 

penjedaan dan intonasi di teks berita sesuai media yang diperdengarkan guru pada 

siklus II, terdapat 25 siswa atau 78,1% yang baik mengikuti proses diskusi. 

Daripada siklus I yang masuk kategori cukup, aspek kondusifnya diskusi dalam 

memberikan tanda penjedaan dan intonasi di teks berita sesuai media yang 

diperdengarkan guru pada siklus II ini telah termasuk kategori baik. 

Seperti siklus sebelumnya, kegiatan setelah menyimak media audio 

rekaman pembacaan teks berita yakni berdiskusi menyamakan pendapat tentang 

letak tanda penjedaan dan intonasi bersama teman dalam satu kelompok. Guru 

memotivasi siswa tentang keaktifan mereka berdiskusi melalui dukungan dan 

bimbingan pada tiap kelompok secara bergilir. Dengan cara ini siswa yang pasif 

lebih dulu distimulasi pertanyaan mengenai pendapat mereka tentang penandaan 
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jeda dan intonasi pada teks yang dibagikan. Guru juga mengajukan pertanyaan 

pada tiap kelompok mengenai kesulitan atau hal-hal yang kurang dimengerti oleh 

siswa. Selain itu, guru yang telah berusaha menghapal nama siswa menanyai 

siswa tersebut dengan menyebutkan nama, bagi siswa salah satu bentuk perhatian 

guru yang secara langsung mereka rasakan yakni melalui panggilan nama mereka. 

  

Gambar 16 Aktivitas Siswa Berdiskusi dan Berlatih Membacakan  

Teks Berita yang Telah Diberi Tanda Jeda 

dalam Kelompok pada Siklus II 

 

Dari gambar 16 di atas siswa sudah lebih baik dalam keaktifan mereka 

mengikuti proses diskusi dan kegiatan kelompok lainnya berupa latihan 

membacakan teks berita. Sambil berlatih membacakan teks berita dalam 

kelompoknya siswa secara tidak langsung belajar mengenai demokrasi dan 

menghargai prestasi siswa yang lebih mahir membacakan teks berita. 

Hasil jurnal guru menunjukkan adanya perubahan signifikan dari proses 

pembelajaran siklus I dengan siklus II. Pada siklus II siswa memiliki semangat 

baru tentang membacakan teks berita. Siswa serius menyimak, berdiskusi, dan 

berlatih membacakan teks berita seperti contoh dari media yang proses 

membacakannya mengikuti aspek-aspek yang telah diterangkan oleh guru. Dari 
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jurnal guru pula siswa tercatat lebih baik dalam berdiskusi dan berkegiatan 

kelompok.  

 

4.1.2.1.4 Intensifnya Proses Membacakan Teks Berita Sesuai dengan 

Aspek-Aspek yang Dijelaskan Guru 

Hasil observasi intensifnya proses membacakan teks berita sesuai dengan 

aspek-aspek yang dijelaskan guru pada siklus II menunjukkan bahwa ada 25 siswa 

atau 78,1% yang sudah percaya diri saat membacakan teks berita. Siswa yang 

maju mewakili kelompoknya, maupun yang memang tampil untuk dinilai tidak 

lagi membacakan tes berita yang dimilikinya dengan seenaknya. Siswa sudah tahu 

betul bahwa aspek-aspek yang diajarkan guru merupakan rambu-rambu yang 

harus dipatuhi saat membacakan teks berita. 

Dari hasil jurnal siswa juga diketahui, media rekaman pembacaan teks berita 

yang diputarkan turut mengambil peran dalam proses pembacaan teks mereka. 

Pembacaan teks berita pada media yang diputarkan guru lebih jelas sehingga lebih 

membuat siswa memiliki gambaran yang semakin nyata mengenai pembacaan 

teks berita yang baik dan benar. Walaupun hanya sekadar suara, namun sudah 

membuat siswa termotivasi dan memiliki acuan yang baik untuk pembacaan teks 

berita. 

Siswa mengajukan satu perwakilan dari kelompoknya yang paling baik 

dalam membacakan teks berita untuk maju membacakan teks berita dari hasil 

penjedaan kelompok mereka. Selain untuk melihat hasil proses penjedaan siswa, 

hal ini juga membantu siswa untuk melatih mentalnya untuk menghadapi orang 
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banyak sehingga ketidakpercayaan diri atau rasa grogi mereka bisa diminimalkan. 

Setelah setiap perwakilan maju, guru mengajukan pertanyaan kepada siswa lain 

mengenai tanggapan berkaitan proses membacakan teks berita yang baru 

dibacakan. Kali ini guru tidak hanya bertanya, namun juga meminta siswa 

menirukan proses pembacaan teks berita yang siswa lakukan. Jika siswa tidak bisa 

menirukannya guru menganggap bahwa mereka kurang menyimak dengan baik 

dan bisa berpengaruh pada proses membacakan teks berita siswa yang 

berkomentar itu sendiri karena tidak tahu mana yang baik dan mana yang kurang 

baik dari proses pembacaan teks berita. Akan tetapi, guru tetap memberikan 

respon positif dan motivatif terhadap siswa sebagai bentuk penghargaan karena 

telah berani mengajukan pendapat dan membuat pembelajaran lebih komunikatif.  

  

Gambar 17 Penampilan Siswa Perwakilan Kelompok  

Membacakan Teks Berita yang Telah Diberi Tanda  

Penjedaan dan Intonasi Siklus II 

 

Guru menutup pembelajaran siklus II pertemuan pertama setelah 

menawarkan pertanyaan kepada para siswa, menanyakan tanggapan, penguatan 

atas tanggapan, menyimpulkan hasil pembelajaran, dan merefleksi pembelajaran 

membacakan teks berita yang sudah berlangsung. Paling akhir guru memberikan 

tugas untuk siswa agar berlatih membacakan teks berita lebih baik lagi. Pada saat 
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itu salah satu siswa baru bertanya tentang penilaian pada pertemuan kedua, 

apakah akan ada hadiah untuk siswa yang mendapat nilai paling tinggi seperti 

pada siklus I atau tidak. Walaupun sudah berencana memberikan hadiah bagi 

siswa dengan nilai paling tinggi seperti yang dilakukan pada siklus I, namun guru 

tidak mengiyakan pertanyaan siswa tersebut. Guru balik bertanya, apakah siswa 

belajar untuk memperoleh ilmu, atau untuk memperoleh hadiah. Walaupun sambil 

mengeluh panjang siswa tetap menanggapi dengan positif dan tertawa-tawa. 

 

  

Gambar 18 Kegiatan Diskusi dan Berlatih Membacakan Teks Berita  

dengan Teks Berita yang Baru Siklus II 

 

Gambar 18 merupakan proses pembelajaran membacakan teks berita 

langkah selanjutnya pada pertemuan kedua. Seperti biasa, awal pembelajaran guru 

membuka dengan mengapersepsi dan mengingatkan kembali tujuan, manfaat, dan 

prosesdur pembelajaran yang akan berlangsung. Siswa ditanyai kembali mengenai 

proses penilaian yang akan berlangsung. Sambil membagikan teks berita yang 

baru dan berbeda tiap kelompok juga lembar penilaian guru mengingatkan tentang 

siswa yang tidak berkewajiban menilai dalam lembar penilaian masih tetap 

memberikan tanggapan secara lisan tentang hasil pembacaan teks berita yang 
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dilakukan teman mereka. Setelah semua kelompok dan siswa memperoleh teks 

berita, mereka berdiskusi untuk memberikan tanda penjedaan dan intonasi serta 

melatih diri untuk tampil membacakan teks berita dengan berperan seperti 

pembaca berita sesungguhnya. Proses diskusi dan berlatih membacakan teks 

berita dalam kelompok berjalan lancar dan serius tanpa ada gangguan yang 

berarti. 

Kali ini guru menunjuk siswa-siswa dari kelompok paling besar atau dengan 

kata lain kelompok 6 untuk maju terlebih dahulu. Sebelum siswa memulai 

pembacaan tes beritanya guru memotivasi siswa dengan pernyataan pancingan, 

“Semakin baik membacakannya berarti semakin baik nilainya. Semakin baik 

nilainya berarti…..”. Dengan pernyataan menggantung tersebut siswa menanggapi 

dengan positif dan termotivasi membacakan teks berita lebih baik lagi.  

      

   

Gambar 19 Siswa Tampil Bermain Peran sebagai  

Pembaca Berita pada Siklus II 
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Berdasarkan jurnal guru, pada siklus II ini siswa mengalami peningkatan 

kepercayaan diri dan penampilan sesuai aspek-aspek penilaian. Siswa sudah lebih 

berani memaksimalkan properti dan penampilan mereka agar hasil penilaian 

mereka lebih baik daripada siklus I. Siswa sudah memiliki kelancaran membaca 

yang baik dan atau tanpa salah, ketepatan intonasi yang baik karena bantuan 

contoh dari media dan pembacaan teks berita yang guru lakukan, artikulasi yang 

sudah lebih jelas daripada siklus I, volume suara yang lebih nyaring daripada 

siklus I, ekspresi dan sikap yang ditunjukkan dengan berani berinteraksi mata 

kepada pendengar (siswa lain) selayaknya pembaca berita, dan penampilan yang 

lebih baik kerapiannya daipada siklus I. 

 

4.1.2.1.5 Kondusifnya Proses Menyimak Penampilan Siswa yang Maju 

Selain mengamati proses pembacaan teks berita yang siswa lakukan di 

depan kelas, guru juga mengobservasi siswa lain yang sedang menyimak 

penampilan siswa yang tampil. Didapat data bahwa 27 siswa atau 84,3% 

menyimak dengan baik proses pembacaan teks berita yang siswa lakukan. Siswa 

sudah lebih serius dibandingkan pada siklus sebelumnya. Tidak lagi 

menertawakan siswa yang maju atau sibuk sendiri bermain dengan teman di 

dekatnya.  

Berdasarkan hasil jurnal guru, dijelaskan bahwa kekondusifan siswa pada 

proses menyimak penampilan siswa yang maju siklus II ini lebih baik daripada 

sebelumnya. Siswa yang tidak berkewajiban menilai pada lembar penilaian 

memperhatikan dengan siswa yang tampil. Bahkan saat dimintai komentar atau 
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tanggapan atas siswa yang telah maju dengan aktif siswa mengutarakan pendapat 

dan komentarnya dengan baik dan komunikatif. Siswi-siswi pun demikian halnya 

saat memberikan komentar, walaupun kalimat yang disampaikan pendek-pendek 

dan langsung kepada intinya, guru mengambil kesimpulan bahwa ini adalah salah 

satu bentuk peningkatan dalam keaktifan siswa dan keseriusannya menyimak 

proses pembacaan teks berita menggunakan model bermain peran yang teman 

mereka lakukan. 

Setelah semua siswa maju dan menampilkan proses pembacaan teks berita 

mereka. Guru meminta beberapa siswa untuk mengembalikan meja dan kursi 

peralatan tampil dikembalikan seperti semula, lalu guru sengaja hanya diam saja 

dan hanya berkeliling mengumpulkan hasil penilaian. Sampai semua lembar 

penilaian terkumpul, siswa memang agak ramai dan sibuk berkomentar mengenai 

hasil penampilan mereka. Akan tetapi, setelah guru mengambil posisi berdiri di 

tengah muka kelas dan memandang berkeliling siswa akhirnya diam dengan 

sendirinya karena penasaran. Guru mengatakan telah melihat seluruh hasil 

penilaian dan menemukan dua siswa dengan nilai terbaik dan akan memperoleh 

hadiah sebagai bentuk penghargaan kepada mereka, juga guru mengatakan siswa 

yang berperilaku positif dan mengikuti pembelajaran dengan baik juga akan 

mendapatkan hadiah. Siswa langsung bertanya-tanya, namun guru meminta siswa 

terlebih dahulu memberikan tanggapan atas pembelajaran yang telah berlangsung. 

Berdasarkan hasil observasi dan jurnal guru ini dapat disimpulkan bahwa proses 

menyimak penampilan siswa yang maju pada siklus II berjalan kondusif. 
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4.1.2.1.6 Terbangunnya Suasana yang Reflektif Saat Kegiatan Refleksi 

pada Akhir Pembelajaran 

Hasil observasi proses reflektifnya suasana saat kegiatan refleksi pada akhir 

pembelajaran menunjukkan 29 siswa atau 90,6% siswa menunjukkan sikap baik 

saat kegiatan berlangsung. Hal tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 15,6% 

dari hasil siklus I yang hanya 24 siswa atau 75% yang menunjukkan sikap baik 

saat kegiatan berlangsung. Tahap refleksi ini berperan penting karena pada 

kegiatan ini guru dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan proses pembelajaran 

keterampilan membacakan teks berita menggunakan model bermain peran melalui 

media audio rekaman pembacaan teks berita. 

Kegiatan refleksi siklus II suasana sangat reflektif. Setelah siswa 

memberikan tanggapan, guru mengajukan pertanyaan kepada siswa mengenai 

pembelajaran yang baru saja berlangsung. Siswa dengan antusias menjawab dan 

bertanya balik dengan tidak sabar siapa yang mendapatkan nilai tetinggi. Guru, 

dengan tetap belum memberikan jawaban, memberikan penguatan kepada 

tanggapan siswa. Setelah itu, guru mengajak siswa merefleksi dan mengevaluasi 

kekurangan serta kelebihan pembelajaran kali ini dibandingkan pada siklus I atau 

pada saat penilaian terdahulu.  Akhirnya, guru memberitahukan siswa dengan 

nilai tertinggi. Siswa yang telah menunggu-nunggu memberikan tepuk tangan 

secara sportif bagi teman mereka yang mendapatkan reward. Selain siswa dengan 

nilai tertinggi, guru juga memberikan reward bagi siswa dengan sikap dan 

perilaku paling baik saat menyimak pembacaan teks berita. Hal ini tentu lebih 

disambut lagi karena guru memberikan dua reward untuk siswa putra dan dua 
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lainnya untuk siswa putri. Dengan demikian, disimpulkan bahwa proses terakhir 

membacakan teks berita menggunakan model bermain peran melalui media audio 

rekaman pembacaan teks berita siklus II berlangsung lebih reflektif dibanding 

siklus I. 

Dari jurnal guru dapat diketahui pada proses kegiatan refleksi suasana kelas 

berlangsung sangat reflektif, hampir semua siswa memperhatikan penjelasan guru 

dan merespon dengan aktif dan antusias yang lebih tinggi daripada siklus I. guru 

tidak lupa memberikan motivasi kepada siswa untuk terus belajar serta 

mendorong siswa agar semakin aktif dalam proses pembelajaran, maupun 

mengembangkan bakat menjadi pembaca berita atau ahli bidang broadcasting 

suatu hari nanti. 

 

Sementara itu, diagram di atas menunjukkan hasil jurnal siswa tentang 

kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran. Aspek terbangunnya suasana yang 

reflektif saat kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran berisi tentang perasaan, 

62%9%

13%

13%

3%

Diagram 4 Perasaan dan Kesan Siswa terhadap Pembelajaran 
Membacakan Teks Berita Siklus II

Senang, terkesan, menambah 
pengetahuan.

Media makin menarik.

Properti berbeda.

Sudah berlatih

Penampilan guru memotivasi
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kesan, dan saran. Dari hasil jurnal mengenai perasaan dan kesan siswa setelah 

dianalisis diketahui bahwa sebagian besar siswa merasa senang mengikuti 

pembelajaran membacakan teks berita yang dilakukan oleh guru. Sebanyak 20 

siswa atau 62% siswa merasa senang dengan pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru, karena penyampaian materi inti yang disampaikan guru sudah baik dan 

dapat diterima oleh siswa dengan mudah serta materi tambahan yang berupa 

pengetahuan umum tentang dunia penyiaran yang disampaikan oleh guru juga 

menjadi pengetahuan baru bagi para siswa. Sebanyak 3% menjawab penampilan 

guru yang telah memberikan contoh praktik membacakan teks berita oleh dirinya 

sendiri membuat siswa terkesan walaupun tidak sesempurna pembaca berita 

sesungguhnya, namun guru telah memberikan motivasi dan kepercayaan diri yang 

lebih pada diri siswa. Rasa tertarik siswa bukan hanya karena penampilan guru 

membacakan teks berita, namun juga karena kemenarikan media yang baru 

dijawab oleh 9% siswa, properti pembacaan teks berita yang berbeda dengan yang 

sebelumnya dijawab oleh 13% siswa, dan karena siswa telah memiliki banyak 

waktu berlatih maka mereka melalui tes membacakan teks berita dengan hasil 

yang lebih baik dijawab oleh 13% siswa 
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Diagram di atas berdasarkan hasil jurnal mengenai kemudahan dan kesulitan 

dalam melaksanakan pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model 

bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks berita, sebagian 

besar siswa menjawab sudah lebih mudah dalam melakukan pembelajaran karena 

telah berlatih di rumah. 81% siswa menuliskan sudah melakukan pelatihan di 

rumah masing-masing, bahkan ada siswa yang berlatih bersama-sama, sesuai 

dengan aspek penilaian. Diuraikan, secara intensif mereka menonton pembaca 

berita di televisi di setiap stasiun televisi dan mengambil ciri khas salah satu dari 

pembaca berita yang mereka kagumi. Masih ada juga yang menjawab seperti pada 

jurnal di Siklus I, bahwa pembelajaran ini mudah karena tidak usah menghapal. 

Sementara itu 6% siswa masing mengalami kesulitan yakni sulit mengikuti gaya 

penyiar berita sesuai aspek yang dinilai. Walau begitu angka siswa yang 

mengalami kesulitan ini hanya sekitar 2 siswa atau 6% siswa di kelas. 

81%

13%

6%

Diagram 5 Kemudahan dan Kesulitan Mengikuti Pembelajaran
Membacakan Teks Berita Siklus II

Sudah berlatih

Menonton pembaca berita di 
televisi

Sulit mengikuti pembaca berita di 
televisi
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Saran-saran yang diajukan siswa melalui jurnal ini yakni agar properti yang 

digunakan lebih variatif lagi. Sebanyak 21 siswa atau 66% menyatakan demikian. 

Alasan yang mereka cantumkan anatara lain agar lebih percaya diri saat tampil, 

agar lebih menghayati peran, dan agar lebih menarik untuk berperan. Sisanya, 

sebanyak 11 siswa atau 34% menyatakan agar guru tidak terlalu cepat dalam 

mengajarkan materi maupun saat  memberikan contoh pembacaan teks berita.  

Dengan demikan, dapat disimpulkan bahwa tugas guru dalam 

menyampaikan pembelajaran membacakan teks berita pada Siklus II dapat 

dikatakan berhasil. Pembelajaran yang diterapkan guru berjalan dengan lancar dan 

telah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, lebih hidup, dan lebih 

bermakna.  

Selain hasil observasi, jurnal guru, dan jurnal siswa data kegiatan refleksi 

juga didapat dari hasil wawancara. Dalam kegiatan wawancara terdapat lima 

macam pertanyaan, yakni: 1) bagaimana kesan siswa mengenai pembelajaran 

membacakan teks berita menggunakan model bermain peran melalui media audio 

rekaman pembacaan teks berita, 2) bagaimana pendapat siswa tentang 

66%

34%

Diagram 6 Saran Siklus II

Properti divariatifkan

Guru lebih pelan 
menjelaskan materi atau 
mencontohkan pembacaan 
teks berita
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penggunaan model bermain peran dan media audio rekaman pembacaan teks 

berita dalam pembelajaran membacakan teks berita, 3) bagaimana pendapat siswa 

tentang cara guru menyampaikan pembelajaran membacakan teks berita 

menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks 

berita, 4) kemudahan dan kesulitan apa saja yang siswa alami selama 

pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model bermain peran 

melalui media audio rekaman pembacaan teks berita, 5) apa saja saran yang dapat 

siswa berikan terhadap pembelajaran membacakan teks berita menggunakan 

model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks berita. 

Wawancara pada Siklus II dilakukan di luar jam pembelajaran. Sama seperti 

Siklus I, wawancara ini juga dilakukan kepada enam siswa, yaitu dua siswa yang 

mendapatkan nilai tertinggi, dua siswa yang mendapatkan nilai sedang, dan dua 

siswa yang mendapatkan nilai terendah. Tujuan peneliti melakukan wawncara 

adalah untuk mengetahui tanggapan atau sikap siswa terhadap proses 

pembelajaran membacakan teks berita dengan model bermain peran melalui 

media audio rekaman pembacaan teks berita. 

Dalam kegiatan wawancara terdapat lima macam pertanyaan, yakni: 1) 

bagaimana kesan siswa mengenai pembelajaran membacakan teks berita dengan 

intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume suara yang jelas menggunakan 

model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks berita, 2) 

bagaimana pendapat siswa tentang penggunaan model bermain peran dan media 

audio rekaman pembacaan teks berita dalam pembelajaran membacakan teks 

berita dengan intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume suara yang jelas, 3) 
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bagaimana pendapat siswa tentang cara guru menyampaikan pembelajaran 

membacakan teks berita dengan intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume 

suara yang jelas menggunakan model bermain peran melalui media audio 

rekaman pembacaan teks berita, 4) kemudahan dan kesulitan apa saja yang siswa 

alami selama pembelajaran membacakan teks berita dengan intonasi yang tepat 

serta artikulasi dan volume suara yang jelas menggunakan model bermain peran 

melalui media audio rekaman pembacaan teks berita, 5) apa saja saran yang dapat 

siswa berikan terhadap pembelajaran membacakan teks berita dengan intonasi 

yang tepat serta artikulasi dan volume suara yang jelas menggunakan model 

bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks berita. 

Seperti pada Siklus I lalu, berdasarkan hasil wawancara dengan enam siswa, 

diketahui bahwa pada dasarnya siswa senang dan tertarik terhadap pembelajaran 

membacakan teks berita menggunakan model bermain peran melalui media audio 

rekaman pembacaan teks berita. Terbukti keenam siswa yang diwawancarai 

menjawab demikian. Siswa merasa senang karena sebelumnya setiap 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia siswa jarang atau bahkan sama sekali 

tidak pernah menggunakan media pembelajaran. Pembelajaran membacakan teks 

berita dengan menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman 

pembacaan teks berita ini menambah semangat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Selain itu, setelah mengikuti pembelajaran tersebut siswa menjadi 

lebih mengetahui tentang dunia broadcasting khususnya penyiaran berita, cara 

membacakan teks berita dengan baik dan benar, serta pembelajaran tersebut 
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memberikan motivasi kepada siswa untuk mengembangkan bakat mereka dalam 

membacakan teks berita. 

Tanggapan siswa mengenai model dan media yang digunakan oleh guru 

yakni 5 siswa menjawab bahwa pembelajaran menarik dengan adanya media yang 

baru dan properti yang berbeda dari Siklus I. Sedangkan seorang siswa lain 

berpendapat bahwa pembelajaran sudah sangat menarik, namun seharusnya 

properti masih bisa ditambah. 

Berkenaan dengan cara guru menyampaikan pembelajaran membacakan 

teks berita dengan intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume suara yang jelas 

menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks 

berita, 4 siswa menjawab sudah baik karena berhasil menarik perhatian siswa 

apalagi dengan contoh penampilan pembacaan teks berita yang dilakukan oleh 

guru, namun 2 siswa menambahi dengan menjawab terlalu cepat dalam 

menyampaikan materi. 

Pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model bermain peran 

melalui media audio rekaman pembacaan teks berita memiliki kemudahan dan 

kesulitan tersendiri bagi siswa. 4 siswa menjawab kemudahan dari pembelajaran 

ini adalah mereka tidak perlu menghapalkan bagian teks berita yang mereka akan 

tampilkan. Sementara 2 siswa menjawab sudah lebih mudah daripada Siklus I 

karena sudah berlatih dan mendapat masukan dari teman. 

Karena siswa sudah cukup berlatih, maka kesulitan juga berkurang. 

Kesulitan yang paling masih dialami siswa adalah kesulitan dalam menampilkan 

pembacaan teks berita yang baik berdasarkan aspek aspek yang harus dikuasai 
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antara lain kelancaran membaca, ketepatan intonasi, artikulasi, volume suara, 

penjedaan, ekspresi dan sikap, serta penampilan. Keenam siswa masih merasa 

terbebani dengan aspek penilaian yang ada. 

Saran dari keenam siswa tersebut memiliki kesamaan mendasar yakni agar 

model bermain peran juga digunakan dalam mata pelajaran lain atau materi 

bahasan Bahasa Indonesia yang lain karena lebih menarik dan membantu siswa 

mengembangkan rasa percaya diri dan tidak malu berhadapan dengan orang 

banyak. Juga agar guru tidak terlalu cepat saat memberikan materi. 

Melalui hasil wawancara dari enam siswa tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model bermain peran 

melalui media audio rekaman pembacaan teks berita mendapatkan respon positif 

dari siswa. Mereka merasa senang dengan pembelajaran tersebut karena guru telah 

menggunakan media pembelajaran yang menarik perhatian siswa. Guru telah 

menerapkan model pembelajaran bermain peran yang memungkinkan siswa untuk 

mengekspresikan diri mereka seperti pembaca teks berita di televisi maupun radio. 

Hasil wawancara pada Siklus II ini juga menunjukkan perubahan sikap siswa 

menjadi lebih baik. Dalam hal ini, pembelajaran Siklus II ini telah berhasil. 

Selain observasi, jurnal guru, jurnal siswa, dan wawancara, data tentang 

refleksi juga didapatkan dari dokumentasi foto. Berikut hasil refleksi dalam 

dokumentasi foto tentang proses pembelajaran membacakan teks berita 

menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks 

berita siklus II. 



153 
 

 
 

   

   

Gambar 20 Dokumentasi Siswa saat Mengikuti Kegiatan Pembelajaran 

 

Berdasarkan hasil observasi, jurnal guru, jurnal siswa, wawancara, dan 

dokumentasi foto pada siklus I, secara keseluruhan disimpulkan bahwa dalam 

proses refleksi pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model 

bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks berita pada siklus II 

sudah berjalan baik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang 

telah direvisi berdasarkan hasil pembelajaran siklus I. Dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model bermain peran 

melalui media audio rekaman pembacaan teks berita pada siklus II secara 

keseluruhan sudah berjalan lebih baik. 
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4.1.2.2 Peningkatan Keterampilan Membacakan Teks Berita Menggunakan 

Model Bermain Peran melalui Media Audio Rekaman Teks Berita 

Siklus II 

Hasil tes membacakan teks berita pada Siklus II ini merupakan data kedua 

setelah dilakukannya perbaikan tindakan pembelajaran pada Siklus I. dalam 

pembelajaran Siklus II ini, peneliti masih memanfaatkan media audio rekaman 

pembacaan teks berita. Akan tetapi, terdapat perbedaan pada penyajiannya, yaitu 

peneliti memperdengarkan pembacaan teks berita dari seorang pembaca berita 

yang memiliki kekhasan dalam gaya pembacaan teks beritanya dan siswa 

mengenalnya karena sering muncul di televisi. 

Kriteria penilaian pada Siklus II ini masih sama seperti pada Siklus I, yakni 

1) kelancaran membaca, 2) ketepatan intonasi, 3) artikulasi, 4) penjedaan, 5) 

volume, 6) ekspresi dan sikap, dan 7) penampilan. 

Hasil tes keterampilan membacakan teks berita pada Siklus II secara 

klasikal mencapai nilai rata-rata 80,6 atau dalam kategori baik. Berikut uraian 

rinci hasil tes membacakan teks berita dengan intonasi yang tepat serta artikulasi 

dan volume suara yang jelas. 
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Tabel 16 Hasil Tes Membacakan Teks Berita Siklus II 

No. 
Kategori 

Nilai 

Rentang 

Nilai 
F 

Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-rata 

Ketuntasan 

(%) 

1. Sangat 

Baik 

81-100 13 1108 41 

2581

32
 𝑥 100 

= 80,6 

(baik) 

32

32
 𝑥 100 

2. Baik 71-80 18 1473 59 

3. Cukup 61-70 0 0 0 

4. Kurang 51-60 0 0 0 

5. Sangat 

kurang 

0-50 0 0 0 

Jumlah 32 2581 100 % 100% 

 

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 32 siswa sudah 

menunjukkan ketuntasan sebesar 100%. Ada 13 siswa atau 41% yang berhasil 

memperoleh nilai berkategori sangat baik, yaitu nilai antara 81-100. Selebihnya, 

18 siswa atau 59% mencapai nilai antara 71-80 dengan kategori baik. Berdasarkan 

hasil tes membacakan teks berita tersebut dibuktikan bahwa siswa sudah 

mencapai ketuntasan dalam pembelajaran membacakan teks berita. Rata-rata pada 

siklus II ini telah mencapai 80,6 dan termasuk kategori baik. 

Peningkatan yang terjadi pada Siklus II pada dasarnya dipengaruhi oleh dua 

faktor, yaitu keterampilan siswa dalam membacakan teks berita yang semakin 

meningkat dan penggunaan media audio rekaman teks berita yang digunakan 

selama penelitian dinilai telah efektif. Semakin meningkatnya keterampilan siswa 

dalam membacakan teks berita dikarenakan siswa sudah banyak yang memahami 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Hal ini pula yang mengakibatkan 

adanya suatu perubahan perilaku ke arah positif terhadap pembelajaran 

membacakan teks berita. Keberhasilan penelitian ini juga dikarenakan adanya 

perbaikan penggunaan media audio rekaman pembacaan teks berita yang 
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digunakan guru. Dalam penelitian Siklus II ini peneliti menggunakan media audio 

yang memperdengarkan pembacaan teks berita yang dibawakan oleh pembaca 

berita di televisi yang memiliki kekhasan dalam pembawaannya dan biasanya 

familiar disimak atau ditonton oleh siswa. Hal ini dilakukan agar siswa tidak 

merasa bosan dan asing pada saat pembelajaran berlangsung. Selain itu, dalam 

penelitian Siklus II guru menerapkan pembelajaran dengan model bermain peran 

yang menuntut keaktifan siswa sehingga mampu meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap pembelajaran pembacaan teks berita dengan intonasi yang tepat dan 

artikulasi serta volume suara yang jelas. 

Meningkatnya hasil tes membacakan teks berita ini merupakan 

penggabungan 7 aspek keterampilan membacakan teks berita yang diujikan, 

meliputi: 1) kelancaran membaca, 2) ketepatan intonasi, 3) artikulasi, 4) volume 

suara, 5) penjedaan, 6) ekspresi dan sikap, dan 7) penampilan. Adapun hasil 

masing-masing aspek tersebut secara dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 17 Nilai Ketuntasan Keterampilan Siswa pada Tiap Aspek dalam Tes 

Keterampilan Membacakan Teks Berita Siklus II 

 

No. Aspek yang Dinilai F 
Persentase 

(%) 
Ketuntasan 

1. Kelancaran membaca 32 100  

2. Ketepatan intonasi 25 78,1  

3. Artikulasi 24 75  

4. Volume suara 28 87,5  

5. Penjedaan 24 75  

6. Ekspresi dan sikap 13 40,6 - 

7. Penampilan 18 56,2  

 

Dari tabel 17 di atas dapat diketahui nilai tes keterampilan membacakan teks 

berita menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman 
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pembacaan teks berita pada siklus II setiap aspek. Aspek kelancaran membaca 

terdapat 32 siswa yang mencapai ketuntasan lancar membaca, hal tersebut sama 

dengan 100% dinyatakan tuntas. Aspek ketepatan intonasi didapat 25 siswa atau 

78,1% yang baik dalam ketepatan intonasinya, hal ini membuat aspek ketepatan 

intonasi telah tuntas. Aspek artikulasi ada 24 siswa atau  75% yang baik 

artikulasinya, membuat aspek ini telah mencapai ketuntasan. Aspek volume suara 

ada  28 siswa atau 87,5% siswa di kelas yang memenuhi persyaratan volume suara 

yang baik, ini menunjukkan bahwa ketuntasan volume suara untuk kelas VIII-A 

sudah tercapai. Aspek penjedaan ada 24 siswa atau 75% yang lancar menjedakan 

teks berita dan ini membuat aspek penjedaan memenuhi ketuntasan kelas. Aspek 

ekspresi dan sikap ada 13 siswa atau  40,6% yang bersikap baik, namun ini belum 

memenuhi syarat ketuntasan kelas. Aspek penampilan ada 18 siswa atau 56,2% 

yang berpenampilan baik, membuat aspek penampilan memenuhi ketuntasan 

kelas. 

 

4.1.2.2.1 Hasil Tes Aspek Kelancaran Membaca 

Hasil tes membacakan teks berita aspek kelancaran membaca memiliki 

bobot 4 poin. Pada siklus II ini sudah mencapai rata-rata nilai 97,5 atau 

berkategori sangat lancar dan baik. Hasil tes aspek kelancaran membaca siklus II 

secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 18 Hasil Tes Membacakan Teks Berita Aspek Kelancaran Membaca 

No. Kategori Nilai 
Rentang 

Nilai 
F 

Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-rata 

Ketuntasan 

(%)   

1. Sangat lancar dan 

baik 
20 28 560 87,5 

624

640
 𝑥 100 

32

32
 𝑥 100 

2. Lancar dan baik 15-19 4 64 12,5 

3. Cukup lancar dan 

baik 
10-14 0 0 0 

4. Kurang lancar dan 

salah 
5-9 0 0 0 

5. Masih tersendat-

sendat, tidak 

lancar, dan salah 

0-4 0 0 0 

Jumlah 32 624 100 % 

97,5 

(sangat 

lancar) 

100% 

Data pada tabel tesebut dapat dideskripsikan bahwa hasil tes membacakan 

teks berita aspek kelancaran membaca telah mencapai ketuntasan 100%. Kategori 

sangat lancar dan baik dengan nilai 20 dicapai oleh 28 siswa atau 87,5%. Kategori 

lancar dan baik dengan nilai 15-19 dicapai oleh 4 siswa atau 12,5%. Sedangkan 

kategori cukup lancar dan baik; kategori kurang lancar dan salah; dan kategori 

masih tersendat-sendat, tidak lancar sudah tidak ada yang termasuk dalam 

kategori-kategori ini lagi. Dengan demikian sekali lagi terbukti bahwa siswa 

sudah memiliki kelancaran membaca yang baik. 

 

4.1.2.2.2 Hasil Tes Apek Ketepatan Intonasi 

Hasil tes membacakan teks berita aspek ketepatan intonasi memiliki bobot 

sebesar 4 poin. Secara rata-rata, pada siklus II ini telah mencapai 78,1 dan dapat 

disimpulkan bahwa siswa sudah tepat dalam mengintonasikan bacaan, dan tidak 

monoton. Hasil penilaian tes aspek ketepatan intonasi dalam membacakan teks 

berita secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. 



159 
 

 
 

Tabel 19 Hasil Tes Membacakan Teks Berita Aspek Ketepatan Intonasi 

No. 
Kategori 

Nilai 

Rentang 

Nilai 
F 

Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-rata 

Ketuntasan 

(%) 

1. Sangat 

tepat dan 

tidak 

monoton 

20 4 80 12,5 

500

640
 𝑥 100 

25

32
 𝑥 100 

2. Tepat dan 

tidak 

monoton 

15-19 21 336 65,6 

3. Cukup 

tepat dan 

agak 

monoton 

10-14 7 84 21,9 

4. Kurang 

tepat dan 

monoton 

5-9 0 0 0 

5. Tidak tepat 

dan 

monoton 

0-4 0 0 0 

Jumlah 32 500 100 % 78,1 (baik) 78,1% 

 

Data pada tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa hasil tes membacakan 

teks berita aspek ketepatan intonasi mencapai ketuntasan 78,1%. Kategori sangat 

tepat dan tidak monoton dengan nilai 20 telah dicapai oleh 4 siswa atau setara 

12,5% dai jumlah siswa di kelas tersebut. Kategori tepat dan tidak monoton 

dengan nilai 15-19 dicapai oleh 21 siswa atau 65,5%. Sedangkan kategori cukup 

tepat dan agak monoton dicapai oleh 7 siswa atau 21,9%. Selanjutnya, tidak ada 

siswa yang mendapatkan kategori kurang tepat dan monoton serta kategori tidak 

tepat dan monoton. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siswa sudah tepat 

dalam mengintonasikan bacaan, dan tidak monoton. 
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4.1.2.2.3 Hasil Tes Aspek Artikulasi 

Hasil tes membacakan teks berita aspek artikulasi memilik bobot 3 poin. 

Pada siklus II ini telah mencapai rata-rata mencapai 77,5 dan dapat disimpulkan 

bahwa mayoritas siswa termasuk dalam kategori yang cukup menguasai artikulasi 

yang baik. Hasil penilaian tes aspek artikulasi dalam membacakan teks berita 

secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 20 Hasil Tes Membacakan Teks Berita Aspek Artikulasi 

No. 
Kategori 

Nilai 

Rentang 

Nilai 
F 

Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-rata 

Ketuntasan 

(%) 

1. Sangat 

jelas 

15 4 60 12,5 

372

480
 𝑥 100 

 

24

32
 𝑥 100 

2. Jelas  12-14 20 240 62,5 

3. Cukup 

jelas 

8-11 8 72 25 

4. Kurang 

jelas 

4-7 0 0 0 

5. Tidak 

jelas 

0-3 0 0 0 

Jumlah 32 372 100 % 
77,5 

(cukup) 
75% 

 

Data pada tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa hasil tes membacakan 

teks berita aspek artikulasi mencapai ketuntasan hingga sebesar 75%. Untuk 

kategori sangat jelas dengan nilai 15 dicapai oleh 4 siswa atau 12,5%. Kategori 

jelas dengan nilai 15-19 dicapai oleh 20 siswa atau 62,5%. Sedangkan kategori 

cukup jelas dicapai oleh 8 siswa atau 25%. Selanjutnya, kategori kurang jelas 

dicapai oleh dan kategori tidak jelas dicapai oleh 0 siswa. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa siswa sudah cukup jelas artikulasinya saat membacakan teks 

berita. 
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4.1.2.2.4 Hasil Tes Aspek Volume Suara 

Hasil tes membacakan teks berita aspek volume suara memiliki bobot 

sebesar 3 poin. Pada siklus II ini rata-rata mencapai 81,8 dan dapat disimpulkan 

bahwa siswa sudah jelas dan nyaring dalam membacakan teks berita. Hasil 

penilaian tes aspek volume suara dalam membacakan teks berita secara rinci dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 21 Hasil Tes Membacakan Teks Berita Aspek Volume Suara 

No. Kategori Nilai 
Rentang 

Nilai 
F 

Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-rata 

Ketuntasan 

(%) 

1. Sangat jelas dan 

nyaring 
15 7 105 18,7 

393

480
 𝑥 100 

28

32 
 𝑥 100 

2. Jelas dan nyaring 12-14 21 252 68,7 

3. Cukup jelas, 

namun tidak 

nyaring 

8-11 4 36 12,5 

4. Lemah, kurang 

jelas, dan tidak 

nyaring 

4-7 0 0 0 

5. Sangat lemah, 

tidak jelas, dan 

tidak nyaring 
0-3 0 0 0 

Jumlah  32 393 100 % 81,8 (baik) 87,5% 

 

Data pada tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa hasil tes membacakan 

teks berita aspek volume suara mencapai ketuntasan hingga 87,5%. Kategori 

sangat jelas dan nyaring dengan nilai 15 telah dicapai oleh 6 siswa atau 18,7%. 

Kategori jelas dan nyaring dengan nilai 12-14 dicapai oleh 22 siswa atau 68,7%. 

Sedangkan kategori cukup jelas namun tidak nyaring dicapai oleh 4 siswa atau 

12,5%. Selanjutnya, kategori lemah, kurang jelas dan tidak nyaring serta kategori 
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sangat lemah, tidak jelas dan tidak nyaring dicapai oleh 0 siswa. Dengan demikian 

dapat disimpulkan siswa sudah jelas dan nyaring dalam membacakan teks berita. 

 

4.1.2.2.5 Hasil Tes Aspek Penjedaan 

Penilaian Hasil tes membacakan teks berita aspek penjedaan memiliki bobot 

sebesar 2 poin. Pada Siklus II ini rata-ratanya telah mencapai 76,2 dan dapat 

disimpulkan bahwa siswa sudah tepat dalam memberikan penjedaan teks berita 

yang dibacakannya. Hasil penilaian tes aspek penjedaan dalam membacakan teks 

berita secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 22 Hasil Tes Membacakan Teks Berita Aspek Penjedaan 

No. 
Kriteria 

Nilai 

Kategori 

Nilai 
F 

Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-rata 

Ketuntasan 

(%) 

1. Sangat 

tepat  

10 2 20 6,25 

244

320
 𝑥 100 

24

32
 𝑥 100 

2. Tepat  7-9 22 176 68,75 

3. Cukup 

tepat  

6-8 8 48 25 

4. Kurang 

tepat 

3-5 0 0 0 

5. Tidak 

tepat 

0-2 0 0 0 

Jumlah  32 244 100 % 76,2 (baik) 75% 

 

Data pada tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa hasil tes membacakan 

teks berita aspek penjedaan telah mencapai ketuntasan hingga 75%. Kategori 

sangat tepat dengan nilai 10 dicapai hanya oleh 2 siswa atau setara dengan 6,25% 

dari jumlah siswa dalam kelas tersebut. Kategori tepat dengan nilai 7-9 dicapai 

oleh 22 siswa atau 68,75%. Sedangkan kategori cukup tepat dicapai oleh 8 siswa 

atau 25%. Selanjutnya, kategori kurang tepat dan kategori tidak tepat tidak 
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dicapai. Dengan demikian siswa sudah tepat dalam memberikan penjedaan teks 

berita yang dibacakannya. 

 

4.1.2.2.6 Hasil Tes Aspek Ekspresi dan Sikap 

Hasil tes membacakan teks berita aspek ekspresi dan sikap memiliki bobot 2 

poin. Pada siklus II telah mencapai 66,8 dan dapat disimpulkan bahwa siswa yang 

sudah cukup sesuai berekspresi, sikap tenang, dan tidak kaku saat membacakan 

teks berita meningkat daripada Siklus I. Hasil penilaian tes aspek ekspresi dan 

sikap dalam membacakan teks berita secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 23 Hasil Tes Membacakan Teks Berita Aspek Ekspresi dan Sikap 

No Kriteria Nilai 
Kategori 

Nilai 
F 

Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-rata Ketuntasan 

1. Ekspresi sesuai/tidak 

berlebihan, sangat 

tenang, dan santai. 

10 2 20 6,2 

214

320
 𝑥 100 

12

32
 𝑥 100 

2. Ekspresi sudah 

sesuai, sikap tenang, 

dan tidak kaku 

7-9 10 88 34,4 

3. Ekspresi cukup 

sesuai, sikap tenang, 

dan tidak kaku 

6-8 17 96 50 

4. Ekspresi kurang 

sesuai/berlebihan, 

sikap kurang tenang, 

dan agak kaku. 

3-5 3 12 9,4 

5. Ekspresi tidak 

sesuai/berlebihan, 

sikap kaku, dan tidak 

tenang. 

0-2 0 0 0 

Jumlah 32 214 100% 
66,8 

(cukup) 
37,5% 

 

Data pada tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa hasil tes membacakan 

teks berita aspek ekspresi dan sikap siklus II mencapai ketuntasan hingga 37,5%. 
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Kategori ekspresi sesuai/tidak berlebihan, sangat tenang, dan santai.dengan nilai 

10 telah dicapai 2 siswa yang mencapainya atau sama dengan 6,2% siswa kelas 

tersebut. Kategori ekspresi sudah sesuai, sikap tenang, dan tidak kaku dengan nilai 

7-9 dicapai oleh 11 siswa atau 34,4%. Sedangkan kategori ekspresi cukup sesuai, 

sikap tenang, dan tidak kaku dengan nilai 6-8 dicapai oleh 16 siswa atau 50%. 

Selanjutnya, kategori ekspresi kurang sesuai/berlebihan, sikap kurang tenang, dan 

agak kaku. dicapai oleh 3 siswa atau 9,4%. Terakhir kategori ekspresi tidak 

sesuai/berlebihan, sikap kaku, dan tidak tenang.dicapai oleh 0 siswa. Dengan 

demikian siswa yang sudah cukup sesuai berekspresi, sikap tenang, dan tidak 

kaku saat membacakan teks berita meningkat daripada Siklus I. 

 

4.1.2.2.7 Hasil Tes Aspek Penampilan 

Hasil tes membacakan teks berita aspek pernampilan memiliki bobot 

sebesar 2 poin. Pada siklus II ini mencapai 70,6 dan dapat disimpulkan bahwa 

siswa sudah tepat berpenampilan dan rapi, serta tidak tegang dan grogi. Hasil 

penilaian tes aspek penampilan dalam membacakan teks berita secara rinci dapat 

dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 24 Hasil Tes Membacakan Teks Berita Aspek Penampilan 

No Kriteria Nilai 
Kategori 

Nilai 
F 

Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) Rata-rata 
Ketuntasan 

(%) 

1. Penampilan sangat 

tepat, rapi, dan santai 
10 1 10 3,1 

226

320
 𝑥 100 

18

32
 𝑥 100 

2. Penampilan tepat dan 

rapi, tidak tegang dan 

grogi. 

7-9 17 136 53,1 

3. Penampilan cukup tepat 

dan rapi, agak grogi 
6-8 12 72 37,5 

4. Penampilan kurang rapi, 

agak tegang, dan grogi. 
3-5 2 8 6,3 

5. Penampilan tidak tepat, 

tidak rapi, tegang, dan 

grogi. 

0-2 0 0 0 

Jumlah 32 226 
100 

% 

70,6 

(baik) 
56,2% 

 

Data pada tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa hasil tes membacakan 

teks berita aspek penampilanmencapai 56,2% ketuntasan. Untuk kategori sangat 

tepat, rapi, dan santai dengan nilai 10 baru bisa dicapai oleh 1 siswa atau 3,1%. 

Kategori penampilan tepat dan rapi, tidak tegang dan grogi. dengan nilai 7-9 

dicapai oleh 17 siswa atau 53,1%. Sedangkan kategori penampilan cukup tepat 

dan rapi, agak grogi dicapai oleh 12 siswa atau 37,5%. Selanjutnya, kategori 

penampilan kurang rapi, agak tegang, dan grogi dicapai oleh 2 siswa atau 6,3%. 

Terakhir kategori penampilan tidak tepat, tidak rapi, tegang, dan grogi dicapai 

oleh 0 siswa. Dengan demikian siswa siswa sudah cukup tepat berpenampilan dan 

rapi, namun masih agak terlihat grogi  

Nilai pada aspek penampilan yang diperoleh pada Siklus II ini lebih baik 

dibandingkan dengan nilai pada Siklus I. Peningkatan yang terjadi pada Siklus II 

ini dikerenakan pengalaman yang telah dilakukan siswa pada Siklus I, sehingga 
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pada Siklus II ini penampilan siswa yang terlihat adalah siswa yang tidak lagi 

tegang ataupun grogi yang membuat penampilan siswa dalam membacakan teks 

berita menjadi tidak tepat. Berdasarkan pengalaman pada Siklus I tersebut, 

penampilan siswa dalam berupaya merapikan diri sebelum tampil dan menjadi 

lebih percaya diri. Siswa tidak lagi tegang atau takut melakukan pembacaan teks 

berita di depan kelas peningkatan nilai yang terjadi pada Siklus II ini 

membuktikan bahwa pembelajaran membacakan teks berita aspek penampilan 

pada Siklus II ini berhasil.  

Hasil tes ketarmpilan membacakan teks berita pada Siklus II mencapai nilai 

rata-rata sebesar 80,6 dan berkategori baik.  Hasil tersebut telah mencapai target 

minimal nilai ketuntasan secara klasikal bahkan lebih dari nilai 73. Dalam 

pembelajaran Siklus II ini, 100% siswa mencapai nilai di atas nilai minimal. 

Dengan demikian, hasil tes keterampilan membacakan teks berita siswa kelas VIII 

A MTs Negeri 1 Semarang sudah dapat dikatakan memuaskan dalam hal ini patut 

diibanggakan oleh guru. Selain itu, meningkatnya nilai rata-rata pada Siklus II ini 

dibuktikan pula melalui hasil penilaian tiap aspek yang disajikan dengan kategori 

baik, berikut dapat dilihat pada gambar diagram pie di bawah ini. 

 

41%

59%

Diagram 7 Nilai Keterampilan Membacakan Teks Berita 
Siklus II

Sangat baik (81-100)

Baik (71-80)
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Diagram 7 di atas menunjukkan bahwa 13 siswa atau 41% termasuk dalam 

kategori sangat baik karena mereka mencapai nilai antara 81-100. Sebagian besar 

siswa yang berjumlah 19 dari 32 siswa atau sebanyak 59% mencapai nilai antara 

71-80 dengan kategori  baik. Sisa kategori cukup, kurang, dan sangat kurang 

sudah tidak ada lagi siswa yang termasuk kategori tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas beserta dengan bukti-bukti data tabel dan 

diagram, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan keterampilan 

membacakan teks berita dengan intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume 

suara yang jelas. Hal tersebut terjadi karena dua faktor yakni pneggunaan media 

audio rekaman pembacaan teks berita dan model pembelajaran bermain peran. 

  

4.1.2.3 Hasil Perubahan Perilaku Siswa Setelah Mengikuti Pembelajaran 

Keterampilan Membacakan Teks Berita Menggunakan Model 

Bermain Peran Melalui Media Audio Rekaman Pembacaan Teks 

Berita Siklus II 

Hasil perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran membacakan teks 

berita menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman 

pembacaan teks berita siklus II ini terdapat tujuh karakter yang dijabarkan di tabel 

berikut.  
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Tabel 25 Perubahan Perilaku Siswa Setelah Mengikuti  

Pembelajaran Siklus II 

 

 

Keterangan: 

Sangat baik : 81%-100% 

Baik  : 66%-80% 

Cukup  : 56%-65% 

Kurang  : 0%-55% 

Data di tabel 25 di atas menunjukkan perilaku siswa setelah mengikuti 

pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model bermain peran 

melalui media audio rekaman pembacaan teks berita siklus II. Aspek kesiapan 

belajar menjabarkan hasil 30 siswa atau 93,7% termasuk dalam kategori sangat 

baik. Aspek keseriusan 27 siswa atau 84,3% dan termasuk kategori sangat baik. 

Aspek keaktifan terdapat 25 siswa atau 78,1% termasuk kategori baik. Aspek 

kedisplinan menyimak saat diputarkan media audio rekaman pembacaan teks 

berita terdapat 27 siswa merespon positif atau 84,3% siswa di kelas dan termasuk 

kategori sangat baik. Aspek kerja sama dalam diskusi dan kegiatan kelompok ada 

26 siswa atau 81,2% termasuk kategori sangat baik. Aspek keberanian saat tampil 

sebanyak 29 siswa atau 90,6% termsuk kategori sangat baik. Aspek kepedulian 

No. Aspek F 
Persentase 

(%) 
Kategori 

Ketunt

asan 

1. Kesiapan 30 93,7 Sangat baik  

2. Keseriusan 27 84,3 Sangat baik  

3. Keaktifan  25 78,1 Baik  

4. Kedisiplinan  27 84,3 Sangat baik  

5. Kerja sama 26 81,2 Sangat baik  

6. Keberanian 29 90,6 Sangat baik  

7. Kepedulian  28 87,5 Sangat baik  
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menyimak teman yang tampil ada 28 siswa serius menyimak atau 87,5% termasuk 

dalam kategori sangat baik. 

 

4.1.2.3.1 Kesiapan Siswa pada Pembelajaran Membacakan Teks Berita 

Menggunakan Model Bermain Peran Melalui Media Audio 

Rekaman Pembacaan Teks Berita Siklus II 

Berdasarkan hasil observasi, kesiapan siswa pada saat mengikuti 

pembelajaran membacakan teks berita terdapat 30 siswa atau  93,7% 

menunjukkan sikap siap untuk mengikuti pembelajaran. Siswa siap mengikuti 

pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model bermain peran 

melalui media audio rekaman pembacaan teks berita yang akan dilaksanakan.  

Perubahan perilaku mengenai kesiapan siswa pada awal pembelajaran 

membacakan teks berita siklus II ini terbukti dari sikap siswa yang positif 

menyambut kedatangan guru dengan antusias. Bahkan siswa sudah lebih baik 

berkomunikasi dengan guru tentang pembelajaran yang akan berlangsung dan 

mempersiapkan peralatan tulis yang dibutuhkan tanpa diminta terlebih dahulu. 

Siswa yang pada siklus I masih terlihat berjalan-jalan atau bergurau dengan teman 

di dekatnya diantisipasi guru dengan memusatkan perhatian mereka melalui 

intermezzo rekaman pembacaan teks berita Jeremy Tetti yang sedang hangat 

dibicarakan. Dengan guru memberikan pertanyaan tentang kelebihan dan 

kekurangan pembelajaran pada siklus I siswa-siswa juga lebih terpusatkan 

perhatiannya hingga lebih siap menghadapi pembelajaran yang akan berlangsung.  
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Dari jurnal guru diperoleh bahwa kesiapan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran membacakan teks berita juga hampir sama hasilnya dengan 

observasi. Hampir seluruh siswa sudah menyiapkan diri dan peralatan mereka 

untuk pembelajaran.  Kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran membacakan 

teks berita pada siklus II dapat dilihat dalam dokumentasi berikut. 

 

  

Gambar 21 Kesiapan Siswa Mengikuti Pembelajaran Siklus II 

 

Berdasarkan dokumentasi foto 21 tersebut tampak siswa sudah lebih 

terkondisikan untuk menerima pembelajaran membacakan teks berita siklus II, 

pada proses internalisasi penumbuhan minat membacakan teks berita siswa 

memperhatikan penjelasan guru tentang proses menjadi pembaca berita dengan 

sungguh-sungguh. Siswa menyimak dengan baik saat guru menjelaskan kembali 

tentang materi yang telah dipelajari pada siklus I. Siswa pun dengan baik 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru. Dengan demikian 

disimpulkan bahwa berdasarkan hasil observasi, jurnal guru, dan dokumentasi 

foto siklus II menunjukkan perubahan perilaku kesiapan siswa dalam mengikuti 
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pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model bermain peran 

melalui media audio rekaman pembacaan teks berita. 

 

4.1.2.3.2 Keseriusan Siswa dalam Memperhatikan Penjelasan dari Guru 

Dari hasil observasi, keseriusan siswa dalam memperhatikan penjelasan dan 

materi dari guru baru terdapat 27 siswa atau 84,3% yang serius menyimak, hal ini 

termasuk dalam kategori sangat baik. Siswa dapat menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan guru pada mereka dengan baik, ini membuktikan bahwa 

mereka menyimak penjelasan guru dengan sungguh-sungguh. 

Berdasarkan jurnal guru, jika dibandingkan dengan siklus I keseriusan siswa 

sudah lebih baik pada siklus II ini. Walaupun guru sempat memutarkan rekaman 

sebagai bentuk intermezzo atau ice breaking dalam pembelajaran, hal ini tidak 

mengurangi keseriusan siswa saat mendengarkan penjelasan guru. Bahkan saat 

guru menjelaskan tentang mengenai proses menjadi pembaca berita siswa terlihat 

tenang dan serius mendengarkan karena tertarik. Dengan informasi baru mengenai 

proses menjadi pembaca berita yang leih panjang daripada yang mereka duga 

membuat siswa terlihat lebih menghargai proses pembelajaran dan bersungguh-

sungguh mengikuti pembelajaran tanpa mengurangi keelastisitasan tingkah 

mereka sebagai remaja. 
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Gambar 22 Keseriusan Siswa pada Pembelajaran Siklus II 

Jika pada tindakan Siklus I guru merasa kurang memberikan bimbingan dan 

motivasi kepada siswa pada saat kegiatan membacakan teks berita, sehingga 

banyak siswa yang terkesan kurang serius dalam membacakan teks berita. pada 

siklus II guru terjun langsung memotivasi siswa dengan pembacaan teks berita 

yang ia lakukan sendiri di depan kelas. Sebagaimana yang diinginkan guru siswa 

dengan serius menyimak dan bahkan turut bernirukan pembacaan yang telah guru 

lakukan. Selain itu, guru menyampaikan kembali untuk pengingat dan penguatan 

tentang materi pembacaan teks berita dan prosedur proses membacakan teks berita 

dengan model bermain peran . 

Berdasarkan hasil observasi dan jurnal guru, dapat disimpulkan bahwa 

keseriusan siswa dalam memperhatikan penjelasan dari guru tentang pembelajaran 

membacakan teks berita menggunakan model bermain peran melalui media audio 

rekaman pembacaan teks berita pada siklus II telah mengalami peningkatan dan 

termasuk ke dalam kategori baik dari semula hanya berkategori cukup pada siklus 

I. 
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4.1.2.3.3 Keaktifan Siswa Selama Proses Pembelajaran 

Berdasarkan hasil observasi, keaktifan siswa selama proses pembelajaran 

siklus II berlangsung terdapat 25 siswa atau 78,1% aktif. Setelah mengetahui 

kelemahan bahwa siswa maupun siswi masih ada yang enggan aktif dalam 

pembelajaran karena malu, maka guru secara random atau acak melemparkan 

pertanyaan tentang materi-materi yang telah dipelajari. 

Siswa yang pada siklus I kurang memperhatikan penjelasan dan instruksi 

guru, pada siklus II sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. pada saat guru 

memberikan penjelasan siswa dengan sungguh-sungguh memperhatikan. Hal ini 

terlihat dari siswa yang sudah berani menjawab pertanyaan-pertanyaa yang 

diajukan guru. Atau bahkan siswa tanpa ditanyai terlebih dahulu sudah 

mengatakan jawaban dari pertanyaan guru dengan lantang. Hal ini membuktikan 

keaktifan siswa pada pembelajaran siklus II sudah meningkat daripada siklus I. 

Selain itu, jurnal guru juga mengemukakan tentang keaktifan siswa selama 

proses pembelajaran. Disimpulkan bahwa siswa merasa ingin tahu sehingga 

menjadi aktif selama pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Bahkan siswa 

yang masih kurang aktif sebelumnya sudah bisa mendorong dirinya sendiri untuk 

aktif menjawab maupun bertanya walaupun mulanya berbisik-bisik kepada 

temannya guru berusaha memotivasi agar siswa mampu mengemukakan pendapat 

pada pembelajaran yang berlangsung. dari hasil observasi dan jurnal tersebut 

dapat diketahui bahwa keaktifan siswa meningkat pada siklus II dibandingkan 

siklus I pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model bermain peran 

melalui media audio rekaman pembacaan teks berita. 
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4.1.2.3.4 Kedisiplinan Siswa ketika Diputarkan Media Audio Rekaman 

Suara 

Berdasarkan hasil observasi terdapat 27 siswa atau 84,3% yang disiplin 

menyimak saat pemutaran media audio rekaman pembacaan teks berita oleh guru 

pada pembelajaran membacakan teks berita siklus II ini. Seperti pada siklus I, kali 

ini mereka juga mempersiapkan diri untuk menyimak dengan tenang, tidak 

membuat keributan dan mereka memperingatkan beberapa siswa yang berisik. 

Dengan  media yang lebih jelas daripada siklus I hal ini juga berdampak pada 

kesungguhan siswa menemukan tempat peletakan tanda yang tepat pada teks 

berita yang mereka hadapi. 

 

Gambar 23 Kegiatan Siswa Menyimak Media Audio  

Rekaman Pembacaan Teks Berita 

 

Gambar 23 di atas memperlihatkan siswa saat kegiatan menyimak media 

audio rekaman pembacaan teks berita. Siswa sudah tahu dengan jelas tanda-tanda 

penjedaan dan intonasi. Setelah menerima teks berita yang baru dan 

kemaksimalan penggunaan media yang lebih baik, siswa memberikan penjedaan 

pada teks berita dengan konsentrasi dan tenang. Walaupun ada siswa yang masih 
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kurang konsentrasi, tapi tidak lagi mengganggu siswa lain yang serius menyimak 

media sambil memberikan tanda penjedaan dan intonasi.  

Senada dengan hasil dokumentasi foto, berdasarkan jurnal guru diuraikan 

bahwa siswa sudah lebih baik menyimak media yang diputarkan. Penggunaan 

media yang baru mereka membuat rasa keingintahuannya sendiri terpuaskan. 

Selain itu rasa kompetitif siswa juga terlihat dengan tidak mau kalah dalam 

menyimak dengan baik dan menunjukkan hasil terbaik proses penyimakan 

mereka. 

Dengan demikian dari hasil observasi, dokumentasi foto, dan jurnal guru 

disimpulkan bahwa kedisiplinan siswa dalam menyimak media audio rekaman 

pembacaan teks berita siklus II sudah lebih baik daripada siklus I. 

 

4.1.2.3.5 Kerja Sama Siswa saat Diskusi dan Berkegiatan dengan 

Kelompoknya 

Dari hasil observasi disimpulkan bahwa 26 siswa atau setara dengan 

81,2% siswa di kelas sudah baik dalam kerja sama dan aktif mengikuti diskusi 

serta kegiatan kelompoknya. Seperti siklus sebelumnya, kegiatan setelah 

menyimak media audio rekaman pembacaan teks berita yakni berdiskusi 

menyamakan pendapat tentang letak tanda penjedaan dan intonasi bersama teman 

dalam satu kelompok. Guru memotivasi siswa tentang keaktifan mereka 

berdiskusi melalui dukungan dan bimbingan pada tiap kelompok secara bergilir. 

Dengan cara ini siswa yang pasif lebih dulu distimulasi pertanyaan mengenai 

pendapat mereka tentang penandaan jeda dan intonasi pada teks yang dibagikan. 
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Guru juga mengajukan pertanyaan pada tiap kelompok mengenai kesulitan atau 

hal-hal yang kurang dimengerti oleh siswa. Selain itu, guru yang telah berusaha 

menghapal nama siswa menanyai siswa tersebut dengan menyebutkan nama, bagi 

siswa salah satu bentuk perhatian guru yang secara langsung mereka rasakan 

yakni melalui panggilan nama mereka. Kegiatan berdiskusi kelompok dapat 

dilihat di dokumentasi di bawah ini. 

  

  

Gambar 24 Siswa dalam Kegiatan Diskusi 

Berdasarkan gambar 24 di atas dan jurnal guru disimpulkan bahwa siswa 

sudah lebih baik dalam keaktifan mereka mengikuti proses diskusi dan kegiatan 

kelompok lainnya berupa latihan membacakan teks berita. Sambil berlatih 

membacakan teks berita dalam kelompoknya siswa secara tidak langsung belajar 

mengenai demokrasi dan menghargai prestasi siswa yang lebih mahir 

membacakan teks berita. Selain itu, ada perubahan signifikan dari proses 

pembelajaran siklus I dengan siklus II. Pada siklus II siswa memiliki semangat 
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baru tentang membacakan teks berita. Siswa serius menyimak, berdiskusi, dan 

bekerja sama berlatih membacakan teks berita seperti contoh dari media yang 

proses membacakannya mengikuti aspek-aspek yang telah diterangkan oleh guru. 

Dari jurnal guru pula siswa tercatat lebih baik dalam berdiskusi dan berkegiatan 

kelompok. 

Dari hasil instrumen-instrumen di atas disimpulkan bahwa perilaku siswa 

saat berdiskusi atau berkegiatan kelompok berupa berlatih membacakan teks 

berita pada pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model bermain 

peran melalui media audio rekaman pembacaan teks berita siklus II sudah 

mengalami peningkata daripada siklus I. 

 

4.1.2.3.6 Keberanian Siswa dalam Membacakan Teks Berita di Hadapan 

Teman Satu Kelompoknya Maupun di Depan Kelas Sambil 

Berperan sebagai Pembaca Berita 

Berdasarkan hasil observasi siklus II keberanian siswa dalam membacakan 

teks berita di hadpaan teman satu kelompok maupun di depan kelas sambil 

berperan sebagai pembaca berita menunjukkan 29 siswa yang berani atau setara 

dengan 90,6% siswa. Siswa yang maju mewakili kelompoknya, maupun yang 

memang tampil untuk dinilai tidak lagi membacakan tes berita yang dimilikinya 

dengan seenaknya. Siswa sudah tahu betul bahwa aspek-aspek yang diajarkan 

guru merupakan rambu-rambu yang harus dipatuhi saat membacakan teks berita. 
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Gambar 25 Kegiatan Siswa saat Membacakan Teks Berita 

 

Dari hasil jurnal siswa juga diketahui, media rekaman pembacaan teks berita 

yang diputarkan turut mengambil peran dalam proses pembacaan teks mereka. 

Pembacaan teks berita pada media yang diputarkan guru lebih jelas sehingga lebih 

membuat siswa memiliki gambaran yang semakin nyata mengenai pembacaan 

teks berita yang baik dan benar. Walaupun hanya sekadar suara, namun sudah 

membuat siswa termotivasi dan memiliki acuan yang baik untuk pembacaan teks 

berita. 

Siswa mengajukan satu perwakilan dari kelompoknya yang paling baik 

dalam membacakan teks berita untuk maju membacakan teks berita dari hasil 
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penjedaan kelompok mereka. Selain untuk melihat hasil proses penjedaan siswa, 

hal ini juga membantu siswa untuk melatih mentalnya untuk menghadapi orang 

banyak sehingga ketidakpercayaan diri atau rasa grogi mereka bisa diminimalkan. 

Setelah setiap perwakilan maju, guru mengajukan pertanyaan kepada siswa lain 

mengenai tanggapan berkaitan proses membacakan teks berita yang baru 

dibacakan. Kali ini guru tidak hanya bertanya, namun juga meminta siswa 

menirukan proses pembacaan teks berita yang siswa lakukan. Jika siswa tidak bisa 

menirukannya guru menganggap bahwa mereka kurang menyimak dengan baik 

dan bisa berpengaruh pada proses membacakan teks berita siswa yang 

berkomentar itu sendiri karena tidak tahu mana yang baik dan mana yang kurang 

baik dari proses pembacaan teks berita. Akan tetapi, guru tetap memberikan 

respon positif dan motivatif terhadap siswa sebagai bentuk penghargaan karena 

telah berani mengajukan pendapat dan membuat pembelajaran lebih komunikatif.  

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pembelajaran membacakan teks 

berita menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman 

pembacaan teks berita memiliki kemudahan dan kesulitan tersendiri bagi siswa. 

Dari 6 siswa yang diwawancarai, 4 siswa menjawab kemudahan dari 

pembelajaran ini adalah mereka tidak perlu menghapalkan bagian teks berita yang 

mereka akan tampilkan. Sementara 2 siswa menjawab sudah lebih mudah 

daripada Siklus I karena sudah berlatih dan mendapat masukan dari teman. 

Karena siswa sudah cukup berlatih, maka kesulitan dan rasa grogi juga berkurang. 

Akan tetapi, kesulitan yang paling masih dialami siswa adalah kesulitan dalam 

menampilkan pembacaan teks berita yang baik berdasarkan aspek aspek yang 
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harus dikuasai antara lain kelancaran membaca, ketepatan intonasi, artikulasi, 

volume suara, penjedaan, ekspresi dan sikap, serta penampilan. Keenam siswa 

masih merasa terbebani dengan aspek penilaian yang ada. 

Dari hasil observasi, jurnal guru, wawancara, dan dokumentasi foto tersebut 

disimpulkan bahwa keberanian siswa saat membacakan teks berita di dalam 

kelompok maupun di depan kelas telah mengalami peningkatan keberanian dalam 

membacakan teks berita dari siklus I. 

 

4.1.2.3.7 Kepedulian Siswa Menyimak Teman yang Maju Tampil 

Membacakan Teks Berita 

Hasil observasi menunjukkan bahwa kepedulian siswa menyimak teman 

yang maju tampil membacakan teks berita pada siklus II mencapai 28 siswa atau 

87,5% yang serius menyimak. Ini juga berarti terjadi peningkatan sebesar 22,7%. 

Siswa sudah lebih peduli dibandingkan pada siklus sebelumnya. Tidak lagi 

menertawakan siswa yang maju atau sibuk sendiri bermain dengan teman di 

dekatnya.  

Berdasarkan hasil jurnal guru, dijelaskan bahwa kekondusifan siswa pada 

proses menyimak penampilan siswa yang maju siklus II ini lebih baik daripada 

sebelumnya. Siswa yang tidak berkewajiban menilai pada lembar penilaian 

memperhatikan dengan siswa yang tampil. Bahkan saat dimintai komentar atau 

tanggapan atas siswa yang telah maju dengan aktif siswa mengutarakan pendapat 

dan komentarnya dengan baik dan komunikatif. Siswi-siswi pun demikian halnya 

saat memberikan komentar, walaupun kalimat yang disampaikan pendek-pendek 
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dan langsung kepada intinya, guru mengambil kesimpulan bahwa ini adalah salah 

satu bentuk peningkatan dalam keaktifan siswa dan kepeduliannya menyimak 

proses pembacaan teks berita menggunakan model bermain peran yang teman 

mereka lakukan. Dari hasil observasi dan jurnal guru tersebut disimpulkan bahwa 

kepedulian siswa saat menyimak teman yang maju tampil membacakan teks berita 

sudah lebih baik daripada siklus I.  

 

4.2 Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian siklus I dan 

siklus II. Pembahasan hasil penelitian ini ada tiga macam, yaitu hasil proses 

pembelajaran keterampilan membacakan teks berita, peningkatan keterampilan 

membacakan teks berita, dan perubahan perilaku siswa. Pembahasan proses 

pembelajaran mencakup segala aktivitas saat pembelajaran keterampilan 

membacakan teks berita. Peningkatan keterampilan membacakan teks berita dapat 

dilihat dari hasil tes siklus I dan siklus II. Perubahan perilaku siswa setelah 

dilakukan pembelajaran keterampilan membacakan teks berita menggunakan 

model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks berita dapat 

dilihat dari hasil nontes siklus I dan siklus II. Berikut pembahasan berdasarkan 

hasil penelitian siklus I dan siklus II. 
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4.2.1 Peningkatan Proses Pembelajaran Membacakan Teks Berita 

Menggunakan Model Bermain Peran melalui Media Audio Rekaman 

Pembacaan Teks Berita 

Proses pembelajaran keterampilan membacakan teks berita menggunakan 

model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks berita dikaji 

dari : 1) intensifnya proses internalisasi penumbuhan minat siswa untuk 

membacakan teks berita, 2) kondusifnya proses menyimak media audio rekaman 

pembacaan teks berita yang diputarkan guru, 3) kondusifnya proses diskusi dalam 

memberikan tanda penjedaan dan intonasi di teks berita sesuai media yang 

diperdengarkan guru, 4) intensifnya proses membacakan teks berita sesuai dengan 

aspek-aspek yang dijelaskan guru, 5) kondusifnya proses menyimak penampilan 

siswa yang maju, 6) reflektifnya suasana saat kegiatan refleksi pada akhir 

pembelajaran sehingga siswa bisa menyadari kekurangan saat proses 

pembelajaran dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses 

pembelajaran. Hasil proses pembelajaran membacakan teks berita pada siklus I 

dan siklus iI dijelaskan dengan tabel berikut. 
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Tabel 26 Peningkatan Proses Pembelajaran Keterampilan Membacakan 

Teks Berita Siklus I dan Siklus II 

 

No. Aspek yang Diamati 

Rata-rata skor 
Peningka

tan 

(%) 
Siklus I Siklus II 

F (%) F (%) 

1. 

Intensifnya proses internalisasi 

penumbuhan minat siswa untuk 

membacakan teks berita. 

25 78,1 28 87,5 9,4 

2. 

Kondusifnya proses menyimak media 

audio rekaman pembacaan teks berita 

yang diputarkan guru. 

24 75 27 84,3 9,3 

3. 

Kondusifnya proses diskusi dalam 

memberikan tanda penjedaan dan 

intonasi di teks berita sesuai media yang 

diperdengarkan guru. 

19 59,3 25 78,1 18,8 

4. 

Intensifnya proses membacakan teks 

berita sesuai dengan aspek-aspek yang 

dijelaskan guru. 

18 56,2 25 78,1 21,9 

5. 
Kondusifnya proses menyimak 

penampilan siswa yang maju. 
22 68,7 27 84,3 15,6 

6. 

Terbangunnya suasana yang reflektif saat 

kegiatan refleksi pada akhir 

pembelajaran. 

24 75 29 90,6 15,6 

Rata-rata 22 68,7 27 84,4 15,7 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui proses pembelajaran keterampilan 

membacakan teks berita menggunakan model bermain peran melalui media audio 

rekaman pembacaan teks berita meningkat dari siklus I ke siklus II. Pada aspek 

intensifnya proses internalisasi penumbuhan minat siswa untuk membacakan teks 

berita siklus I tercatat 25 siswa atau 78,1%, pada siklus II mengalami peningkatan 

sebesar 9,4% sehingga tercatat 28 atau 87,5%. Aspek kondusifnya proses 

menyimak media audio rekaman pembacaan teks berita yang diputarkan guru 

pada siklus I terdapat 24 siswa atau 75% yang menyimak dengan baik, sedangkan 

pada siklus II terjadi peningkatan sebesat 9,3% menjadi 27 siswa atau 84,3% yang 
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menyimak dengan baik. Aspek kondusifnya  proses diskusi dalam memberikan 

tanda penjedaan dan intonasi di teks berita sesuai media yang diperdengarkan 

guru pada siklus I tercatat hanya 19 siswa atau 59,3%, pada siklus II terjadi 

peningkatan sebesar 18,8 menjadi 25 siswa atau 78,1% yang berdiskusi dengan 

baik. Aspek intensifnya proses membacakan teks berita sesuai dengan aspek-

aspek yang dijelaskan guru pada siklus I semula hanya 18 siswa atau 56,2% yang 

membacakan teks berita sesuai dengan aspek-aspek yang diajarkan, namun pada 

siklus II mengalami peningkatan sebesar 21,9% menjadi 25 atau 78,1%. Aspek 

kondusifnya proses menyimak penampilan siswa yang maju tercatat pada siklus I 

ada 22 siswa atau 68,7% yang kondusif menyimak penampilan siswa yang maju, 

pada siklus II terjadi peningkatan sebesar 15,6% menjadi 27 siswa atau setara 

dengan 84,3% yang menyimak dengan baik penampilan teman mereka. Aspek 

reflektifnya suasana saat kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran tercatat pada 

siklus I ada 24 siswa atau setara 75%, sedangkan pada siklus II terdapat 29 atau 

90,6% itu berarti terdapat peningkatan sebesar 15,6. 

 

4.2.1.1 Intensifnya Proses Internalisasi Penumbuhan Minat Siswa untuk 

Membacakan Teks Berita 

Berdasarkan hasil observasi mengenai intensifnya proses internalisasi 

penumbuhan minat siswa untuk membacakan teks berita dari siklus I ke siklus II 

mengalami peningkatan sebesar 9,4%. Pada siklus I tercatat 25 siswa yang 

memperhatikan atau setara dengan 78,1% dan termasuk kategori baik. Pada siklus 
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II proses ini mengalami peningkatan sebesar 9,4% sehingga menjadi 28 siswa atau 

87,5% yang memperhatikan dan termasuk kategori sangat baik. 

Pada awal pembelajaran siklus I siswa menunjukkan keaktifan yang baik 

karena beberapa sudah berani menjawab pertanyaan dan bertanya balik kepada 

guru. Akan tetapi ada beberapa siswa yang belum tepat keaktifannya diterapkan 

pada pembelajaran karena terlalu mendominasi suasana pembelajaran kelas 

sehingga kurang serius, ada pula yang masih pasif terutama siswa putri yang 

malu-malu dan belum berani menjawab atau mengungkapkan pendapatnya. 

Sebagaimana dijabarkan pada jurnal guru, keantusiasan siswa dalam menjawab 

dan memperhatikan guru tidak disertai dengan kesiapan mereka mengikuti 

pembelajaran. siswa masih terlihat ada yang belum mempersiapkan alat tulis dan 

buku-buku yang dibutuhkan dalam pembelajaran. ada pula siswa yang masih 

berjalan-jalan di lorong antarbangku untuk menyambangi temannya 

mengembalikan sesuatu, bahkan ada siswa yang diam-diam mengerjakan tugas 

mata pelajaran lain yang terpaksa ditegur guru. 

Pada siklus II guru memutarkan rekaman suara pembaca berita Indonesia, 

Jeremy Tetti, antusiasme siswa menjadi lebih baik dan berdampak positif pula 

pada minat serta rasa ingin tahu siswa terhadap pembelajaran. Selain itu, keaktifan 

siswa juga semakin meningkat yang dapat dilihat dari jawaban-jawaban siswa 

terhadap pertanyaan yang diajukan guru tentang berita yang disimak atau ditonton 

terakhir kali oleh siswa, juga tentang kelebihan dan kekurangan siswa pada 

pembelajaran siklus I. Untuk membangkitkan keantusasian sekali lagi dan 

motivasi siswa mengikuti pembelajaran guru mencontohkan dengan membacakan 
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teks berita secara langsung. Siswa dengan motivasi demikian tidak mau kalah 

melatih dirinya sendiri seperti guru membacakan teks berita. Siswa juga semakin 

efektif melakukan pembelajaran karena telah melakukan tanya-jawab mengenai 

prosedur pembelajaran dengan guru. Selain observasi dan jurnal guru peningkatan 

intensifnya proses membacakan teks berita diketahui melalui dokumentasi foto 

berikut. 

Siklus I     Siklus II 

  

Gambar 26 Proses Internalisasi Penumbuhan Minat Siswa 

untuk Membacakan Teks Berita Siklus I dan II 

 

Berdasarkan dokumentasi foto di atas menunjukkan sikap yang baik pada 

proses internalisasi penumbuhan minat siswa membacakan teks berita siklus I dan 

siklus II. Pada siklus I masih ada siswa yang kurang memerhatikan, namun pada 

siklus II semua siswa terlihat sangat tenang dan memerhatikan guru dengan 

antusias saat kegiatan awal pembelajaran. Berdasarkan uraian observasi, jurnal 

guru, dan dokumentasi foto diketahui bahwa intesifnya proses internalisasi 

penumbuhan minat siswa membacakan siklus I dan siklus II mengalami 

peningkatan dari kategori baik menjadi kategori sangat baik 

Proses internalisasi penumbuhan minat membacakan teks berita juga 

dilakukan Nadimah (2011) dengan skripsinya yang berjudul “Peningkatan 
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Keterampilan Membacakan Teks Berita dengan Teknik Simulasi Menggunakan 

Media Audiovisual pada Siswa Kelas VIII E SMP Negeri 1 Lasem Kabupaten 

Rembang”. Proses tersebut meliputi dua tahapan, yaitu 1) guru melakukan 

apersepsi dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan aktifitas 

membacanya dan mengenai hal-hal membacakan teks berita, dan 2) guru 

menyampaikan tujuan dan manfaat dari pembelajaran yang akan disampaikan. 

Proses internalisasi penumbuhan minat siswa untuk membacakan teks berita pada 

siklus II juga melalui dua tahap. Perbedaannya terletak pada tahap kedua yakni 

guru melakukan tenya jawab dengan siswa mengenai materi sebelumnya. 

Senada dengan hasil penelitian ini, penelitian Nadimah (2011) juga 

mengalami peningkatan pada proses internalissai penumbuhan minat membacakan 

teks berita. Berdasarkan hasil observasi pada proses inernalisasi penumbuhan 

minat membacakan teks berita siklus I terdapat 60% siswa yang menunjukkan 

sikap positif dan termasuk kategori cukup. Pada siklus II mengalami peningkatan 

menjadi 97% siswa menunjukkan sikap baik dan termasuk kategori sangat baik. 

Peningkatan proses internalisasi penumbuhan minat membacakan teks berita 

juga dilakukan oleh Kurniadi (2011) dalam skripsinya yang berjudul 

“Peningkatan Keterampilan Membacakan Teks Berita dengan Teknik Meet The 

Guest pada Siswa Kelas VIII D SMP N 1 Rembang Kabupaten Rembang”. 

Internalisasi penumbuhan minat membacakan teks berita pada penelitian Kurniadi 

(2011) dilakukan melalui dilakukan melalui tiga tahap, yaitu :1) guru 

mengondisikan siswa agar siap menerima pembelajaran, 2) guru menjelaskan KD, 

tujuan, dan manfaat yang akan diperoleh siswa dalam pembelajaran yang akan 
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dipelajari, dan 3) guru memberi motivasi pada siswa tentang pentingnya 

mempelajari keterampilan membacakan teks berita dalam kehidupan sehari-hari. 

Senada dengan hasil penelitian ini, penelitian Kurniadi (2011) juga 

mengalami peningkatan pada proses internalisasi penumbuhan minat siswa untuk 

membacakan teks berita. Berdasarkan hasil observasi pada proses internalisasi 

penumbuhan minat siswa untuk membacakan teks berita siklus I terdapat 60% 

siswa menunjukkan sikap positif. Pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 

80% siswa yang menunjukkan sikap baik. Berdasarkan uraian perbandingan 

proses internalisasi penumbuhan minat membacakan teks berita antara penelitian 

ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadimah (2011) dan Kurniadi (2011) 

membuktikan adanya peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

 

4.2.1.2 Kondusifnya Proses Menyimak Media Audio Rekaman Pembacaan 

Teks Berita yang Diputarkan Guru 

Berdasarkan hasil observasi mengenai kondusifnya proses menyimak media 

audio rekaman pembacaan teks berita yang diputarkan guru, dari siklus I ke siklus 

II mengalami peningkatan sebesar 9,3%. Pada siklus I tercatat 24 siswa atau 75% 

menyimak media audio rekaman pembacaan teks berita dengan tenang, namun 

kurang serius dan termasuk kategori baik. Setelah melakukan pembelajaran siklus 

II siswa meningkat menjadi 27 siswa atau 84,3% yang menyimak dengan baik, 

angka tersebut juga meningkatkan kategori dari baik menjadi sangat baik. Di 

bawah ini yakni dokumentasi foto pada langkah pembelajaran menyimak media 

audio rekaman pembacaan teks berita siklus I dan siklus II. 
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Siklus I     Siklus II 

 

Gambar 27 Aktivitas Siswa Menyimak Media Audio Rekaman 

 Pembacaan Teks Berita Siklus I dan Siklus II 

Berdasarkan hasil jurnal guru, kegiatan menyimak media audio rekaman 

pembacaan teks berita pada siklus I sudah cukup baik. Dengan teks berita yang 

sudah di tangan siswa menyimak secara berkelompok media audio rekaman 

pembacaan teks berita yang diputarkan guru. Meskipun saat diputarkan media 

siswa cukup tenang dan berknsentrasi mendengarkan media dan menandai teks 

yang dimilikinya, masih ada siswa yang terlihat kurang tenang saat mendengarkan 

atau mengganggu teman meski sudah diperingatkan. Sementara itu, kegiatan 

menyimak media audio rekaman pembacaan teks berita siklus II berjalan sangat 

baik. Siswa sudah tahu dengan jelas tanda-tanda penjedaan dan intonasi. Setelah 

menerima teks berita yang baru dan kemaksimalan penggunaan media yang lebih 

baik, siswa memberikan penjedaan pada teks berita dengan konsentrasi dan 

tenang. Walaupun ada siswa yang masih kurang konsentrasi, tapi tidak lagi 

mengganggu siswa lain yang serius menyimak media sambil memberikan tanda 

penjedaan dan intonasi. Hal tersebut berarti bahwa proses pembelajaran 

menyimak media audio rekaman pembacaan teks berita yang diputarkan guru 
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sudah lebih baik dilakukan oleh siswa kelas VIII-A dibandingkan saat pertemuan 

siklus I.  

Proses menyimak media juga dilakukan pada penelitian Lutfiani (2006) 

dalam skripsinya yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Membacakan Teks 

Berita dengan Pendekatan Kontekstual melalui Media Audio Visual pada Siswa 

Kelas VIII-D SMP Negeri 1 Tegal”. Proses penyimakan media pada penelitian 

yang Lutfiani lakukan secaea klasikal dan melalui tiga tahap, yakni : 1) guru 

memberikan petunjuk kepada siswa untuk mneyimak pemutaran VCD melalui 

media audio visual kemudian menuliskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam 

membacakan teks berita yang baik, 2) guru memutarkan VCD pembacaan teks 

berita melalui media audio visual, dan 3) siswa menyimak pemutaran VCD 

tersebut kemudian siswa mencatat hal-hal yang harus diperhatikan dalam 

membacakan teks berita yang baik. 

Senada dengan hasil penelitian ini, penelitian Lutfiani (2006) juga 

mengalami peningkatan pada proses menyimak media yang diputarkan guru siklus 

I terdapat 40% siswa yang menunjukkan sikap kurang baik saat menyimak dan 

termasuk kategori kurang. Siswa kurang menunjukkan keseriusannya dalam 

menyimak sehingga proses pembelajaran berlangsung kurang kondusif. Pada 

siklus II mengalami peningkatan menjadi 80% siswa menunjukkan sikap baik dan 

termasuk kategori sangat baik. 

Proses menyimak media yang diputarkan guru juga dilakukan oleh Nadimah 

(2011) dalam skripsinya yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Membacakan 

Teks Berita dengan Teknik Simulasi Menggunakan Media Audiovisual pada 
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Siswa Kelas VIII E SMP Negeri 1 Lasem Kabupaten Rembang”. Proses 

menyimak media yang diputarkan guru pada penelitian Nadimah dilakukan secara 

klasikal dan melalui tiga tahap yang terdiri dari: 1) siswa menerima contoh teks 

berita, 2) siswa diputarkan tayangan video pembacaan teks berita oleh pembaca 

berita dari televisi dan menyuruh salah satu siswa untuk membacakan teks berita 

sebagai pembanding. 

Berdasarkan hasil observasi siklus I hanya beberapa siswa yang menyimak 

dengan baik dan bersungguh-sungguh. Ketika guru meminta salah satu siswa maju 

untuk membandingkan pembacaan teks berita dari pembaca yang ada di dalam 

video beberapa siswa lain yang sungguh-sungguh menyimak, namun masih ada 

beberapa siswa yang hanya mendengarkan sekilas saja dan selanjutnya sibuk 

sendiri berbincang dengan teman di dekatnya. Pada aspek ini, kekondusifan siswa 

masih dalam kategori kurang, karena hanya ada beberapa siswa saja yang 

menyimak dengan baik. Pada siklus II, siswa menyimak pemutaran video dan 

pembacaan teks berita pembanding yang dilakukan oleh salah satu siswa dengan 

lebih baik. Proses menyimak media yang diputarkan oleh guru berjalan lebih 

kondusif pada siklus II. 

Perbandingan proses menyimak media yang diputarkan oleh guru dalam 

penelitian Lutfiani (2006) dan Nadimah (2011) ada pada jenuis media yang 

digunakan. Penelitian Lutfiani (2006) dan Nadimah (2011) menggunakan media 

audio visual berupa VCD dan video rekaman pembacaan teks berita dari televisi. 

Berdasarkan uraian perbandingan proses menyimak media yang digunakan dalam 
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pembelajaran milik Lutfiani (2006) dan Nadimah (2011) menunjukkan adanya 

peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

 

4.2.1.3 Kondusifnya Proses Diskusi dalam Memberikan Tanda Penjedaan 

dan Intonasi di Teks Berita Sesuai Media yang Diperdengarkan Guru 

Berdasarkan hasil observasi mengenai kondusifnya proses diskusi dalam 

memberikan tanda penjedaan daan intonasi di teks berita sesuai media yang 

diperdengarkan guru meningkat sebesar 18,8%. Pada siklus I sebanyak 19 siswa 

atau 59,3% mengikuti proses diskusi dengan baik. Sedangkan pada siklus II 

menjadi 25 siswa atau setara dengan 78,1%. Kondisi ini diperlihatkan bahwa pada 

siklus I siswa masih belum berpartisipasi aktif dalam diskusi, bahkan beberapa 

siswa putra sibuk berbincang dengan teman di dekatnya tentang hal di luar materi 

pembelajaran. hal tersebut sudah tidak terlihat demikian.  

Dari hasil jurnal guru, pada langkah pembelajaran ini guru mendapati 

keaktifan siswa saat berdiskusi dan berkegiatan dalam kelompok sudah cukup 

baik. Siswa telah dapat mengondisikan dirinya saling tukar pikiran hasil 

menyimak media audio rekaman pembacaan teks berita yang diperdengarkan 

guru. Akan tetapi, masih ada siswa yang kurang aktif dalam berdiskusi karena 

masih malu ataupun sungkan menyampaikan pendapatnya. Selain itu, terdapat 

pula siswa yang bercanda dengan teman di dekatnya karena posisi duduk yang 

memungkinkan guru kurang jelas melihat jika tidak berkeliling kelas.  
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Siklus I      Siklus II 

  

Gambar 28 Aktivitas Siswa Berdiskusi dan Berlatih Membacakan Teks  

Berita yang Telah Diberi Tanda Jeda dalam Kelompok  

pada Siklus I dan Siklus II 

 

Pada gambar di atas ditunjukkan bahwa ada perubahan proses pembelajaran 

yang lebih kondusif saat siklus II berlangsung. Siklus II mendapatkan hasil lebih 

baik daripada siklus I. Pada siklus II, para siswa sudah lebih berani mengajukan 

pendapat pada kelompok mereka. Pada awalnya dengan bantuan pertanyaan guru 

tentang kesulitan di setiap kelompok. Juga karena siswa ditanyai satu persatu oleh 

guru sambil memanggil nama mereka, tentu siswa merasa termotivasi karena 

secara tidak langsung telah menerima perhatian yang secara khusus ditujukan bagi 

tiap individu. 

Berdasarkan jurnal proses berlatih membacakan teks berita juga mengalami 

peningkatan. Media yang maksimal dan bermutu lebih baik daripada siklus I 

membuat motivasi dan semangat siswa tentang membacakan teks berita lebih 

baik.  

Kondusifnya proses diskusi dalam memberikan tanda penjedaan dan 

intonasi di teks berita dilakukan pula oleh Nadimah (2011) dalam skripsinya 

“Peningkatan Keterampilan Membacakan Teks Berita dengan Teknik Simulasi 
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Menggunakan Media Audiovisual pada Siswa Kelas VIII E SMP Negeri 1 Lasem 

Kabupaten Rembang”. Proses diskusi dilakukan pada langkah inti pembelajaran 

dalam tiga tahap, yakni : 1) siswa dibagi dalam kelompok oleh guru, setiap 

kelompok beranggotakan 5-6 orang, 2) siswa mendapatkan transkripsi teks berita 

sesuai dengan isi video berita yang disaksikan, dan 3) siswa mendapatkan tugas 

memberikan tanda jeda pada teks berita dan mengidentifikasi bagaimana intonasi, 

artikulasi, dan ekspresi dalam membacakan teks berita tersebut bersama 

kelompoknya. 

 Hal serupa dengan hasil penelitian ini, penelitian Nadimah (2011) juga 

mengalami peningkatan pada proses diskusi memberikan tanda penjedaan dan 

intonasi pada teks berita sesuai media yang diberikan guru. Berdasarkan hasil 

observasi proses ini pada siklus I terdapat 54% siswa yang kondusif mengikuti 

diskusi dan termasuk kurang. Siswa kurang menunjukkan keteralibatannya dalam 

proses diskusi. Mereka hanya diam dan malu untuk mengutarakan pendapatnya 

serta hasil diskusi. Hanya beberapa siswa yang menunjukkan sikap aktif dan 

antusias dalam diskusi shingga proses diskusi pada siklus I belum berjalan 

kondusif. Pada siklus II terjadi peningkatan hingga menjadi 86% siswa 

menunjukkan sikap baik dan termasuk kateori sangat baik. 

Perbandingan hasil proses pembelajaran penelitian ini dengan penelitian 

Nadimah (2011) pada aspek kondusifnya proses diskusi memberikan tanda 

penjedaan ada pada tahap pembelajarannya. Jika pada penelitian Nadimah siswa 

dibagi kelompok lalu menyimak media dan baru diberikan teks berita, maka pada 

penelitian ini siswa dikelompokkan lalu diberikan teks berita yang merupakan 
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transkrip media baru kegiatan menyimak dilaksanakan sambil mencermati teks 

berita yang dipegang masing-masing siswa. Berdasarkan uraian perbandingan 

proses diskkusi antara penelitian ini dengan penelitian Nadimah (2011) 

menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

 

4.2.1.4 Intensifnya Proses Membacakan Teks Berita Sesuai dengan Aspek-

Aspek yang Dijelaskan Guru 

Hasil observasi intensifnya proses membacakan teks berita sesuai dengan 

aspek-aspek yang dijelaskan guru pada siklus I menunjukkan bahwa ada 18 siswa 

atau 68,7% yang sudah percaya diri saat membacakan teks berita. Sementara pada 

siklus II diperoleh hasil 25 siswa atau 78,1% membacakan teks berita dengan baik 

sesuai aspek-aspek yang dijelaskan guru. Hal ini berarti terdapat peningkatan 

sebesar 9,4%. Walaupun kategori kedua hasil tersebut sama-sama dalam kategori 

baik, namun kuantitas siswa mengalami peningkatan merupakan bukti 

pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model bermain peran 

melalui media audio rekaman pembacaan teks berita efektif digunakan. Pada saat 

siklus I siswa masih malu-malu dan belum terbiasa tampil di hadapan orang 

banyak, itu mengakibatkan proses pembacaan teks berita di dalam kelompok 

maupun di depan kelas kurang maksimal dilakukan. Akan tetapi, pada siklus II hal 

tersebut sudah jauh berkurang. 
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Siklus I   Siklus II 

          

Gambar 29 Siswa Tampil Bermain Peran sebagai Pembaca Berita 

pada Siklus I dan Siklus II 

 

Berdasarkan hasil dokumentasi foto disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model bermain peran 

melalui media audio rekaman pembacaan teks berita lebih berlangsung intensif. 

Berdasarkan hasil observasi, jurnal guru, jurnal siswa, dan dokumentasi foto dapat 

disimpulkan bahwa proses membacakan teks berita sesuai aspek-aspek yang 

dijelaskan guru pada siklus I mengalami peningkatan pada siklus II. 

Intensifnya proses membacakan teks berita sesuai dengan aspek-aspek yang 

dijelaskan oleh guru juga dilakukan Lutfiani (2006) dalam skripsinya yang 

berjudul “Peningkatan Keterampilan Membacakan Teks Berita dengan 

Pendekatan Kontekstual melalui Media Audio Visual pada Siswa Kelas VIII-D 

SMP Negeri 1 Tegal” juga mengalami peningkatan pada proses membacakan teks 

berita. Proses membacakan teks berita dilakukan dalam beberapa tahap, yakni : 1) 

guru membagikan teks berita dengan tema yang sama kepada setiap kelompok dan 

pedoman penilaian serta pedoman sosiometri kepada setiap siswa, 2) guru 
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meminta siswa untuk mempraktikkan pembacaan teks berita, dan 3) siswa dalam 

kelompoknya secara bergantian membacakan teks berita berdasarkan pada teks 

berita yang dibagikan oleh guru. 

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui proses membacakan teks berita 

siklus I sebagian besar menunjukkan ketidakpercayaan diri membacakan teks 

berita. siswa belum menunjukkan kesungguhan dan keantusiasan dalam 

membacakan teks berita karena takut ditertawakan teman-temannya. Kondisi 

tersebut sudah tidak terjadi lagi pada siklus II. Siswa sudah lebih percaya diri dan 

mengerti kewajiban untuk mencoba membacakan teks berita agar mendapatkan 

nilai bagus. Siswa juga sudah berkurang rasa minder dan takut ditertawakan teman 

sekelasnya saat membacakan teks berita. Dengan demikian dapat disimpulkan 

intensifnya proses membacakan teks berita pada penelitian yang dilakukan 

Lutfiani (2006) mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

Intensifnya membacakan teks berita juga dilakukan Nadimah (2011) dalam 

skripsinya yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Membacakan Teks Berita 

dengan Teknik Simulasi Menggunakan Media Audiovisual pada Siswa Kelas VIII 

E SMP Negeri 1 Lasem Kabupaten Rembang”. Proses membacakan teks berita 

pada penelitian Nadimah dilakukan melalui beberapa tahap yang terdapat pada 

fase elaborasi, yaitu : 1) siswa secara acak maju simulasi membacakan teks berita 

di depan kelas yang sudah dibentuk menyerupai situasi siaran berita, dan 2) siswa 

mendapatkan umpan balik positif dari guru terkait dengan penampilan siswa. 

Senada dengan hasil penelitian ini, penelitan Nadimah (2011) juga 

mengalami peningkatan pada proses membacakan teks berita. Berdasarkan hasil 
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observasi pada proses membacakan tes berita siklus I terdapat 60% siswa 

menunjukkan sikap positif. Pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 90% 

siswa menunjukkan sikap baik. Berdasarkan uraian perbandingan proses 

membacakan teks berita antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

Lutfiani (2006) dan Nadimah (2011) menunjukkan adanya peningakatan dari 

siklus I ke siklus II. 

 

4.2.1.5 Kondusifnya Proses Menyimak Penampilan Siswa yang Maju 

Dalam hal kondusifnya proses menyimak penampilan siswa yang maju, 

hasil observasi menunjukkan bahwa saat siswa menyimak teman mereka yang 

sedang tampil di depan kelas maupun dalam kelompoknya pada siklus I baru 

68,7% siswa atau sebanyak 22 siswa yang menyimak dengan baik. Pada siklus II 

mengalami peningkatan pada proses pembelajaran ini sebanyak 9,3% menjadi 

84,3% atau sama dengan 27 siswa menyimak dengan baik. 

Dari jurnal guru didapat bahwa pada siklus I siswa yang tidak berkewajiban 

menilai masih kurang kondusif untuk menempatkan diri mereka. Bukannya 

menyimak, beberapa dari mereka asyik mengganggu teman yang lain dan tidak 

menilai secara lisan dengan sungguh-sungguh seperti arahan guru sebelumnya. 

Sedangkan pada siklus II dijelaskan bahwa kekondusifan siswa pada proses 

menyimak penampilan siswa yang maju siklus II ini lebih baik daripada 

sebelumnya. Siswa yang tidak berkewajiban menilai pada lembar penilaian 

memperhatikan dengan siswa yang tampil. Bahkan saat dimintai komentar atau 

tanggapan atas siswa yang telah maju dengan aktif siswa mengutarakan pendapat 
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dan komentarnya dengan baik dan komunikatif. Siswi-siswi pun demikian halnya 

saat memberikan komentar, walaupun kalimat yang disampaikan pendek-pendek 

dan langsung kepada intinya, guru mengambil kesimpulan bahwa ini adalah salah 

satu bentuk peningkatan dalam keaktifan siswa dan keseriusannya menyimak 

proses pembacaan teks berita menggunakan model bermain peran yang teman 

mereka lakukan. 

Kondusifnya proses menyimak siswa yang maju dilakukan oleh Lutfiani 

(2006) pada penelitiannya yang berjudul “Peningkatan Keterampilan 

Membacakan Teks Berita dengan Pendekatan Kontekstual melalui Media Audio 

Visual pada Siswa Kelas VIII-D SMP Negeri 1 Tegal”. Proses ini dilakukan 

bersamaan dengan siswa yang praktik membacakan teks berita. Diawali dengan 

guru meminta siswa untuk mempraktikkan pembacaan teks berita. Siswa dalam 

kelompoknya secara bergantian membacakan teks berita yang telah dibagikan 

oleh guru. Siswa yang belum mendapat giliran membacakan teks berita diminta 

guru untuk melakukan penilaian berdasarkan pedoman penilaian yang telah 

dibagikan. Siswa diminta untuk mengisi peodman sosiometri yang telah dibagikan 

oleh guru. 

Senada dengan penlitian ini, hasil penelitian Lutfiani juga mengalami 

peningkatan pada proses menyimak siswa yang membacakan teks berita. 

berdasarkan hasil observasi siklus I, siswa sudah bisa menyimak dengan baik 

walaupun ada beberapa siswa yang belum serius dan kondusif menyimak. Siswa-

siswa ini asyik sendiri berbincang atau bergurau dengan teman di dekatnya. Pada 

siklus II siswa mampu menenmpatkan diri sehinga lebih tenang dan kondusif 
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untuk menyimak. Berdasarkan uraian perbandingan proses menyimak siswa yang 

membacakan teks berita antara penelitian ini dengan penelitian yang Lutfiani 

lakukan terbukti adanya peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

 

4.2.1.6 Terbangunnya Suasana yang Reflektif Saat Kegiatan Refleksi pada 

Akhir Pembelajaran 

Kegiatan refleksi berguna untuk menyadarkan siswa akan kekurangan saat 

proses pembelajaran dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses 

pembelajaran. Hasil observasi menunjukkan pada siklus I, baru 24 siswa atau 75% 

siswa menunjukkan sikap baik saat kegiatan berlangsung. Tahap ini merupakan 

tahap tearkhir proses pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi atas 

pembelajaran yang telah berlangsung. Terjadi peningkatan pada siklus II sebesar 

28,1% yang berarti dari kategori cukup menjad sangat baik. Hasil ini dikarenakan 

pada siklus II ada 29 siswa atau setara 90,6% siswa yang menunjukkan sikap baik 

saat kegiatan berlangsung.  

Pada siklus I, saat kegiatan refleksi hanya meliputi simpulan dan penguatan 

dari guru mengenai pembelajaran membacakan teks berita. Setelah itu pemberian 

reward kepada dua siswa dengan nilai tertinggi. Pada siklus II suasana kegiatan 

refleksi berlangsung lebih reflektif. Guru melakukan refleksi dengan cara 

menanyakan simpulan, evaluasi, kelebihan serta kekurangan pada pembelajaran, 

dan pemberian reward serta motivasi pada siswa. Siswa dapat mengungkapkan 

gambaran menyeluruh mengenai apa yang telah dipelajari. Dengan demikian 

dapat dismpulkan bahwa proses terakhir pembelajaran membacakan teks berita 
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menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks 

berita siklus II berlangsung lebih reflektif disbanding siklus I. 

Jurnal guru siklus I mengungkapkan bahwa saat kegaitan refleksi, suasana 

kelas cukup tenang sehingga sangat mendukung kegiatan refleksi dilakukan. 

Sebagian besar siswa memperhatikan penjelasan dari guru mengenai kelebihan 

dan kekurangan yang dialami saat proses pembelajaran. Selain itu, guru 

memberikan motivasi dan harapan pada siswa agar lebih baik lagi. Sementara itu, 

jurnal guru siklus II mengungkapkan bahwa pada proses kegiatan refleksi suasana 

kelas berlangsung sangat reflektif, hampir semua siswa memperhatikan penjelasan 

guru dan merespon dengan aktif dan antusias yang lebih tinggi daripada siklus I. 

guru tidak lupa memberikan motivasi kepada siswa untuk terus belajar serta 

mendorong siswa agar semakin aktif dalam proses pembelajaran, maupun 

mengembangkan bakat menjadi pembaca berita atau ahli bidang broadcasting 

suatu hari nanti. 

Jurnal siswa siklus I pada kegiatan refleksi di akhir pembelajaran berisi 

tenang perasaan, kesan, dan saran siswa setelah mengikuti pembelajaran 

membacakan teks berita menggunakan model bermain peran melalui media audio 

rekaman pembacaan teks berita. Siswa menanggapi positif kegiatan pembelajaran 

dengan model dan media tersebut. Kesan sebagian besar siswa terhadap 

pembelajaran dengan cara bermain peran ini membuat mereka merasa senang dan 

menambah pengalaman serta pengetahuan. Siswa menyarankan sebaiknya media 

dibuat lebih jelas atau diputar lebih dari dua kali, guru memberikan praktik contoh 

terlebih dahulu, properti praktik lebih variatif dan menarik, isi bacaan diketahui 
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oleh siswa terlebih dahulu, siswa lain seharusnya memperhatikan siswa yang 

tampil teks berita jangan terlalu panjang, dan materi diperbanyak. 

Jurnal siswa siklus II mengungkapkan perasaan dan kesan mereka terhadap 

pembelajaran membacakan teks berita siklus II terasa menyenangkan, medianya 

makin menarik, properti berbeda, lebih siap karena sudah berlatih, dan 

penampilan guru memotivasi. Saran yang diutarakan siswa pada jurnal mereka 

yakni agar properti lebih divariatifkan dan agar guru lebih pelan dalam 

menjelaskan materi atai mencontohkan pembacaan teks berita. 

Selain observasi, jurnal guru, dan jurnal siswa terbangunnya suasana yang 

reflektif pada akhir pembelajaran juga diketahui melalui hasil wawancara. Dalam 

kegiatan wawancara terdapat lima macam pertanyaan, yakni: 1) bagaimana kesan 

siswa mengenai pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model 

bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks berita, 2) bagaimana 

pendapat siswa tentang penggunaan model bermain peran dan media audio 

rekaman pembacaan teks berita dalam pembelajaran membacakan teks berita, 3) 

bagaimana pendapat siswa tentang cara guru menyampaikan pembelajaran 

membacakan teks berita menggunakan model bermain peran melalui media audio 

rekaman pembacaan teks berita, 4) kemudahan dan kesulitan apa saja yang siswa 

alami selama pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model bermain 

peran melalui media audio rekaman pembacaan teks berita, 5) apa saja saran yang 

dapat siswa berikan terhadap pembelajaran membacakan teks berita menggunakan 

model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks berita. 
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Gambar 30 Proses Wawancara dengan Siswa 

Berdasarkan hasil wawancara siklus I dengan beberapa siswa yang bernilai 

sangat baik, baik, dan cukup; diketahui bahwa pada dasarnya siswa merasa senang 

terhadap pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model bermain 

peran melalui media audio rekaman pembacaan teks berita. Terbukti keenam 

siswa yang diwawancarai menjawab demikian. Siswa merasa senang karena 

sebelumnya setiap pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia siswa jarang atau 

bahkan sama sekali tidak pernah menggunakan media pembelajaran. 

Pembelajaran membacakan teks berita dengan intonasi yang tepat serta artikulasi 

dan volume suara yang jelas melalui media audio rekaman pembacaan teks berita 

ini menambah semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, setelah 

mengikuti pembelajaran tersebut siswa menjadi lebih mengetahui tentang dunia 

broadcasting khususnya penyiaran berita, cara membacakan teks berita dengan 

baik dan benar, serta pembelajaran tersebut memberikan motivasi kepada siswa 

untuk mengembangkan bakat mereka dalam membacakan teks berita. 

Tanggapan siswa mengenai model dan  media yang digunakan oleh guru 

yakni 3 siswa menjawab cukup menarik karena pembelajaran sebelumnya jarang 

atau bahkan sama sekali belum pernah memakai media. 1 siswa berpendapat 
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kurang diberikan waktu saat berlatih membacakan teks berita. 1 orang siswa 

merasa menambah pengalaman karena dapat tampil di hadapan teman-temannya 

sebagai pembaca berita. 1 siswa berpendapat bahwa properti yang digunakan 

kurang beragam atau variatif. 

Berkenaan dengan cara guru menyampaikan pembelajaran membacakan teks 

berita dengan intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume suara yang jelas 

menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks 

berita 3 siswa menjawab sudah baik karena berhasil menarik perhatian siswa, 2 

siswa menambahi dengan  menjawab terlalu cepat dalam menyampaikan materi, 1 

siswa menjawab bahwa materi yang diberikan masih membingungkan. 

Pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model bermain peran 

melalui media audio rekaman pembacaan teks berita memiliki kemudahan dan 

kesulitan tersendiri bagi siswa. 4 siswa menjawab kemudahan dari pembelajaran 

ini adalah mereka tidak perlu menghapalkan bagian teks berita yang mereka akan 

tampilkan. Sementara 2 siswa menjawab tidak ada kemudahan dan menyatakan 

mengalami kesulitan. 

Kesulitan yang paling banyak dialami siswa adalah perasaan grogi, gugup, 

dan kuang percaya diri. Sesuai dengan jawaban 4 siswa yang mengaku masih 

merasa demikan saat maju tampil membacakan teks berita di hadapan teman-

temannya. Sementara, 2 siswa mengalami kesulitan dalam menampilkan 

pembacaan teks berita yang baik berdasarkan aspek aspek yang harus dikuasai 

antara lain kelancaran membaca, ketepatan intonasi, artikulasi, volume suara, 

penjedaan, ekspresi dan sikap, serta penampilan. 
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Dalam pertanyaan terakhir berkaitan dengan saran untuk pembelajaran 

membacakan teks berita dengan intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume 

suara yang jelas menggunakan model bermain peran melalui media audio 

rekaman pembacaan teks berita ini 2 siswa menyarankan guru untuk memberikan 

contoh terlebih dahulu. sementara itu, 2 lainnya menyarankan waktu berlatih yang 

lebih lama, dan 2 lainnya mengusulkan penggunaan properti yang lebih baik. 

Wawancara pada Siklus II dilakukan di luar jam pembelajaran. Sama seperti 

Siklus I, wawancara ini juga dilakukan kepada enam siswa, yaitu dua siswa yang 

mendapatkan nilai tertinggi, dua siswa yang mendapatkan nilai sedang, dan dua 

siswa yang mendapatkan nilai terendah. Tujuan peneliti melakukan wawncara 

adalah untuk mengetahui tanggapan atau sikap siswa terhadap proses 

pembelajaran membacakan teks berita dengan model bermain peran melalui 

media audio rekaman pembacaan teks berita. 

Dalam kegiatan wawancara terdapat lima macam pertanyaan, yakni: 1) 

bagaimana kesan siswa mengenai pembelajaran membacakan teks berita dengan 

intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume suara yang jelas menggunakan 

model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks berita, 2) 

bagaimana pendapat siswa tentang penggunaan model bermain peran dan media 

audio rekaman pembacaan teks berita dalam pembelajaran membacakan teks 

berita dengan intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume suara yang jelas, 3) 

bagaimana pendapat siswa tentang cara guru menyampaikan pembelajaran 

membacakan teks berita dengan intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume 

suara yang jelas menggunakan model bermain peran melalui media audio 
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rekaman pembacaan teks berita, 4) kemudahan dan kesulitan apa saja yang siswa 

alami selama pembelajaran membacakan teks berita dengan intonasi yang tepat 

serta artikulasi dan volume suara yang jelas menggunakan model bermain peran 

melalui media audio rekaman pembacaan teks berita, 5) apa saja saran yang dapat 

siswa berikan terhadap pembelajaran membacakan teks berita dengan intonasi 

yang tepat serta artikulasi dan volume suara yang jelas menggunakan model 

bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks berita. 

Seperti pada Siklus I, berdasarkan hasil wawancara dengan enam siswa, 

diketahui bahwa pada dasarnya siswa senang dan tertarik terhadap pembelajaran 

membacakan teks berita menggunakan model bermain peran melalui media audio 

rekaman pembacaan teks berita. Terbukti keenam siswa yang diwawancarai 

menjawab demikian. Siswa merasa senang karena sebelumnya setiap 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia siswa jarang atau bahkan sama sekali 

tidak pernah menggunakan media pembelajaran. Pembelajaran membacakan teks 

berita dengan intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume suara yang jelas 

melalui media audio rekaman pembacaan teks berita ini menambah semangat 

siswa dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, setelah mengikuti pembelajaran 

tersebut siswa menjadi lebih mengetahui tentang dunia broadcasting khususnya 

penyiaran berita, cara membacakan teks berita dengan baik dan benar, serta 

pembelajaran tersebut memberikan motivasi kepada siswa untuk mengembangkan 

bakat mereka dalam membacakan teks berita. 

Tanggapan siswa mengenai model dan media yang digunakan oleh guru 

yakni 5 siswa menjawab bahwa pembelajaran menarik dengan adanya media yang 
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baru dan properti yang berbeda dari Siklus I. Sedangkan seorang siswa lain 

berpendapat bahwa pembelajaran sudah sangat menarik, namun seharusnya 

properti masih bisa ditambah. 

Berkenaan dengan cara guru menyampaikan pembelajaran membacakan 

teks berita dengan intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume suara yang jelas 

menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks 

berita, 4 siswa menjawab sudah baik karena berhasil menarik perhatian siswa 

apalagi dengan contoh penampilan pembacaan teks berita yang dilakukan oleh 

guru, namun 2 siswa menambahi dengan menjawab terlalu cepat dalam 

menyampaikan materi. 

Pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model bermain peran 

melalui media audio rekaman pembacaan teks berita memiliki kemudahan dan 

kesulitan tersendiri bagi siswa. 4 siswa menjawab kemudahan dari pembelajaran 

ini adalah mereka tidak perlu menghapalkan bagian teks berita yang mereka akan 

tampilkan. Sementara 2 siswa menjawab sudah lebih mudah daripada Siklus I 

karena sudah berlatih dan mendapat masukan dari teman. 

Karena siswa sudah cukup berlatih, maka kesulitan juga berkurang. 

Kesulitan yang paling masih dialami siswa adalah kesulitan dalam menampilkan 

pembacaan teks berita yang baik berdasarkan aspek aspek yang harus dikuasai 

antara lain kelancaran membaca, ketepatan intonasi, artikulasi, volume suara, 

penjedaan, ekspresi dan sikap, serta penampilan. Keenam siswa masih merasa 

terbebani dengan aspek penilaian yang ada. 
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Saran dari keenam siswa tersebut memiliki kesamaan mendasar yakni agar 

model bermain peran juga digunakan dalam mata pelajaran lain atau materi 

bahasan Bahasa Indonesia yang lain karena lebih menarik dan membantu siswa 

mengembangkan rasa percaya diri dan tidak malu berhadapan dengan orang 

banyak. Juga agar guru tidak terlalu cepat saat memberikan materi. 

Melalui hasil wawancara dari enam siswa tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model bermain peran 

melalui media audio rekaman pembacaan teks berita mendapatkan respon positif 

dari siswa. Mereka merasa senang dengan pembelajaran tersebut karena guru telah 

menggunakan media pembelajaran yang menarik perhatian siswa. Guru telah 

menerapkan model pembelajaran bermain peran yang memungkinkan siswa untuk 

mengekspresikan diri mereka seperti pembaca teks berita di televisi maupun radio. 

Hasil wawancara pada Siklus II ini juga menunjukkan perubahan sikap siswa 

menjadi lebih baik. Dalam hal ini, pembelajaran Siklus II ini telah berhasil. 

Siklus I   Siklus II 

   

Gambar 31 Refleksi Proses Pembelajaran Siklus I dan Siklus II 

Berdasarkan hasil observasi, jurnal guru, jurnal siswa, wawancara, dan 

dokumentasi foto terlihat bahwa proses refleksi pada siklus I dan siklus II 

berlangsung sangat reflektif sehingga proses pembelajaran berlangsung dengan 
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baik. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran 

membacakan teks berita menggunakan model bemain peran melalui media audio 

rekaman pembacaan teks berita berlangsung baik dan mengalami peningkatan dari 

siklus I ke siklus II. 

Terbangunnya suasana yang reflektif saat kegiatan refleksi pada akhir 

pembelajaran dilakukan oleh Lutfiani (2006) dalam skripsinya yang berjudul 

“Peningkatan Keterampilan Membacakan Teks Berita dengan Pendekatan 

Kontekstual melalui Media Audio Visual pada Siswa Kelas VIII-D SMP Negeri 1 

Tegal”. Kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran penelitian Lutfiani terdiri dari 

lima tahap, yakni : 1) guru bertanya jawab dengan siswa tentang kesulitan-

kesulitan yang dihadapi saat membacakan teks berita, 2) guru bersama siswa 

mereflrksi pembelajaran membacakan teks berita yang telah dilakukan dengan 

menulis ringkasan tentang hasil dari pembelajaran membacakan teks berita, 3) 

guru memberikan penguatan kepada siswa, 4) siswa mengisi jurnal, dan 5) guru 

menutup pembelajaran pada hari itu. 

Senada dengan hasil penelitian ini, penelitian Lutfiani (2006) juga 

mengalami peningkatan pada kegiatan refleksi. Berdasarkan hasil observasi siklus 

I terdapat 60% siswa menunjukkan sikap baik saat kegiatan refleksi. Pada siklus II 

terdapat 80% siswa menunjukkan sikap baik saat kegiatan refleksi. Berdasarkan 

uraian perbandingan kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran antara penelitian 

ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Lutfiani menunjukkan adanya 

peningkatan dari siklus I ke siklus II. 
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4.2.2 Peningkatan Keterampilan Membacakan Teks Berita Menggunakan 

Model Bermain Peran Melalui Media Audio Rekaman Pembacaan 

Teks Berita 

Hasil tes keterampilan membacakan teks berita menggunakan model 

bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks berita berupa rata-

rata masing-masing aspek pada siklus I dan siklus II, yang direkap dan dihitung 

untuk mengetahui peningkatan keterampilan membacakan teks berita. 

Peningkatan hasil membacakan teks berita dapat dilihat pada tabel 27 tersebut. 

Tabel 27 Peningkatan Keterampilan Membacakan Teks Berita  

Menggunakan Model Bermain Peran Melalui Media Audio 

Rekaman Pembacaan Teks Berita 

No. Aspek yang dinilai 

Rata-rata Skor 
Peningkatan 

 Siklus I-Siklus II 

Siklus I Siklus II 
Peningkatan 

Skor 

Persentase 

(%) 

1. Kelancaran membaca 88,1 97,5 9,4 10,6 

2. Ketepatan intonasi 63,7 78,1 14,4 22,6 

3. Artikulasi 54,3 77,5 23,2 42,7 

4. Volume suara 56,8 81,8 25 44,1 

5. Penjedaan 63,1 76,2 13,1 20,7 

6. Ekspresi dan sikap 60 66,8 6,8 11,3 

7. Penampilan  65,6 70,6 5 7,6 

Ketuntasan rata-rata 66,5 80,6 14,1 21,2 

 

Berdasarkan tabel 27 di atas dapat diketahui hasil tes keterampilan 

membacakan teks berita menggunakan model bermain peran melalui media audio 

rekaman pembacaan teks berita mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. 
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Nilai rata-rata yang dicapai siswa pada pembelajaran membacakan teks berita 

siklus I sebesar 66,5 sedangkan pada siklus II siswa memperoleh nilai rata-rata 

80,6. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai siswa mengalami peningkatan dari 

siklus I ke siklus II sebesar 14,1 atau 21,2%. 

Peningkatan keterampilan membacakan teks berita ditunjukkan dengan 

meningkatnya rata-rata skor pada tiap aspek penilaian. Aspek penilaian 

membacakan teks berita terdiri dari tujuh aspek, yakni : 1) kelancaran membaca, 

2) ketepatan intonasi, 3) artikulasi, 4) volume suara, 5) penjedaan, 6) ekspresi dan 

sikap, dan 7) penampilan.  

Aspek kelancaran membaca difokuskan pada kelancaran membaca siswa. 

Nilai rata-rata siswa kelancaran membaca pada siklus I mencapai 88,1. Setelah 

dilakukan pembelajaran siklus II nilai rata-rata mencapai 97,5 dan mengalami 

kenaikan skor sebesar 9,4 atau 10,6%. Aspek ketepatan intonasi difokuskan pada 

ketapatan intonasi siswa saat membacakan teks berita. Hasil nilai rata-rata tes 

membacakan teks berita aspek ketepatan intonasi siklus I mencapai 63,7. Setelah 

silakukan pembelajaran siklus II nilai rata-rata mencapai 78,1, artinya mengalami 

peningkatan sebesar 14,4 atau 22,6%. Aspek artikulasi difokuskan pada kejelasan 

artikulasi siswa saat membacakan teks berita. Hasil nilai rata-rata tes membacakan 

teks berita aspek artikulasi siklus I mencapai 54,3. Setelah dilakukan 

pembelajaran siklus II nilai rata-rata mencapai 77,5 dan menunjukkan 

peningkatan sebesar 23,2 atau 42,7%. Aspek volume suara difokuskan pada 

kenyaringan suara siswa saat membacakan teks berita. Hasil nilai rata-rata tes 

membacakan teks berita aspek volume suara siklus I mencapai 56,8. Setelah 
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dilakukan pembelajaran siklus II nilai rata-rata mencapai 81,8 dan menunjukkan 

peningkatan sebesar 25 atau 44,1%. Aspek penjedaan difokuskan pada ketapatan 

penjedaan siswa saat membacakan teks berita. Hasil nilai rata-rata tes 

membacakan teks berita aspek penjedaan siklus I mencapai 63,1. Setelah 

melakukan pembelajaran siklus II nilai rata-rata meningkat menjadi 76,2 dan 

menunjukkan peningkatan sebesar 13,1 atau 20,7%. Aspek ekspresi dan sikap 

difokuskan pada ketepatan siswa dalam berekspresi dan bersikap sebagai pembaca 

berita yang baik saat membacakan teks berita. Hasil nilai rata-rata tes 

membacakan teks berita aspek ekspresi dan sikap siklus I mencapai 60. Setelah 

dilakukan pembelajaran siklus II mencapai nilai rata-rata 66,8 dan menunjukkan 

peningkatan sebesar 6,8 atau 11,3%. Aspek penampilan difokuskan pada 

penampilan siswa saat tampil membacakan teks berita. Hasil nilai rata-rata 

membacakan teks berita aspek penampilan siklus I mencapai 65,6. Setelah 

melakukan pembelajaran siklus II mencapai nilai rata-rata 70,6 dan menunjukkan 

peningkatan sebesar 5 atau 7,6%. Agar lebih jelas berikut merupakan diagram 

yang menunjukkan peningkatan hasil tes keterampilan membacakan teks berita 

dari siklus I ke siklus II. 
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Berdasarkan diagram 8 terjadi peningkatan skor rata-rata tes keterampilan 

membacakan teks berita menggunakan model bermain peran melalui media audio 

rekaman pembacaan teks berita pada tiap aspek. Aspek kelancaran membaca 

siklus I mencapai nilai rata-rata 88,1. Setelah dilakukan pembelajaran siklus II 

nilai rata-rata mencapai 97,5 dan mengalami kenaikan skor sebesar 9,4 atau 

10,6%. Aspek ketepatan intonasi siklus I mencapai 63,7. Setelah silakukan 

pembelajaran siklus II nilai rata-rata mencapai 78,1, artinya mengalami 

peningkatan sebesar 14,4 atau 22,6%. Aspek artikulasi siklus I mencapai 54,3. 

Setelah dilakukan pembelajaran siklus II nilai rata-rata mencapai 77,5 dan 

menunjukkan peningkatan sebesar 23,2 atau 42,7%. Aspek volume suara siklus I 

mencapai 56,8. Setelah dilakukan pembelajaran siklus II nilai rata-rata mencapai 
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81,8 dan menunjukkan peningkatan sebesar 25 atau 44,1%. Aspek penjedaan 

siklus I mencapai 63,1. Setelah melakukan pembelajaran siklus II nilai rata-rata 

meningkat menjadi 76,2 dan menunjukkan peningkatan sebesar 13,1 atau 20,7%. 

Aspek ekspresi dan sikap siklus I mencapai 60. Setelah dilakukan pembelajaran 

siklus II mencapai nilai rata-rata 66,8 dan menunjukkan peningkatan sebesar 6,8 

atau 11,3%. Aspek penampilan siklus I mencapai 65,6. Setelah melakukan 

pembelajaran siklus II mencapai nilai rata-rata 70,6 dan menunjukkan 

peningkatan sebesar 5 atau 7,6%. 

Peningkatan juga terjadi pada rata-rata nilai  kelas, pada siklus I nilai rata-

rata 66,5 menjadi 80,6 pada siklus II dan mengalami peningkatan sebesar 14,1 

atau 21,2%. Ketuntasan nilai keterampilan membacakan teks berita kelas VIII A 

MTs Negeri 1 Semarang juga mengalami peningkatan. Pada siklus I ketuntasan 

nilai keterampilan membacakan teks berita kelas VIII-A MTs Negeri 1 Semarang 

hanya mencapai 18,7%. Hasil tersebut belum mencapai standar minimal 

ketuntasan kelas yakni 75% sehingga dilakukan tindakan siklus II. Setelah 

dilakukan tindakan siklus II, ketuntasan nilai keterampilan membacakan teks 

berita siswa kelas VIII-A MTs Negeri 1 Semarang mengalami peningkatan 

mencapai 100%. 

Penelitian yang mengkaji hasil belajar atau nilai siswa tentang membacakan 

teks berita dari siklus I ke siklus II juga dilakukan oleh Lutfiani (2006) dengan 

judul “Peningkatan Keterampilan Membacakan Teks Berita dengan Pendekatan 

Kontekstual melalui Media Audio Visual pada Siswa Kelas VIII-D SMP Negeri 1 

Tegal”. Hasil penelitian yang dilakukan Lutfiani (2006) merupakan penelitian 
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dengan pendekatan kontekstual melalui media audio visual pada siswa kelaa VIII-

D SMP Negeri 1 Tegal. Nilai rata-rata yang didapat pada siklus I sebesar 60,6 

dengan kategori cukup baik sehingga belum memenuhi nilai target yang 

ditentukan. Pada siklus II hasil tes rata-rata mencapai 74,85 dan termasuk kategori 

baik, dengan demikian terjadi peningkatan sebesar 14,25%.  

Perbandingan penelitian yang dilakukan Lutfiani dengan penelitian ini, yaitu 

kedua penelitian mengalami peningkatan di setiap aspeknya. Hasil penelitian 

Lutfiani pada aspek ketepatan intonasi siklus I nilai rata-rata kelas mencapai 66,82 

dan mengalami peningkatan sebesar 2,88% menjadi 9,7 pada siklus II, sedangkan 

pada penelitian ini aspek ketepatan intonasi siklus nilai rata-rata kelas 63,7 dan 

mengalami peningkatan sebesar 14,4 atau 22,6% menjadi 78,1 pada siklus II. 

Aspek kedua, yakni aspek kejelasan artikulasi. Penelitian Lutfiani pada aspek 

penilaian kejelasan artikulasi siklus I nilai rata-rata kelas mencapai 9,98 dan 

mengalami peningkatan sebesar 1,62% menjadi 11,6 pada siklus II, sedangkan 

pada penelitian ini aspek artikulasi siklus nilai rata-rata kelas 52,3 dan mengalami 

peningkatan sebesar  25,2 atau 48,1% menjadi 77,5 pada siklus II. Aspek ketiga, 

yakni aspek ketepatan penjedaan. Penelitian Lutfiani pada aspek ketepatan 

penjedaan siklus I nilai rata-rata kelas mencapai 6,1 dan mengalami peningkatan 

sebesar 2,4% menjadi 8,5 pada siklus II, sedangkan pada penelitian ini aspek 

penjedaan siklus nilai rata-rata kelas 63,1 dan mengalami peningkatan sebesar  

13,1 atau 20,7% menjadi 76,2 pada siklus II. Aspek keempat, yakni aspek 

kelancaran membaca. Penelitian Lutfiani pada aspek kelancaran membaca siklus I 

nilai rata-rata kelas mencapai 10,13 dan mengalami peningkatan sebesar 1,17% 
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menjadi 11,3 pada siklus II, sedangkan pada penelitian ini aspek kelancaran 

membaca siklus I nilai rata-rata kelas 88,1 dan mengalami peningkatan sebesar 

9,4 atau 10,6% menjadi 97,5 pada siklus II. Aspek kelima, yakni aspek kejelasan 

volume suara. Penelitian Lutfiani pada aspek penilaian kejelasan volume suara 

siklus I nilai rata-rata kelas mencapai 9,82 dan mengalami peningkatan sebesar 

1,68% menjadi 11,5 pada siklus II, sedangkan pada penelitian ini aspek volume 

suara siklus I nilai rata-rata kelas 56,8 dan mengalami peningkatan sebesar 24,4 

atau 42,9% menjadi 81,2 pada siklus II. Aspek keenam, yakni aspek kesesuaian 

ekspresi. Penelitian Lutfiani pada aspek penilaian kesesuaian ekspresi siklus I 

nilai rata-rata kelas mencapai 4,8 dan mengalami peningkatan sebesar 1,95% 

menjadi 6,85 pada siklus II, sedangkan pada penelitian ini aspek eskpresi dan 

sikap siklus I nilai rata-rata kelas 60 dan mengalami peningkatan sebesar 7,5 atau 

12,5% menjadi 67,5 pada siklus II. Aspek ketujuh, yakni aspek kewajaran sikap. 

Penelitian Lutfiani pada aspek penilaian kejelasan kewajaran sikap siklus I nilai 

rata-rata kelas mencapai 6,0 dan mengalami peningkatan sebesar 1,6% menjadi 

7,6 pada siklus II, sedangkan pada penelitian ini aspek kewajaran sikap sama 

menjadi satu dengan aspek ekspresi yakni pada siklus I nilai rata-rata kelas 60 dan 

mengalami peningkatan sebesar 7,5 atau 12,5% menjadi 67,5 pada siklus II. 

Aspek kedelapan, yakni aspek ketepatan penampilan. Penelitian Lutfiani pada 

aspek penilaian ketepatan penampilan siklus I nilai rata-rata kelas mencapai 6,85 

dan mengalami peningkatan sebesar 9,95% menjadi 7,8 pada siklus II, sedangkan 

pada penelitian ini aspek penampilan pada siklus I nilai rata-rata kelas 65,6 dan 

mengalami peningkatan sebesar 5 atau 7,6% menjadi 70,6 pada siklus II. 
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Penelitian selanjutnya tentang pembelajaran keterampilan membacakan teks 

berita juga dilakukan oleh Nadimah (2011) dengan judul "Peningkatan 

Keterampilan Membacakan Teks Berita dengan Teknik Simulasi Menggunakan 

Media Audiovisual pada Siswa Kelas VIII E SMP Negeri 1 Lasem Kabupaten 

Rembang". Hasil penelitian yang dilakukan Nadimah yakni melalui teknik 

simulasi menggunakan media audio visual dapat meningkatkan keterampilan 

membacakan teks berita disertai perubahan perilaku siswa setelah mengikuti 

pembelajaran. Peningkatan keterampilan membacakan teks berita diketahui dari 

tes prasiklus, siklus I, dan siklus II. Nilai rata-rata pada prasiklus sebesar 58,11 

dan berada dalam kategori kurang. Pada siklus I, nilai rata-rata siswa mengalami 

peningkatan sebesar 11,73 atau 20,18% menjadi sebesar 69,84 dan berada dalam 

kategori cukup. Nilai rata-rata keterampilan membacakan teks berita pada siklus II 

penelitian Nadimah meningkat sebesar 11,89 atau 17,02% dari siklus I serta naik 

40,64% dari prasiklus menjadi sebesar 81,73 dan berada dalam kategori baik.  

Perbandingan penelitian yang dilakukan Nadimah (2011) dengan penelitian 

ini, yaitu kedua penelitian mengalami peningkatan di setiap aspeknya. Hasil 

penelitian Nadimah pada aspek intonasi nilai rata-rata kelas siklus I mencapai 

68,9 dan mengalami peningkatan menjadi 78,8 pada siklus II, sedangkan pada 

penelitian ini aspek ketepatan intonasi siklus I nilai rata-ratanya mencapai 63,7 

dan meningkat sebesar 14,4 atau 22,6% menjadi 78,1 pada siklus II. Hasil 

penelitian Nadimah pada aspek pelafalan nilai rata-rata kelas siklus I mencapai 

71,3 dan mengalami peningkatan menjadi 80,4 pada siklus II, sedangkan pada 

penelitian ini aspek artikulasi siklus I nilai rata-ratanya mencapai 52,3 dan 
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meningkat sebesar 25,2 atau 48,1% menjadi 77,5 pada siklus II. Hasil penelitian 

Nadimah pada aspek volume suara nilai rata-rata kelas siklus I mencapai 65,4 dan 

mengalami peningkatan menjadi 77,3 pada siklus II, sedangkan pada penelitian ini 

aspek volume suara siklus I nilai rata-ratanya mencapai 56,8 dan meningkat 

sebesar 24,4 atau 42,9% menjadi 81,2 pada siklus II. Hasil penelitian Nadimah 

pada aspek ekspresi wajah nilai rata-rata kelas siklus I mencapai 65,8 dan 

mengalami peningkatan menjadi 80,4 pada siklus II, sedangkan pada penelitian ini 

aspek ekspresi wajah siklus I nilai rata-ratanya mencapai 60 dan meningkat 

sebesar 7,5 atau 12,5% menjadi 67,5 pada siklus II. Hasil penelitian Nadimah 

pada aspek penjedaan nilai rata-rata kelas siklus I mencapai 69,8 dan mengalami 

peningkatan menjadi 81,8 pada siklus II, sedangkan pada penelitian ini aspek 

penjedaan siklus I nilai rata-ratanya mencapai 63,1 dan meningkat sebesar 13,1 

atau 20,7% menjadi 76,2 pada siklus II. Hasil penelitian Nadimah pada aspek 

kelancaran nilai rata-rata kelas siklus I mencapai 76,7 dan mengalami peningkatan 

menjadi 86,5 pada siklus II, sedangkan pada penelitian ini aspek kelancaran siklus 

I nilai rata-ratanya mencapai 88,1 dan meningkat sebesar 9,4 atau 10,6% menjadi 

97,5 pada siklus II. Hasil penelitian Nadimah pada aspek penampilan nilai rata-

rata kelas siklus I mencapai 67,4 dan mengalami peningkatan menjadi 75,6 pada 

siklus II, sedangkan pada penelitian ini aspek penampilan siklus I nilai rata-

ratanya mencapai 65,6 dan meningkat sebesar 5 atau 7,6% menjadi 70,6 pada 

siklus II. Hasil penelitian Nadimah pada aspek pandangan mata nilai rata-rata 

kelas siklus I mencapai 73,4 dan mengalami peningkatan menjadi 82,96 pada 

siklus II, sedangkan pada penelitian ini aspek pandangan mata termasuk pada 
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ekspresi dan sikap yang mencapai hasil 60 pada siklus I dan mengalami 

peningkatan pada siklus II sebanyak 5 skor atau 7,6% sehingga mencapai 67,5.  

Suhardi (2009) jugal melakukan penelitian tentang kemampuan siswa dalam 

membaca nyaring teks berita secara baik dan benar. Penelitian berupa penerapan 

teknik penubian-PPI untuk mengatasi masalah rendahnya nilai keterampilan 

membacakan teks berita dan peningkatannya. Teknik penubian-PPI adalah upaya 

meltih siswa secara berulang-ulang (bertubi-tubi) agar mampu mengucapaka kata 

serapan dengan benar, mampu menempatkan jeda secara tepat, dan mampu 

menggunakan intonasi yang baik saat membaca nyaring. Pada siklus pertama 

menunjuuan peningkatan aspek pengucapan sebesar 39,53% dari prasiklus, aspek 

penjedaan meningkat 41,86% dari prasiklus, dan aspek intonasi 53,49%. 

Peningkatan rata-rata kelas terjadi pada 20,93% siswa di kelas. Pada siklus kedua 

peneliti mengoptimalkan perlakuan dengan mengidentifikasi kata-kata serapan 

yang sering salah diucapkan siswa dan mengidentifikasi frasa dan klausa yang 

sering dibaca dengan jeda yang salah. Hasil identifikasi diletihkan secara berubi-

tubi. Sedangkan pada aspek intonasi, siswa berlatih dengan meniru model 

pembaca berita radio atau televisi yang mereka kagumi. Hasilnya, pada aspek 

pengucapan meningkat hingga 79,07%, aspek penjedaan meningkat menjadi 

83,73%, aspek intonasi meninggkat hingga menjadi 79,07%. 

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 

bermain peran dan media audio rekaman pembacaan teks berita dapat membantu 

siswa dalam membacakan teks berita. hal ini terbukti dengan adanya hasil tes 

yang termasuk kategori baik. Nilai rata-rata pada siklus I mencapai 66,5 atau 
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dalam kategori cukup dan belum mencapai KKM yang telah ditentukan. Pada 

siklus II mengalami peningkatan sebesar 14,1 atau 21,2% menjadi 80,6. 

 

4.2.3 Perubahan Perilaku Siswa Kelas VIII-A MTs Negeri 1 Semarang 

Terhadap Pembelajaran Membacakan Teks Berita Menggunakan 

Model Bermain Peran melalui Media Audio Rekaman Pembacaan Teks 

Berita 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak hanya menliti keterampilan 

membacakan teks berita saja, tetapi juga meneliti perubahan perilaku siswa pada 

siklus I dan siklus II. Perubahan perilaku tersebut terdapat tujuh aspek  yang 

dijelaskan pada tabel berikut.  

Tabel 28 Perubahan Perilaku Siswa Setelah Mengikuti Pembelajaran 

Siklus I dan Siklus II 

 

Aspek yang Diamati 

Rata-rata Skor 

Peningkatan 
Persentase 

(%) 
Siklus I Siklus II 

F % F % 

1. Kesiapan 20 62,5 30 93,7 10 31,2 

2. Keseriusan 22 68,7 27 84,3 5 15,6 

3. Keaktifan  17 53,1 25 78,1 8 25 

4. Kedisiplinan 24 75 27 84,3 3 9,4 

5. Kerja sama 20 62.5 26 81,2 6 18,7 

6. Keberanian 19 59,3 29 90,6 10 31,2 

7. Kepedulian 19 59,3 28 87,5 9 28,1 

Rata-rata 

20 62,9 27 85,6 

7 22,7 
Cukup 

Sangat 

baik 

 

Berdasarkan tabel 28 diketahui siswa menunjukkan peningkatan perubahan 

perilaku yang positif setelah mengikuti pembelajaran keterampilan membacakan 

teks berita menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman 
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pembacaan teks berita dari siklus I ke siklus II. Secara keseluruhan perubahan 

perilaku siswa mengalami peningkatan 22,7% dari 62,9%  pada siklus I menjadi 

85,6% pada siklus II. 

Pada pembelajaran membacakan teks berita siklus I tercatat 20 siswa atau 

62,5% menunjukkan sikap siap mengikuti proses pembelajaran dan mengalami 

peningkatan pada siklus II sebanyak 10 atau 31,2% menjadi 30 siswa atau 93,7%. 

Aspek keseriusan mengikuti pembelajaran menunjukkan hasil 22 siswa atau 

68,7%  mengikuti pembelajaran dengan serius pada siklus I, dan mengalami 

peningkatan 5 siswa atau 15,6% menjadi 27 siswa atau 84,3% yang mengikuti 

pembelajaran pada siklus II. Aspek keaktifan mencapai 17 siswa atau 53,1% aktif 

mengikuti proses pembelajaran dan mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 

8 siswa atau 25% menjadi 25 siswa atau 78,1%. Aspek kedisplinan menyimak 

saat diputarkan media tercatat 24 siswa atau 75% pada pembelajaran siklus I 

merespon dengan positif dan mengalami peningkatan sebanyak 3 siswa atau 9,4% 

menjadi 27 siswa atau 84,3% pada siklus II. Aspek kerja sama dalam diskusi dan 

kegiatan kelompok penelitian ini pada siklus I mencapai 20 siswa atau 62,5% aktif 

dalam kegiatan diskusi dan kelompok, pada siklus II terjadi peningkatan sebesar 6 

siswa atau 18,7% menjadi 26 atau 81,2% aktif berdiskusi dan berkegiatan 

kelompok. Aspek keberanian pada siklus I mencapai hasil 19 siswa atau 59,3% 

berani membacakan teks berita dengan model bermain peran sesuai aspek-aspek 

yang dijelaskan oleh guru, sementara pada siklus II terjadi peningkatan 10 siswa 

atau 31,2% menjadi 29 siswa atau 90,6% yang berani membacakan teks berita 

dengan model bermain peran sesuai aspek-aspek yang dijelaskan oleh guru. Aspek 
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kepedulian menyimak teman yang tampil pada siklus I mencapai 19 atau 59,3% 

serius menyimak, pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 9 siswa atau 

28,1% menjadi 28 siswa atau 87,5% yang menyimak dengan serius penampilan 

teman mereka yang membacakan teks berita. 

Lutfiani (2006) dengan judul “Peningkatan Keterampilan Membacakan 

Teks Berita dengan Pendekatan Kontekstual melalui Media Audio Visual pada 

Siswa Kelas VIII-D SMP Negeri 1 Tegal”. Penelitian ini mengkaji peran 

penerapan pendekatan kontesktual dan media audio visual untuk meningkatkan 

prestasi belajar atau nilai siswa dan perubahan perilaku siswa. Perilaku siswa yang 

dikaji dalam penelitian ini yakni : 1) kesiapan siswa pada awal pemebalaran 

membacakan teks berita, 2) keseriusan siswa dalam memperhatikan penjelasan 

dari guru, 3) keaktifan siswa selama proses pembelajaran berlangsung, 4) respon 

siswa ketika diputarkan model pembacaan teks berita  melalui media audio visual 

yang berupa VCD, 5) siswa ikut berpartisipasi aktif dalam diskusi dan kegiatan 

kelompoknya, 6) keberanian siswa dalam membacakan teks berita di dalam 

kelompoknya, 7) keseriusan siswa menyimak pembacaan teks berita anggota 

kelompoknya, dan 8) respon siswa dalam mengikuti pembelajaran membacakan 

teks berita dengan pendekatan kontekstual melalui media audio visual. Rata-rata 

nilai yang dicapai pada siklus I yakni 60% dan pada siklus II meningkat menjadi 

82,5%. Pada siklus I aspek kesiapan siswa pada awal pembelajaran membacakan 

teks berita hanya mencapai 40% dan meningkat menjadi 80% pada siklus II. 

Aspek keseriusan siswa dalam memperhatikan penjelasan dari guru pada siklus I 

mencapai 60% siswa serius memperhatikan dan mencapai peningkatan sebesar 
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20% hingga memperoleh 80% siswa serius menyimak. Aspek keaktifan siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung pada siklus I mencapai 60% dan 

meningkat menjadi 80% pada siklus II. Aspek respon siswa ketika diputarkan 

model pembacaan teks berita melalui media audio visual yang berupa VCD pada 

siklus I mencapai 80% dan meningkat menjadi 100% pada siklus II. Aspek 

keaktifan partisipasi diskusi dan kegiatan kelompok mencapai 60% dan meningkat 

menjadi 80% pada siklus II. Aspek keberanian siswa dalam membacakan teks 

berita dalam kelompoknya mencapai 60% pada siklus I dan meningkat menjadi 

80% pada siklus II. Aspek keseriusan siswa menyimak pembacaan teks berita 

anggota kelompoknya mencapai 60% pada siklus I dan meningkat menjadi 80% 

pada siklus II. Aspek respon siswa dalam mengikuti pembelajaran membacakan 

teks berita dengan pendekatan kontekstual melalui media audio visual pada siklus 

I mencapai 60% dan meningkat menjadi 80% pada siklus II. 

Kurniadi (2011) mengadakan penelitian yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Membacakan Teks Berita dengan Teknik Meet The Guest pada 

Siswa Kelas VII D SMP N 1 Rembang Kabupaten Rembang”. Penelitian yang 

dilakukan Kurniadi mengkaji peran penerapan teknik Meet The Guest untuk 

meningkatkan prestasi belajar atau nilai siswa dan perubahan perilaku siswa. 

Perubahan perilaku yang Kurniadi kaji ada lima karakter, yakni keaktifan, 

kedisiplinan, kejujuran, kepercayaan diri, serta kemampuan kerja sama dan 

berbagi.  

Nadimah (2011) melakukan sebuah penelitian yang berjudul "Peningkatan 

Keterampilan Membacakan Teks Berita dengan Teknik Simulasi Menggunakan 
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Media Audiovisual pada Siswa Kelas VIII E SMP Negeri 1 Lasem Kabupaten 

Rembang". Penelitian yang dilakukan oleh Nadimah mengkaji peran penerapan 

teknik simulasi untuk meningkatkan prestasi belajar atau nilai siswa dan 

perubahan perilaku siswa. Terdapat lima karakter komponen perubahan perilaku 

dalam penelitian Nadimah, yaitu keaktifan, ketertiban, keseriusan, kemampuan 

kersa sama dan berbagi, serta kepercayaan diri. 

Perolehan skor nilai pada unsur-unsur pembentuk perilaku sosial yang 

dilakukan siswa mengalami peningkatan mulai dari tindakan pada siklus I dan 

siklus II. Rata-rata skor nilai dari semua komponen unsur-unsur pembentuk 

perilaku sosial pada siklus I sebesar 6,2 meningkat menjadi 7,6 pada siklus II. 

Dengan demikian, penelitian yang dilakukan Nadimah membuktikan bahwa 

penerapan teknik simulasi dapat meningkatkan presetasi belajar siswa dan dapat 

meningkatkan perilaku sosial mereka.  

Sementara itu, Siska (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan 

Metode Bermain Peran (Role Playing) dalam Meningkatkan Keterampilan Sosial 

dan Keterampilan Berbicara Anak Usia Dini” juga membuktikan bahwa bermain 

peran mampu meningkatkan keterampilan berbicara dan keterampilan sosial. 

Dengan subjek anak-anak TK berjumlah 10 siswa, Siska menerapkan metode 

bermain peran dan menghasilkan peningkatan keterampilan sosial dan 

keterampilan berbicara anak di TK Al-Kautsar kelas B. Terlihat dari anak-anak 

yang tadinya ragu ketika bermain peran dan berinteraksi serta berbicara, setelah 

diberikan pembelajaran dengan metode bermain peran sudah tidak ragu lagi untuk 

memainkan perannya serta anak sudah dapat melakukan kontak mata serta 
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merespon pembicaraan, ikut serta dalam kegiatan kelompok dan anak sudah dapat 

berbicara dengan leluasa. 

Hasil perubahan perilaku dilakukan Yanto (2011) dalam skirpsinya yang 

berjudul “Peningkatan Pembelajaran Memerankan Naskah Drama Dengan Model 

Role Playing Pada Siswa Kelas VIII B SMP Negeri 2 Gatak Sukoharjo Tahun 

Ajaran 2010/2011”. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 

keaktifan dan kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaran memerankan 

naskah drama dengan metode role playing. Siklus I sebelum menggunakan 

metode role playing siswa yang aktif selama kegiatan pembelajaran sebesar 15% 

atau 6 siswa yang aktif memberikan tanggapan dan 25 % atau 10 siswa yang aktif 

bertanya. Siklus II setelah menggunakan metode role playing siswa yang aktif 

selama kegiatan pembelajaran sebesar 27,5% atau 11 siswa yang aktif 

memberikan tanggapan dan 35 % atau 14 siswa yang aktif bertanya. Siklus III 

siswa yang aktif selama kegiatan pembelajaran sebesar 57,5% atau 23 siswa yang 

aktif memberikan tanggapan dan 17,5 % atau 7 siswa yang aktif bertanya. 

Perbandingan hasil perubahan perilaku siswa setelah mengikuti 

pembelajaran penelitian ini dengan penelitian kajian pustaka diuraikan sebagai 

berikut. 
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4.2.3.1 Kesiapan Siswa pada Pembelajaran Membackaan Teks Berita 

Menggunakan Model Bermain Peran melalui Media Audio Rekaman 

Pembacaan Teks Berita 

Berdasarkan hasil observasi, kesiapan siswa pada saat mengikuti 

pembelajaran membacakan teks berita siklus I terdapat 20 siswa atau 62,5% 

menunjukkan sikap siap untuk mengikuti pembelajaran. Pada siklus II terjadi 

peningkatan sebanyak 10 siswa atau 31,2% menjadi 30 siswa atau 93,7% siap 

mengikuti pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model bermain 

peran melalui media audio rekaman pembacaan teks berita.  

Pada siklus I siswa siap mengikuti pembelajaran membacakan teks berita 

menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks 

berita yang akan dilaksanakan. Terbukti dari sikap siswa yang menyiapkan buku 

dan alat tulis yang dibutuhkan, duduk di tempat duduk masing-masing, 

menyambut dengan bersemangat. Meskipun demikian, masih ada beberapa anak 

yang tampak belum siap mengikuti pembelajaran. Siswa-siswa tersebut mengajak 

teman di dekatnya untuk berbincang atau mengganggunya. 

Pada siklus II terjadi peningkatan, yakni semakin banyak siswa yang pada 

awal pembelajaran membackaan teks berita siklus II bersikap positif menyambut 

kedatangan guru dengan antusias. Bahkan siswa sudah lebih baik berkomunikasi 

dengan guru tentang pembelajaran yang akan berlangsung dan mempersiapkan 

peralatan tulis yang dibutuhkan tanpa diminta terlebih dahulu. Siswa yang pada 

siklus I masih terlihat berjalan-jalan atau bergurau dengan teman di dekatnya 

diantisipasi guru dengan memusatkan perhatian mereka melalui intermezzo 
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rekaman pembacaan teks berita Jeremy Tetti yang sedang hangat dibicarakan. 

Dengan guru memberikan pertanyaan tentang kelebihan dan kekurangan 

pembelajaran pada siklus I siswa-siswa juga lebih terpusatkan perhatiannya 

hingga lebih siap menghadapi pembelajaran yang akan berlangsung.  

Berdasarkan jurnal guru, pada siklus I kesiapan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran membacakan teks berita hampir sama hasilnya dengan observasi. 

Hanya sekitar dua pertiga siswa di kelas siap mengikuti dan antusias menyiapkan 

diri serta menyambut guru dengan bertanya-tanya apa yang akan mereka pelajari 

hari itu. Sedangkan pada siklus II hampir seluruh siswa sudah menyiapkan diri 

dan peralatan mereka untuk pembelajaran. Walaupun mereka tahu materi yang 

akan dipelajari masih tentang membacakan teks berita, namun mereka tetap 

antusias merespon guru. 

Dari hasil dokumentasi foto siklus I dan siklus II berikut ini, kesiapan siswa 

selama proses pembelajaran sudah baik, yaitu menunjukkan peningkatan. Berikut 

merupakan bukti dokumentasi foto pembelajaran membacakan teks berita 

menggunakan model bermain melalui media audio rekaman pembacaan teks 

berita siklus I dan siklus II pada siswa kelas VIII-A MTs Negeri 1 Semarang. 

Siklus I    Siklus II 

   
Gambar 32 Kesiapan Siswa Mengikuti Proses Pembelajaran  

Siklus I dan Siklus II 
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Dengan demikian disimpulkan bahwa berdasarkan instrumen nontes siklus I 

dan siklus II menunjukkan kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

membacakan teks berita menggunakan model bermain peran melalui media audio 

rekaman pembacaan teks berita mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

Perubahan perilaku siswa dilakukan Lutfiani (2006) dalam skripsinya yang 

berjudul “Peningkatan Keterampilan Membacakan Teks Berita dengan 

Pendekatan Kontekstual melalui Media Audio Visual pada Siswa Kelas VIII-D 

SMP Negeri 1 Tegal”. Pada siklus II menunjukkan adanya perubahan perilaku 

siswa menjadi lebih siap mengikuti pembelajaran. Hal ini dapat diketahui melalui 

hasil observasi pada aspek kesiapan hanya mencapai 40% siswa pada siklus I 

yang siap mengikuti pembelajaran dengan menyiapkan alat tulis dan buku-buku 

yang diperlukan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Pada siklus II 

mengalami peningkatan menjadi 80% siswa siap mengikuti pembelajaran. 

 

4.2.3.2 Keseriusan Siswa dalam Memperhatikan Penjelasan Guru 

Dari hasil observasi siklus I, keseriusan siswa dalam memperhatikan 

penjelasan dan materi dari guru baru terdapat 22 siswa atau 68,7% yang serius 

menyimak, hal ini termasuk dalam kategori baik. Sementara pada siklus II 

terdapat 27 siswa atau 84,3% yang serius menyimak, hal ini termasuk dalam 

kategori sangat baik. Hal ini juga menunjukkan peningkatan sebesar 5 atau 15,6% 

dibandingkan siklus I.  

Pada siklus I sebagian siswa menunjukkan keseriusannya dengan 

memperhatikan sambil mencatat penjelasan guru, sementara beberapa siswa 
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bertanya kepada guru mengenai materi dan hal-hal yang menyangkut penyiaran 

berita. walaupun demikian masih ada siswa yang kurang serius untuk 

memparhatikan dan lebih senang bergurau. Pada siklus II, siswa dapat menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru pada mereka dengan baik, ini 

membuktikan bahwa mereka menyimak penjelasan guru dengan sungguh-

sungguh. Siswa yang pada siklus I bergurau pada pertemuan siklus II sudah lebih 

tenang dan tertarik dengan penjelasan dari guru tentang proses menjadi pembaca 

berita di televisi dan materi-materi baru lainnya. 

Berdasarkan jurnal guru siklus I, masih terdapat siswa-siswa yang kurang 

serius dengan penjelasan guru mengenai materi. Siswa ini mula-mula terlihat 

paham dan menyanggupi kesepakatan dengan guru untuk belajar dengan baik. 

Akan tetapi, seiring waktu guru menjelaskan materi siswa mulai tidak serius. 

Siswa putra terutama, menimpali penjelasan guru dengan gurauan, beberapa siswa 

walaupun tenang terlihat masa bodoh atau melamun, atau bahkan berbincang 

dengan teman di dekatnya. Sedangkan pada siklus II keseriusan mereka sudah 

lebih baik daripada siklus I. Walaupun guru sempat memutarkan rekaman sebagai 

bentuk intermezzo atau ice breaking dalam pembelajaran, hal ini tidak 

mengurangi keseriusan siswa saat mendengarkan penjelasan guru. Bahkan saat 

guru menjelaskan tentang mengenai proses menjadi pembaca berita siswa terlihat 

tenang dan serius mendengarkan karena tertarik. Dengan informasi baru mengenai 

proses menjadi pembaca berita yang leih panjang daripada yang mereka duga 

membuat siswa terlihat lebih menghargai proses pembelajaran dan bersungguh-
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sungguh mengikuti pembelajaran tanpa mengurangi keelastisitasan tingkah 

mereka sebagai remaja. 

Berdasarkan hasil observasi dan jurnal guru pada kedua siklus, dapat 

disimpulkan bahwa keseriusan siswa dalam memperhatikan penjelasan dari guru 

tentang pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model bermain 

peran melalui media audio rekaman pembacaan teks berita pada siklus II telah 

mengalami peningkatan dan termasuk ke dalam kategori baik dari semula hanya 

berkategori cukup pada siklus I. 

Nadimah (2011) melakukan sebuah penelitian yang berjudul "Peningkatan 

Keterampilan Membacakan Teks Berita dengan Teknik Simulasi Menggunakan 

Media Audiovisual pada Siswa Kelas VIII E SMP Negeri 1 Lasem Kabupaten 

Rembang". Pada penelitian Nadimah perilaku keseriusan mengikuti pembelajaran 

mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I masih ada beberapa 

siswa yang kurang serius mengikuti pembelajaran dengan mengerjai teman di 

dekat mereka atau melamun tanpa merespon penjelasan guru tentang materi. 

Nasmun, pada siklus II tidak ada lagi siswa yang mengabaikan penjelasan guru 

dan memperbaiki sikap mereka dengan lebih antusias merespon guru. 

Dikarenakan guru lebih perhatian pada siswa yang mengabaikannya dengan cara 

memanggil nama mereka, maka siswa-siswa ini lebih serius merespon 

pembelajaran. 
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4.2.3.3 Keaktifan Siswa Selama Proses Pembelajaran 

Berdasarkan hasil observasi siklus I, keaktifan siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung terdapat 17 siswa atau 53,1% aktif. Sedangkan pada 

proses pembelajaran siklus II berlangsung terdapat 25 siswa atau 78,1% aktif. Hal 

ini menunjukkan adanya peningkatan pada hasil perubahan perilaku sebesar 25 

atau 78,1% dari siklus I. 

Pada siklus I siswa antusias menanyakan beberapa hal tentang proses 

membacakan teks berita dan dunia penyiaran atau sebaliknya menjawab 

pertanyaan guru yang berkaitan tentang materi pembelajaran. Sebagian kecil 

siswa pasif selama proses pembelajaran. Siswa yang pasif ini kebanyakan 

merupakan siswa putri yang malu dan belum berani menjawab atau 

mengungkapkan pendapatnya. Sedangkan pada siklus II, setelah mengetahui 

kelemahan bahwa siswa maupun siswi masih ada yang enggan aktif dalam 

pembelajaran karena malu, maka guru secara random atau acak melemparkan 

pertanyaan tentang materi-materi yang telah dipelajari. Ini dilakukan agar siswa 

lebih aktif dan percaya diri untuk berpendapat. 

Siswa yang pada siklus I kurang memperhatikan penjelasan dan instruksi 

guru, pada siklus II sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. pada saat guru 

memberikan penjelasan siswa dengan sungguh-sungguh memperhatikan. Hal ini 

terlihat dari siswa yang sudah berani menjawab pertanyaan-pertanyaa yang 

diajukan guru. Atau bahkan siswa tanpa ditanyai terlebih dahulu sudah 

mengatakan jawaban dari pertanyaan guru dengan lantang. Hal ini membuktikan 

keaktifan siswa pada pembelajaran siklus II sudah meningkat daripada siklus I. 



232 
 

 
 

Selain itu, jurnal guru pada siklus I mengemukakan tentang keaktifan siswa 

selama proses pembelajaran. Disimpulkan bahwa siswa merasa ingin tahu 

sehingga menjadi aktif selama pembelajaran hingga akhir pembelajaran. 

Meskipun ada beberapa siswa yang masih kurang aktif atau malah kurang acuh 

dengan pembelajaran dan malah sibuk main-main sendiri, namun hal itu sudah 

cukup sebagai tindakan awal. Kekurangan-kekurangan yang terdapat pada siklus I 

ini yang akan menjadi perhatian pada siklus berikutnya. Selain itu, pada jurnal 

guru siklus II mengemukakan tentang keaktifan siswa selama proses 

pembelajaran. Disimpulkan bahwa siswa merasa ingin tahu sehingga menjadi 

aktif selama pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Bahkan siswa yang masih 

kurang aktif sebelumnya sudah bisa mendorong dirinya sendiri untuk aktif 

menjawab maupun bertanya walaupun mulanya berbisik-bisik kepada temannya 

guru berusaha memotivasi agar siswa mampu mengemukakan pendapat pada 

pembelajaran yang berlangsung. dari hasil observasi dan jurnal tersebut dapat 

diketahui bahwa keaktifan siswa meningkat pada siklus II dibandingkan siklus I 

pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model bermain peran 

melalui media audio rekaman pembacaan teks berita. 

Kurniadi (2011) mengadakan penelitian yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Membacakan Teks Berita dengan Teknik Meet The Guest pada 

Siswa Kelas VII D SMP N 1 Rembang Kabupaten Rembang”. Pada siklus I, 

masih terdapat siswa belum aktif. Pada saat guru menyampaikan materi, masih 

ada siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru dan tidak mau mencatat. 

Ada pula siswa yang terlihat kurang antusias dan kurang bersemangat 
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melaksanakan pembelajaran. Pada saat kegiatan diskusi berlangsung, terdapat 

beberapa siswa dalam satu kelompok yang masih terlihat bergurau dengan teman, 

mondar-mandir di kelas, dan tidak mengikuti diskusi dengan baik bersama 

anggota kelompoknya. Pada saat pembentukan kelompok, sebagian siswa putra 

sulit untuk dikendalikan. 

Keaktifan siswa pada siklus II mengalami perubahan. Berdasarkan hasil 

deskripsi perilaku ekologis, catatan harian guru, sosiometri, dan dokumentasi foto. 

Sebagian besar siswa sudah aktif dan berani untuk bertanya atau mengungkapkan 

pendapat. Siswa berfokus dan berkonsentrasi selama dijelaskan guru, serta tidak 

segan-segan bertanya ketika mengalami kesulitan. Pada saat pembentukan 

kelompok, siswa lebih mudah dikondisikan dibandingkan pada siklus I. Siswa 

membentuk kelompok secara cepat dan tertib. Pada saat kegiatan diskusi 

berlangsung, siswa melaksanakan diskusi dengan baik. Setiap anggota kelompok 

terlihat aktif mengungkapkan pendapatnya. Siswa pun menjadi lebih bersemangat 

dan antusias melaksanakan pembelajaran membacakan teks berita dengan teknik 

meet the guest. 

Hasil perubahan perilaku aspek keaktifan siswa dilakukan Lutfiani (2006) 

dengan judul “Peningkatan Keterampilan Membacakan Teks Berita dengan 

Pendekatan Kontekstual melalui Media Audio Visual pada Siswa Kelas VIII-D 

SMP Negeri 1 Tegal”. Aspek keaktifan siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung pada siklus I mencapai 60% dan meningkat menjadi 80% pada siklus 

II. Pada siklus I siswa kurang aktif, ditandai dengan perilaku siswa yang masih 

seenaknya sendiri bermain-main di dalam kelas dan kurang aktif merespon 
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penjelasan guru. Setiap pertanyaan dari guru harus dipancing dengan panggilan 

kepada setiap siswa dan dijawab dengan kurang memuaskan. Pada siklus II sudah 

terjadi peningkatan dengan siswa lebih menghargai keberadaan guru dan aktif 

menjawab atau bertanya balik mengenai pembelajaran membacakan teks berita 

dengan pendekatan kontekstual melalui media audio visual.  

 

4.2.3.4 Kedisiplinan Siswa ketika Diputarkan Media Audio Rekaman Suara 

Berdasarkan hasil observasi siklus I terdapat 24 siswa atau 75% yang 

disiplin menyimak saat pemutaran media audio rekaman pembacaan teks berita 

oleh guru. Mereka mempersiapkan diri untuk menyimak dengan tenang dan tidak 

membuat keributan, bahkan mereka memperingatkan beberapa siswa yang berisik. 

Kedisiplinan menyimak media audio rekaman pembacaan teks berita lainnya 

dibuktikan dengan menyiapkan posisi duduk yang senyaman mungkin agar 

konsentrasi mereka terfokus dengan baik pada suara dari media dan memberikan 

tanda penjedaan sesuai yang mereka simak dengan tenang. Sedangkan pada siklus 

II terjadi peningkatan sebesar 3 siswa atau 9,4% dari siklus I menjadi sebesar 27 

atau 84,3% yang disiplin menyimak pemutaran media oleh guru. Seperti pada 

siklus I, kali ini mereka juga mempersiapkan diri untuk menyimak dengan tenang, 

tidak membuat keributan dan mereka memperingatkan beberapa siswa yang 

berisik. Dengan  media yang lebih jelas daripada siklus I hal ini juga berdampak 

pada kesungguhan siswa menemukan tempat peletakan tanda yang tepat pada teks 

berita yang mereka hadapi. 
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Siklus I     Siklus II 

  

Gambar 33 Kegiatan Siswa Menyimak Media Audio Rekaman  

Pembacaan Teks Berita Siklus I dan Siklus II 

 

Gambar 33 di atas memperlihatkan siswa saat kegiatan menyimak media 

audio rekaman pembacaan teks berita pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I, 

siswa masih kurang serius menyimak, ini ditunjukkan dengan beberapa siswa 

masih sibuk bermain-main sendiri dengan teman di dekatnya, atau tidak bersiap 

memberikan tanda jeda pada teks saat guru telah memutarkan media. Sementara 

pada siklus II, siswa yang sudah tahu dengan jelas tentang tanda-tanda penjedaan 

dan intonasi, langsung memberikan penjedaan pada teks berita dengan konsentrasi 

dan tenang saat dimutarkan media audio rekaman pembacaan teks berita oleh guru 

dengan kualitas media yang lebih baik. 

Sementara berdasarkan jurnal guru siklus I diuraikan bahwa siswa sudah 

cukup baik menyimak media yang diputarkan. Penggunaan media termasuk hal 

yang baru bagi mereka sehingga rasa ingin tahu dan keseriusannya terbilang 

cukup baik. Selain itu rasa kompetitif siswa juga terlihat dengan tidak mau kalah 

dalam menyimak dengan baik dan menunjukkan hasil terbaik proses penyimakan 
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mereka. Sedangkan pada jurnal guru siklus II, diuraikan bahwa siswa sudah lebih 

baik menyimak media yang diputarkan. Penggunaan media yang baru mereka 

membuat rasa keingintahuannya sendiri terpuaskan. Selain itu rasa kompetitif 

siswa juga terlihat dengan tidak mau kalah dalam menyimak dengan baik dan 

menunjukkan hasil terbaik proses penyimakan mereka. 

Dengan demikian dari hasil observasi, dokumentasi foto, dan jurnal guru 

disimpulkan bahwa kedisiplinan siswa dalam menyimak media audio rekaman 

pembacaan teks berita siklus II sudah berjalan lebih baik dibandingkan dengan 

siklus I hingga menunjukkan peningkatan pada perilaku keseriusan penyimakan 

media audio rekaman pembacaan teks berita. 

Kurniadi (2011) mengadakan penelitian yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Membacakan Teks Berita dengan Teknik Meet The Guest pada 

Siswa Kelas VII D SMP N 1 Rembang Kabupaten Rembang”. Penelitian yang 

dilakukan Kurniadi mengkaji peran penerapan teknik Meet The Guest untuk 

meningkatkan prestasi belajar atau nilai siswa dan perubahan perilaku siswa. 

Kedisiplinan siswa pada saat awal pembelajaran membacakan teks berita dengan 

teknik meet the guest siklus I sudah cukup baik. hanya saja masih ada siswa yang 

terlihat kurang bersemangat mengikuti pembelajaran. Ada pula siswa yang 

bergurau dan tidak memperhatikan penjelasan yang disampaikan guru. Siswa 

antusias dengan pemelajara yang sedang berlangsung sehingga suasana kelas 

menjadi kondusif. Hanya beberapa siswa terlihat kurang disiplin pada saat 

membentuk kelompok. Siswa juga kurang antusias terhadap tugas-tugas yang 

diberikan guru dan tidak berdisiplin terhadap tugas yang diberikan oleh guru. 
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Perubahan perilaku kedisiplinan pada siklus II ditandai dengan sikap siswa 

yang duduk dengan rapi dan tenang di bangku masing-masing pada saat awal 

pembelajaran. Siswa melaksanakan pembelajaran dengan baik dan tertib sehingga 

suasana kelas menjadi kondusif. Siswa meperhatikan dengan sungguh-sungguh 

pada saat guru menyampaikan pendalaman materi. Siswa juga berdisiplin dan 

cekatan pada saat membentuk kelompok. Siswa antusias terhadap tugas-tugas 

yang diberikan guru setelah mendapat masukan dari guru. Pada saat pengumpulan 

tugas, semua siswa mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. 

 

4.2.3.5 Kerja Sama Siswa Saat Diskusi dan Berkegiatan dengan 

Kelompoknya 

Dari hasil observasi siklus I disimpulkan bahwa 20 siswa atau setara dengan 

62,5% siswa di kelas sudah aktif mengikuti diskusi dan kegiatan kelompoknya. 

Ini ditunjukkan dngan aktif berpendapat dan mendiskusikan pendapat mereka 

masing masing tentang hasil penjedaan yang telah mereka dengan dari media 

audio rekaman pembacaan teks berita. Sementara siswa lain, terutama siswa putra, 

ada yang masih sibuk berbincang dengan teman di dekatnya tentang hal di luar 

materi. Kegiatan berdiskusi kelompok dapat dilihat di dokumentasi di bawah ini. 

Sementara, dari hasil observasi siklus II disimpulkan bahwa 26 siswa atau setara 

dengan 81,2% siswa di kelas sudah aktif mengikuti diskusi dan kegiatan 

kelompoknya. Seperti siklus sebelumnya, kegiatan setelah menyimak media audio 

rekaman pembacaan teks berita yakni berdiskusi menyamakan pendapat tentang 

letak tanda penjedaan dan intonasi bersama teman dalam satu kelompok. Guru 
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memotivasi siswa tentang keaktifan mereka berdiskusi melalui dukungan dan 

bimbingan pada tiap kelompok secara bergilir. Dengan cara ini siswa yang pasif 

lebih dulu distimulasi pertanyaan mengenai pendapat mereka tentang penandaan 

jeda dan intonasi pada teks yang dibagikan. Guru juga mengajukan pertanyaan 

pada tiap kelompok mengenai kesulitan atau hal-hal yang kurang dimengerti oleh 

siswa. Selain itu, guru yang telah berusaha menghapal nama siswa menanyai 

siswa tersebut dengan menyebutkan nama, bagi siswa salah satu bentuk perhatian 

guru yang secara langsung mereka rasakan yakni melalui panggilan nama mereka. 

Kegiatan berdiskusi kelompok dapat dilihat di dokumentasi di bawah ini. Hal ini 

menunjukkan peningkatan sebesar 6 atau 18,7% menjadi 26 siswa atau 81,2% 

siswa berdiskusi dengan aktif. 

Siklus I     Siklus II 

   

Gambar 34 Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada Siklus I dan Siklus II 

Berdasarkan hasil dokumentasi dan jurnal guru siklus I disimpulkan bahwa 

dalam kegiatan berdiskusi dan kelompok siswa sudah cukup berpartisipasi aktif 

dengan saling mendiskusikan hasil menyimak media audio rekaman pembacaan 

teks berita. Dengan berdiskusi dan berlatih dalam kelompok siswa dapat 

mengetahui kekurangan dari hasil proses menyimaknya atau kekurangan dari cara 
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mereka membacakan teks berita dan mendpaat masukan dari teman-teman satu 

kelompoknya. Sedangkan pada siklus II disimpulkan bahwa siswa sudah lebih 

baik dalam keaktifan mereka mengikuti proses diskusi dan kegiatan kelompok 

lainnya berupa latihan membacakan teks berita. Sambil berlatih membacakan teks 

berita dalam kelompoknya siswa secara tidak langsung belajar mengenai 

demokrasi dan menghargai prestasi siswa yang lebih mahir membacakan teks 

berita. Selain itu, ada perubahan signifikan dari proses pembelajaran siklus I 

dengan siklus II. Pada siklus II siswa memiliki semangat baru tentang 

membacakan teks berita. Siswa serius menyimak, berdiskusi, dan berlatih 

membacakan teks berita seperti contoh dari media yang proses membacakannya 

mengikuti aspek-aspek yang telah diterangkan oleh guru. 

Dari hasil observasi, dokumentasi foto, dan jurnal guru di atas disimpulkan 

bahwa perilaku siswa saat berdiskusi atau berkegiatan kelompok berupa berlatih 

membacakan teks berita pada pembelajaran membacakan teks berita 

menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks 

berita sudah mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

Kurniadi (2011) mengadakan penelitian yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Membacakan Teks Berita dengan Teknik Meet The Guest pada 

Siswa Kelas VII D SMP N 1 Rembang Kabupaten Rembang”. Penelitian yang 

dilakukan Kurniadi mengkaji peran penerapan teknik Meet The Guest untuk 

meningkatkan prestasi belajar atau nilai siswa dan perubahan perilaku siswa. 

Aspek kerja sama dan berbagi pada penelitian Kurniadi mengalami peningkatan. 

Berdasarkan hasil deskripsi perilaku ekologis, sosiometri, catatan harian siswa, 
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dan wawancara siklus I, diketahui kemampuan bekerja sama siswa dalam 

kelompok dan lebih senang bergurau. Beberapa siswa mampu berbagi dengan cara 

membantu teman sekelompok yang mengalami kesulitan. Kemampuan siswa 

berbagi perasaan dan pengalamannya selama mengikuti pembelajaran 

membacakan teks berita dengan teknik meet the guest secara tertulis sudah cukup 

baik. Namun, secara lisan atau melalui wawancara, siswa terlihat masih canggung 

dan malu-malu untuk mengungkapkan pendapatnya.  

Kemampuan siswa untuk bekerja sama dan berbagi telah mengalami 

perubahan pada siklus II. Kerja sama siswa dalam kegiatan diskusi kelompok 

sudah berubah menjadi lebih baik. siswa terlihat bersemangat dan saling berbagi 

pendapat dengan teman dalam satu kelompok secara sungguh-sungguh. 

Kemampuan berbagi dengan sesame anggota kelompok juga mengalami 

perubahan yang cukup signifikan karena lebih banyak siswa yang suka membantu 

teman sekelompoknya yang mengalami kesulitan pada siklus II, berbeda dari 

siklus I. 

 

4.2.3.6 Keberanian Siswa dalam Membacakan Teks Berita di Hadapan 

Teman Satu Kelompoknya Maupun di Depan Kelas Sambil Berperan 

sebagai Pembaca Berita 

Berdasarkan hasil observasi siklus I, keberanian siswa dalam membacakan 

teks berita di hadapan teman satu kelompok maupun di depan kelas sambil 

berperan sebagai pembaca berita menunjukkan baru 19 siswa yang berani atau 

setara dengan 59,3% siswa. Dari perwakilan tiap kelompok sebagai yang paling 
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baik dalam membacakan teks berita enam siswa sudah memenuhi aspek 

keberanian membacakan teks berita ini. Akan tetapi, siswa lain yang belum 

berkesempatan maju dan berlatih menghadapi orang banyak masih belum 

memenuhi aspek keberanian ini. Siswa tersebut mayoritas merupakan siswa putri 

yang masih malu-malu dan belum terlalu percaya diri akan kemampuan mereka. 

Sementara, berdasarkan hasil observasi siklus II keberanian siswa dalam 

membacakan teks berita di hadapan teman satu kelompok maupun di depan kelas 

sambil berperan sebagai pembaca berita telah menunjukkan 29 siswa yang berani 

atau setara dengan 90,6% siswa. Siswa yang maju mewakili kelompoknya, 

maupun yang memang tampil untuk dinilai tidak lagi membacakan tes berita yang 

dimilikinya dengan seenaknya. Siswa sudah tahu betul bahwa aspek-aspek yang 

diajarkan guru merupakan rambu-rambu yang harus dipatuhi saat membacakan 

teks berita. 

 

Siklus I 
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Siklus II 

   

Gambar 35 Kegiatan Siswa saat Membacakan Teks Berita 

pada Siklus I dan Siklus II  

 

Dari hasil wawancara siklus I membuktikan bahwa siswa masih merasa 

grogi saat tampil di hadapan orang banyak. Faktor kesulitan inilah yang membuat 

siswa masih belum tuntas mencapai aspek-aspek penilaian yang dijelaskan oleh 

guru sebelumnya. Dalam tahap ini guru mencatat perlunya kesiapan siswa tampil 

dnegan lebih maksimal melatih diri menghadapi orang banyak, khususnya sebagai 

pembaca berita. Perlunya peran guru untuk mengevaluasi dan memberikan 

motivasi juga berpengaruh dalam keberanian siswa tampil. Sedangkan dari hasil 

wawancara siklus II, menunjukkan bahwa pembelajaran membacakan teks berita 

menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks 

berita memiliki kemudahan dan kesulitan tersendiri bagi siswa. Dari 6 siswa yang 

diwawancarai, 4 siswa menjawab kemudahan dari pembelajaran ini adalah mereka 

tidak perlu menghapalkan bagian teks berita yang mereka akan tampilkan. 

Sementara 2 siswa menjawab sudah lebih mudah daripada Siklus I karena sudah 

berlatih dan mendapat masukan dari teman. Karena siswa sudah cukup berlatih, 

maka kesulitan dan rasa grogi juga berkurang. Akan tetapi, kesulitan yang paling 
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masih dialami siswa adalah kesulitan dalam menampilkan pembacaan teks berita 

yang baik berdasarkan aspek aspek yang harus dikuasai antara lain kelancaran 

membaca, ketepatan intonasi, artikulasi, volume suara, penjedaan, ekspresi dan 

sikap, serta penampilan. Keenam siswa masih merasa terbebani dengan aspek 

penilaian yang ada. 

Dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi foto tersebut 

disimpulkan bahwa keberanian siswa saat membacakan teks berita di dalam 

kelompok maupun di depan kelas baru pada siklus I baru mencapai kategori 

cukup. Pada siklus II terjadi peningakatan yang dikarenakan dua faktor yakni 

keefektifan pengggunaan media audio rekaman pembacaan teks berita dan model 

pembelajaran bermain peran. 

Kurniadi (2011) mengadakan penelitian yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Membacakan Teks Berita dengan Teknik Meet The Guest pada 

Siswa Kelas VII D SMP N 1 Rembang Kabupaten Rembang”. Penelitian yang 

dilakukan Kurniadi mengkaji peran penerapan teknik Meet The Guest untuk 

meningkatkan prestasi belajar atau nilai siswa dan perubahan perilaku siswa. 

Kepercayaan diri dan keberanian siswa terlihat pada saat kegiatan membacakan 

teks berita di depan kelas. Pada siklus I, masih ada siswa yang berlum berani 

membacakan teks berita di depan kelas. Masih ada siswa yang ragu terhadap hasil 

pekerjaannya sehingga kurang percaya diri pada saat membacakan teks berita di 

depan kelas hasil belajarnya bersama kelompok. Sikap siswa selama membacakan 

teks berita di depan kelas juga masih ada yang kurang luwes dan masih terlihat 

malu kepada guru dan siswa lain maupun pada narasumber yang dihadirkan.  
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Kepercayaan diri siswa mengalami perubahan pada siklus II. sebagian besar 

siswa telah membacakan teks berita di depan kelas dengan penuh keberanian dan 

kepercayaan diri. Hal tersebut dikarenakan guru selalu meotivasi dan memberi 

pengarahan kpada siswa agar percaya diri dalam membacakan teks berita di depan 

kelas. Siswa yang masih ragu terhadap hasil belajar membacakan teks beritanya 

mendapat perhatian yang lebih besar dari guru meupun narasumber. Guru dan 

narasumber juga memberi pengarahan agar siswa membacakan teks berita di 

depan kelas dengan sikap yang luwes dan tidak kaku.  

 

4.2.3.7 Kepedulian Siswa Menyimak Teman yang Maju Tampil Membacakan 

Teks Berita 

Hasil observasi mneunjukkan bahwa kepedulian siswa menyimak teman 

yang maju tampil membacakan teks berita baru mencapai 19 siswa atau 59,3% 

yang serius menyimak. Pada siklus II, mencapai 28 siswa atau 87,5% yang peduli 

menyimak. Ini juga berarti terjadi peningkatan sebesar 22,7%. Ini juga berarti 

pada siklus I, keseriusan siswa kelas VII-A masih tergolong cukup. Saat ada siswa 

tampil membackaan teks berita saat itu pula nada siswa yang memberikan 

penilaian atau komentar. Seharusnya mengikuti rencana pelaksanaan 

pembelajaran siswa yang tidak berkewajiban menilai juga tetap harus menyimak 

dengan baik karena akan ditanyai mengenai penilaian atau komentar kepada siswa 

yang tampil secara lisan. Akan tetapi, pada kenyataannya siswa masih kurang 

peduli dengan hal ini. Dengan sikap acuh tak acuh siswa menjawab bahwa 

penampilan teman mereka tersebut sudah baik, bahkan ada siswa yang secara 
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sengaja menjiplak komentar siswa sebelumnya. Sedangkan pada siklus II, Siswa 

sudah lebih serius dibandingkan pada siklus sebelumnya. Tidak lagi 

menertawakan siswa yang maju atau sibuk sendiri bermain dengan teman di 

dekatnya.  

Dari hasil jurnal guru, juga diketahui bahwa kepedulian siswa ini masih 

kurang baik. Ada siswa yang asyik berbincang dengan teman yang ada di 

dekatnya. Ketika sudah ditegur oleh guru ia akan diam, namun saat guru sudah 

mengalihkan perhatian ke bagian kelas yang lain mereka kembali tidak serius. 

Bahkan ada siswa yang dengan sembunyi-sembunyi mengerjakan tugas mata 

pelajaran yang lain. Akan tetapi, pada jurnal guru siklus II, dijelaskan bahwa 

kekondusifan siswa pada proses menyimak penampilan siswa yang maju siklus II 

ini lebih baik daripada sebelumnya. Siswa yang tidak berkewajiban menilai pada 

lembar penilaian memperhatikan dengan siswa yang tampil. Bahkan saat dimintai 

komentar atau tanggapan atas siswa yang telah maju dengan aktif siswa 

mengutarakan pendapat dan komentarnya dengan baik dan komunikatif. Siswi-

siswi pun demikian halnya saat memberikan komentar, walaupun kalimat yang 

disampaikan pendek-pendek dan langsung kepada intinya, guru mengambil 

kesimpulan bahwa ini adalah salah satu bentuk peningkatan dalam keaktifan siswa 

dan keseriusannya menyimak proses pembacaan teks berita menggunakan model 

bermain peran yang teman mereka lakukan. 

Dari hasil observasi dan jurnal guru pada siklus I dan II tersebut 

disimpulkan bahwa keseriusan siswa saat menyimak teman yang maju tampil 
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membacakan teks berita masih belum baik pada siklus I dan mengalami 

peningkatan pada siklus II ke arah yang lebih positif. 

Kurniadi (2011) mengadakan penelitian yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Membacakan Teks Berita dengan Teknik Meet The Guest pada 

Siswa Kelas VII D SMP N 1 Rembang Kabupaten Rembang”. Penelitian yang 

dilakukan Kurniadi mengkaji peran penerapan teknik Meet The Guest untuk 

meningkatkan prestasi belajar atau nilai siswa dan perubahan perilaku siswa. 

Aspek kepedulian dan apresiasi siswa dalam menyimak penampilan teman mereka 

mengalami peningakatan dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I siswa yang 

menyimak membacakan teks berita di depan kelas juga terlihat kurang aktif 

memperhatikan dan menanggapi siswa yang sedang membacakan teks berita di 

depan kelas. Beberapa siswa malah tidak mengacuhkan temannya yang sedang 

memabckaan teks berita di depan kelas. Pada siklus II siswa yang menyimak 

pembacaan teks berita di depan kelas menunjukkan sikap dan apresiasi yang baik 

kepada siswa yang membacakan teks berita di depan kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



247 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian tindakan kelas, 

simpulan dari penelitian ini yakni sebagai berikut. 

1. Proses pembelajaran keterampilan membacakan teks berita menggunakan 

model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks berita 

pada siklus I dan siklus II sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan terjadi peningkatan di setiap aspek 

proses pembelajaran. Aspek intensifnya proses internalisasi penumbuhan 

minat siswa untuk membacakan teks berita, pada siklus I terdapat 25 siswa 

atau 78,1% dan termasuk kategori baik. Pada siklus II aspek ini mengalami 

peningkatan sebesar 9,4% hingga menjadi 28 siswa atau 87,5% dan termasuk 

kategori sangat baik. Aspek kondusifnya proses menyimak media audio 

rekaman pembacaan teks berita yang diputarkan guru, pada siklus I terdapat 

24 siswa atau 75% dan termasuk kategori baik. Pada siklus II aspek kedua ini 

mengalami peningkatan sebesar 9,3% menjadi 27 atau 84,3% dan termasuk 

kategori sangat baik. Aspek ketiga, kondusifnya proses diskusi dalam 

memberikan tanda penjedaan dan intonasi di teks berita sesuai media yang 

diperdengarkan guru pada siklus I terdapat 19 siswa atau 59,3% dan termasuk 

kategori cukup. Pada siklus II aspek ini mengalami peningkatan sebesar 

18,8% menjadi 25 siswa atau 78,1% dan termasuk kategori baik. Aspek 
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keempat, intensifnya proses membackaan teks berita sesuai dengan aspek-

aspek yang dijelaskan guru pada siklus I mencapai hasil 18 siswa atau 56,2% 

intensif membacakan teks berita dan termasuk kategori cukup. Pada siklus II 

terjadi peningkatan sebesar 21,9% sehingga menjadi 25 siswa atau 78,1% 

intensif dalam membacakan teks berita. Aspek kondusifnya proses menyimak 

penampilan siswa yang maju pada siklus I terdapat 22 siswa atau 68,7% 

kondusif menyimak dan termasuk kategori baik, pada siklus II terjadi 

peningkatan sebesar 15,6% menjadi 27 siswa atau 84,3% kondusif menyimak 

dan termasuk kategori sangat baik. Aspek terbangunnya suasana yang 

reflektif saat kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran pada siklus I tercatat 

24 siswa atau 75% siswa dalam kelas sangat kondusif saat kegiatan refleksi 

berlangsung dan termasuk kategori baik. Pada siklus II, aspek ini mengalami 

peningkatan sebesar 15,6% menjadi 29 siswa atau 90,6% sangat reflektif dan 

termasuk kategori sangat baik. 

2. Keterampilan membacakan teks berita pada siswa kelas VIII-A MTs Negeri 1 

Semarang setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model 

bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks berita 

mengalami peningakatan. Peningkatan keterampilan membacakan teks berita 

diketahui dari hasil tes siklus I dan siklus II. Nilai rata-rata yang dicapai siswa 

pada pembelajaran membacakan teks berita siklus I sebesar 66,5 dan 

termasuk kategori cukup. Pada siklus II nilai rata-rata yang dicapai siswa 

sebesar 80,6 dan termasuk kategori baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
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nilai siswa mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 14,1 atau 

21,2%. 

3. Perilaku pada siswa kelas VIII-A MTs Negeri 1 Semarang pada pembelajaran 

pembacaan teks berita menggunakan model bermain peran melalui media 

audio rekaman pembacaan teks berita berubah ke arah lebih positif dari siklus 

I ke siklus II. Perilaku yang dikaji dalam penelitian ini yakni kesiapan, 

keseriusan, keaktifan, respon saat diputarkan media, keaktifan diskusi dan 

kegiatan kelompok, keberanian, dan keseriusan menyimak teman tampil. 

Perubahan positif tersebut terbukti dari hasil observasi, jurnal guru, jurnal 

siswa, wawancara, dan dokumentasi foto pada siklus I dan siklus II. 

Berdasarkan  analisis data nontes pada siklus I, pembelajaran membacakan 

teks berita siklus I tercatat 20 siswa atau 62,5% menunjukkan sikap siap 

mengikuti pembelajaran serta termasuk kategori cukup dan mengalami 

peningkatan sebesar 10 atau 31,2% menjadi 30 atau 93,7% termasuk kategori 

sangat baik. Aspek keseriusan menyimak penjelasan guru pada siklus I 

mencapai 22 atau 68,7% termasuk kategori baik dan meningkat sebesar 5 atau 

15,6% menjadi 27 atau 84,3% pada siklus II serta termasuk kategori sangat 

baik. Aspek keaktifan pada siklus I mencapai 17 atau 53,1% dan termasuk 

kategori kurang. Pada siklus II terjadi peningkatan sebesar 8 atau 25% 

menjadi 25 atau 78,1% siswa aktif dan termasuk kategori baik. Aspek respon 

saat diputarkan media pada siklus I ada 24 siswa atau 75% dan termasuk 

kategori baik, pada siklus II terjadi peningkatan sebesar 3 atau 9,4% menjadi 

27 atau 84,3% dan termasuk kategori sangat baik. Aspek keaktifan diskusi 
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dan kegiatan kelompok pada siklus I ada 20 siswa atau 62,5% aktif berdiskusi 

serta berpendapat dan termasuk kategori cukup, pada siklus II terjadi 

peningkatan sebesar 6 atau 18,7% menjadi 26 atau 81,2% aktif dan 

berkategori sangat baik. Aspek keberanian saat membacakan teks berita pada 

siklus I terdapat 19 siswa atau 59,3% dan termasuk kategori cukup, pada 

siklus II terjadi peningkatan sebesar 10 atau 31,2% menjadi 29 atau 90,6% 

dan termasuk kategori sangat baik. Aspek keseriusan menyimak teman saat 

tampil pada siklus I terdapat 19 siswa atau 59,3% serius menyimak dan 

termasuk kategori cukup, pada siklus II terjadi peningkatan sebesar 9 atau 

28,1% menjadi 28 siswa atau 87,5% dan termasuk kategori sangat baik. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, saran yang 

diberikan peneliti yakni sebagai berikut. 

1) Guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kiranya dapat 

menggunakan model bermain peran dan media audio rekaman pembacaan 

teks berita sebagai salah satu alternatif model dan media pembelajaran 

membacakan teks berita. Penerapan model bermain peran terbutki dapat 

mendorong keaktifan dan keberanian siswa dalam pembelajaran membacakan 

teks berita. Penggunaan media audio rekaman pembacaan teks berita dapat 

menumbuhkan minat dan motivasi siswa dalam membangun gambaran 

mengenai pembacaan teks berita yang baik dan benar. 
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2) Pembelajaran membacakan teks berita menggunakan model bermain peran 

melalui media audio rekaman pembacaan teks berita perlu adanya 

pembenahan dan pengembangan model dan media yang digunakan agar 

memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan, menginspirasi, dan 

memotivasi sehingga siswa lebih mudah menerima materi. 
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Lampiran 1 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/semester : VIII/II 

Alokasi waktu : 4x40 menit 

Aspek : Membaca 

A. Standar Kompetensi : 11. Membaca ragam wacana tulis dengan membaca 

ekstensif, membaca intensif, dan membaca nyaring.   

B. Kompetensi Dasar : 11.3. Membacakan teks berita dengan intonasi yang 

tepat serta artikulasi dan volume suara yang jelas. 

C. Indikator :  

1. Mampu memberikan penjedaan dan tanda intonasi yang tepat di teks berita. 

2. Mampu membacakan teks berita dengan intonasi yang tepat 

3. Mampu membacakan teks berita dengan artikulasi yang jelas. 

4. Mampu membacakan teks berita dengan volume suara yang jelas dan nyaring. 

5. Mampu membacakan teks berita dengan penjedaan yang tepat. 

6. Mampu membacakan teks berita dengan ekpresi dan sikap yang sesuai. 

7. Mampu membacakan teks berita dengan penampilan yang tepat, rapi, dan 

santai 

D. Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat membacakan teks berita dengan intonasi yang tepat serta artikulasi 

dan volume suara yang jelas. 

E. Materi Ajar 

- Sebelum membacakan teks berita sebaiknya teks diberi tanda penjedaan 

sebagai berikut: 

Tanda / atau (,) artinya berhenti sebentar (jeda pendek). 
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Tanda // atau (.) artinya berhenti agak lama (jeda panjang). 

Tanda = atau – artinya berlajut pada baris berikutnya. 

Tanda  artinya intonasi naik. 

Tanda  artinya intonasi turun. 

- Langkah-langkah Latihan Membacakan Berita 

Latihan membacakan berita meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Membaca teks dalam hati dan memahami isinya 

b. Memberikan tanda jeda yang tepat dalam naskah berita yang akan 

dibacakan. 

c. Berlatih membaca dengan intonasi dan pemenggalan yang tepat 

berdasarkan teks berita yang sudah diberi tanda jeda. 

- Kriteria yang harus diperhatikan saat membacakan teks berita secara yakni 

sebagai berikut: 1) kelancaran membaca, 2) ketepatan intonasi, 3) artikulasi, 

4) volume suara, 5) penjedaan. 6) ekspresi dan sikap, dan 7) penampilan, 

- Teks-teks berita. 

(1) Penyitaan mobil yang diduga milik mantan presiden PKS, Lutfi Hasan Ishak, 

KPK memeriksa asisten Luthfi, Rantala Sigayo. Rantala mengaku KTP-nya 

dipinjam Luthfi untuk membeli mobil. Pengakuan itu diungkap Rantala usai 

diperiksa KPK selama tiga jam sejak Jumat pagi. Tanpa didampingi kuasa 

hukum, Rantala mengaku dicecar penyidik seputar gagalnya penyitaan lima unit 

mobil DPP PKS. Salah satunya adalah mobil Nissan Navara. Rantala mengaku 

KTP-nya kerap dipinjam pengurus PKS atas perintah Luthfi dengan dalih 

pembuatan kartu tanda anggota partai dan asuransi. (MEDIA) 

 

(2) Sebuah rumah berlantai dua seluas 620 m2 di Perumahan Pesona Khayangan, 

Depok, Jawa Barat inilah yang diduga dibeli Ahmad Fathanah untuk istrinya 

Sefti Sanustika. Rumah di kawasan elit Depok ini tadinya ditawarkan 

pengembang seharga 6,5 milyar rupiah, namun berhasil ditawar Fathanah 

sehingga turun menjadi 5,8 milyar rupiah. Fathanah diketahui telah memberikan 
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uang muka Januari silam kepada pengembang, namun tidak bisa dilunasi 

Fathanah karena keburu tertangkap tangan KPK  tengah menerima suap. 

 

(3) Proses identifikasi tujuh jenazah terduga teroris memakan waktu sekitar satu 

minggu karena masih memerlukan waktu untuk mengumpulkan dan 

mencocokkan data jenazah dengan keluarga mereka. Tujuh jenazah terduga 

teroris yang tewas saat penangkapan di Bandung, Batang, dan Kebumen telah 

dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Proses identifikasi 

jenazah pun telah dilakukan sejak Kamis malam. Tim di Detasemen telah 

berupaya mengumpulkan data primer atau antimortem seperti informasi sidik 

jari, DNA, dan gigi serta data-data sekunder atau postmortem yang meliputi 

informasi hasil otopsi dan pindai otak di tubuh jenazah. 

 

(4) Sebuah mobil bak terbuka terjun ke jurang sedalam seratus meter di Boyolali, 

Jawa Tengah. Meski kondisi mobil ringsek di dasar jurang, namun semua 

penumpang selamat. Warga di sekitar jalur Solo, Selo, Borobudur, tepatnya di 

Desa Genting, Kecamatan Cepogo, Boyolali terus berdatangan menyaksikan 

kondisi mobil yang masuk ke jurang. Mobil bak terbuka ini terjun ke jurang 

dengan kedalaman lebih dari seratus meter di lereng Gunung Merapi dan 

Merbabu. Tiga penumpang selamat dan hanya mengalami luka-luka lecet. Saksi 

mata megungkapkan awalnya mobil naas melaju dengan kecepatan tinggi dari 

arah Magelang dan hendak mendahului sebuah mobil, namun dari arah 

berlawanan tiba-tiba muncul sebuah mobil boks, sopirpun langsung membanting 

setir ke kiri hingga mobil masuk ke jurang. 

 

 

(5) Satuan Detasemen Khusus 88 Mabes Polri mengggrebek dua rumah di 

Kecamatan Tanjung Seneng, Bandar Lampung, yang diduga menjadi tempat 

persembunyian terduga teroris. Penggerebekkan dilakukan Densus setelah 

menangkap empat orang terduga teroris di sejumlah tempat. Kedua rumah 
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kontrakan yang digerebek tim Densus 88 kali ini terletak di Jalan Damai, 

Tanjung Senen, gang Pulosari, Perumahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung 

Seneng, Bandar Lampung. Penggrebekkan pertama dilakukan di sebuah kamar 

kontrakan di Jalan Damai No.19, Tanjung Seneng dan yang diduga menjadi 

tempat perencanaan aksi perampokan Bank Rakyat Indonesia Pring Sewu dua 

pekan lalu. Tim tidak mendapati seorang tersangka pun dari dua tempat berbeda 

ini. Menurut pemilik kamar kontrakan, Reni, kamar ini disewa oleh tujuh orang 

yang mengaku sebagai pekerja pengaspal jalan. 

 

(6) Ruas jalan lintas Sumatera macet sepanjang dua kilometer akibat sebuah truk 

terperosok masuk ke dalam lubang jalan yang amblas. Ruas jalan lintas Sumatera 

ini amblas hingga memakan separuh badan jalan. Ironisnya kondisi sudah 

berlangsung hampir lima bulan, namun belum ada langkah dari Pemda Sumatera 

Utara untuk perbaikan. Dalam sepekan ini sudah dua kali terjadi truk masuk ke 

dalam lubang jalan yang amblas. Padahal jalan ini merupakan jalan penghubung 

Provinsi Riau dan lima kecamatan di Padang Lawas. 

 

 

(7) Pembangunan Kampung Budaya khususnya rumah adat Melayu di Jalan Sultan 

Syahrir, Pontianak sudah dimulai sejak April lalu. Hingga saat ini proses 

pembangunannya sudah mencapai empat belas persen. Di komplek rumah adat 

Melayu ini nantinya akan dibangu pesanggrahan terdiri dari tiga lantai, kedai, 

dan penginapan. Tanpa memugar Balai Ruksari atau bagian utama rumah adat 

Melayu yang sudah ada saat ini. Tahap pertama pembangunan komplek rumah 

adat Melayu ditergetkan selesai Desember 2012. Anggaran pembangunan 

Kampung Budaya Kalbar sebesar 56 milyar rupiah multiers tahun 2011-2012. 

Masing masing 22 milyar untuk rumah adat Melayu dan rumah adat Dayak. 

Sedangkan sisanya 16 milyar rupiah untuk pembangunan plasa. 
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F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran : bermain peran 

Metode pembelajaran : ceramah, ilustrasi, tanya jawab, diskusi, inkuiri, 

penugasan, dan modelling 

G. Media, Bahan, dan Alat 

Media  : audio rekaman pembacaan teks berita 

Bahan dan alat : salon, headphone, mik, meja, gambar background  

 

H. Langkah Kegiatan Pembelajaran 

No Kegiatan Metode  
Alokasi 

waktu 

Pertemuan pertama 

A. 

 

Kegiatan Awal 

1. Mengecek kesiapan siswa dan apersepsi. 

2. Memberitahu siswa manfaat dan tujuan 

pembelajaran. 

3. Mengarahkan pemahaman siswa tentang teks 

berita dan memberikan pokok-pokok pembelajaran 

yang akan dipelajari. 

 

Ceramah, 

ilustrasi, 

tanya 

jawab. 

 

 

10 menit 

B. 

 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

1. Siswa membentuk kelompok lima sampai enam 

orang dan dibagikan teks berita oleh guru. 

2. Siswa menyimak rekaman pembacaan teks berita 

yang disampaikan melalui media audio, guru 

meminta siswa memberikan tanda penjedaan pada 

teks berita yang dimiliki siswa. 

3. Siswa dalam kelompok berdiskusi untuk 

memberikan tanda penjedaan. 

 

 

 

Tanya 

jawab, 

diskusi, 

inkuiri, 

penugasan, 

modelling 

 

 

 

65 menit 
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Elaborasi 

4. Siswa bergantian berlatih dalam kelompoknya 

untuk membacakan teks berita sesuai tanda 

penjedaan yang didiskusikan tadi. 

5. Siswa dengan penilaian terbaik diminta maju 

sebagai perwakilan kelompok membacakan teks 

berita hasil penjedaan di depan kelas. 

6. Siswa bergilir mewakili masing-masing kelompok 

berperan sebagai pembaca berita dan membacakan 

teks berita yang sudah ditandai. Siswa yang lain 

(terutama dari kelompok lain) memerhatikan, 

memberi tanggapan, komentar, dan penilaian. 

7. Siswa diberi masukan dari guru setelah 

membacakan teks berita. 

Konfirmasi 

8. Siswa mengajukan pertanyaan tentang kendala 

membaca teks berita dengan intonasi yang tepat 

serta artikulasi dan volume suara yang jelas. 

C. 

 

Kegiatan Akhir 

1. Siswa menjawab pertanyaan guru secara lisan 

untuk mengetahui tanggapan siswa mengenai 

pembelajaran membaca teks berita dengan intonasi 

yang tepat serta artikulasi dan volume suara yang 

jelas. 

2. Guru memberi penguatan terhadap simpulan yang 

diberikan oleh para siswa 

3. Guru dan siswa merefleksi pembelajaran membaca 

teks berita yang baru berlangsung. 

4. Pemberian tugas kepada siswa untuk berlatih 

 

Tanya 

jawab, 

diskusi, 

ceramah, 

penugasan. 

 

5 menit 



261 
   

 
 

menjadi pembaca berita sesuai kriteria yang telah 

diajarkan. 

Pertemuan kedua 

A. Kegiatan Awal 

1. Mengecek kesiapan siswa dan apersepsi 

2. Mengingatkan kembali manfaat dan tujuan 

pembelajaran. 

Ceramah, 

ilustrasi, 

tanya 

jawab 

 

5 menit 

B. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

1. Siswa membentuk kelompok seperti pertemuan 

lalu. 

2. Siswa dibagikan teks berita yang baru serta 

pedoman penilaian. 

3. Siswa dalam kelompok diminta berdiskusi untuk 

memberikan tanda penjedaan pada teks berita yang 

dimiliki kelompoknya. 

Elaborasi 

4. Siswa bergantian berlatih dalam kelompoknya 

untuk membacakan teks berita sesuai tanda 

penjedaan yang didiskusikan tadi. 

5. Siswa bergilir berperan sebagai pembaca berita dan 

membacakan teks berita yang sudah ditandai. 

Siswa yang lain (terutama dari kelompok lain) 

memerhatikan, memberi tanggapan, komentar, dan 

penilaian. 

Konfirmasi 

6. Siswa mengajukan pertanyaan tentang kendala 

membaca teks berita dengan intonasi yang tepat 

serta artikulasi dan volume suara yang jelas. 

Tanya 

jawab, 

diskusi, 

inkuiri, 

penugasan, 

bermain 

peran 

70 menit 
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C. Kegiatan Akhir 

1. Siswa menjawab pertanyaan guru secara lisan 

untuk mengetahui tanggapan siswa mengenai 

pembelajaran membaca teks berita dengan intonasi 

yang tepat serta artikulasi dan volume suara yang 

jelas. 

2. Guru memberi penguatan terhadap simpulan yang 

diberikan oleh para siswa 

3. Guru dan siswa merefleksi dan evaluasi 

pembelajaran membaca teks berita yang baru 

berlangsung. 

4. Guru memberikan reward untuk siswa dengan nilai 

tertinggi, motivasi, dan harapan pada siswa untuk 

menjadi pembaca berita jika dewasa nanti. 

 

Tanya 

jawab, 

diskusi, 

ceramah, 

5 menit 
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- Dengarkan rekaman pembacaan berita yang diperdengarkan oleh guru. 

Berikan tanda penjedaan dan intonasi yang tepat pada teks berita yang 

telah dibagikan sebelumnya! 

- Bacakan teks berita yang menjadi bagianmu dengan intonasi yang tepat 

serta artikulasi dan volume suara yang jelas juga dengan sikap yang baik! 

- Nilailah penampilan pembacaan teks berita dari kelompok temanmu! 

e. Penilaian 

Kriteria dan Kategori Aspek Penilaian 

No 
Aspek 

Penilaian 
Kriteria Penilaian 

Sko

r 
Kategori 

1. Kelancaran 

Membaca 

- Membaca masih tersendat-sendat, 

tidak lancar, dan salah. 

- Membaca kurang lancar salah. 

- Membaca cukup lancar dan baik. 

- Membaca lancar dan baik. 

- Membaca sangat lancar dan baik. 

1 

 

2 

3 

4 

5 

Sangat kurang 

 

Kurang 

Cukup 

Baik 

Sangat baik 

2. Ketepatan 

Intonasi 

- Intonasi yang diucapkan tidak tepat 

dan monoton. 

- Intonasi yang diucapkan kurang 

tepat, monoton. 

- Intonasi yang diucapkan cukup 

tepat, agak monoton. 

- Intonasi yang diucapkan tepat, tidak 

monoton. 

- Intonasi yang diucapkan sangat 

jelas, tidak monoton atau datar. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Sangat kurang 

 

Kurang 

 

Cukup 

 

Baik 

 

Sangat baik 

3.  Artikulasi  - Tidak jelas 

- Kurang jelas 

- Cukup jelas 

1 

2 

3 

Sangat kurang 

Kurang 

Cukup 
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- Jelas 

- Sangat jelas 

4 

5 

Baik 

Sangat baik 

4. Volume 

suara 

- Sangat lemah, tidak jelas dan tidak 

nyaring. 

- Lemah, kurang jelas, dan tidak 

nyaring. 

- Cukup jelas, tidak nyaring. 

- Jelas dan nyaring. 

- Sangat jelas dan nyaring. 

1 

 

2 

 

3 

4 

5 

Sangat kurang 

 

Kurang 

 

Cukup 

Baik 

Sangat baik 

5. Penjedaan  - Tidak tepat. 

- Kurang tepat. 

- Cukup tepat. 

- Tepat. 

- Sangat tepat. 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat kurang 

Kurang 

Cukup 

Baik 

Sangat baik 

6. Ekspresi 

dan Sikap 

- Ekspresi tidak sesuai/berlebihan, 

sikap kaku dan tak tenang. 

- Ekspresi kurang sesuai/berlebihan, 

sikap kurang tenang dan agak kaku. 

- Ekspresi cukup sesuai, sikap tenang, 

dan tidak kaku. 

- Ekspresi sudah sesuai, sikap tenang, 

dan tidak kaku. 

- Ekspresi sangat sesuai/tidak 

berlebihan, sangat tenang dan santai. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Sangat kurang 

 

Kurang 

 

Cukup 

 

Baik 

 

Sangat baik 

7. Penampilan  - Penampilan tidak tepat dan tidak 

rapi, tegang dan grogi. 

- Penampilan kurang tepat dan kurang 

rapi, agak tegang dan grogi. 

- Penampilan cukup tepat dan rapi, 

1 

 

2 

 

 

Sangat kurang 

 

Kurang 
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agak santai. 

- Penampilan tepat dan rapi, tidak 

tegang dan grogi. 

- Penampilan sangat tepat, rapi, dan 

santai. 

3 

 

4 

 

5 

Cukup 

 

Baik 

 

Sangat baik 

 

 

Kriteria Penilaian Keterampilan Membacakan Teks Berita dengan Intonasi 

yang Tepat serta Artikulasi dan Volume Suara yang Jelas 

No Aspek Penilaian 
Rentang Skor 

Bobot 
Skor x 

Bobot 1 2 3 4 5 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Kelancaran membaca 

Ketepatan  intonasi 

Artikulasi 

Volume suara 

Penjedaan 

Ekspresi dan sikap 

Penampilan 

     4 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

20 

20 

15 

15 

10 

10 

10 

Jumlah 20 100 
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Lampiran 2 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/semester : VIII/II 

Alokasi waktu : 4x40 menit 

Aspek : Membaca 

A. Standar Kompetensi : 11. Membaca ragam wacana tulis dengan membaca 

ekstensif, membaca intensif, dan membaca nyaring.   

 

B. Kompetensi Dasar : 11.3. Membacakan teks berita dengan intonasi yang 

tepat serta artikulasi dan volume suara yang jelas. 

 

C. Indikator :  

1. Mampu memberikan penjedaan dan tanda intonasi yang tepat di teks berita. 

2. Mampu membacakan teks berita dengan intonasi yang tepat 

3. Mampu membacakan teks berita dengan artikulasi yang jelas. 

4. Mampu membacakan teks berita dengan volume suara yang jelas dan nyaring. 

5. Mampu membacakan teks berita dengan penjedaan yang tepat. 

6. Mampu membacakan teks berita dengan ekpresi dan sikap yang sesuai. 

7. Mampu membacakan teks berita dengan penampilan yang tepat, rapi, dan 

santai 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat membacakan teks berita dengan intonasi yang tepat serta artikulasi 

dan volume suara yang jelas. 
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E. Materi Ajar 

- Sebelum membacakan teks berita sebaiknya teks diberi tanda penjedaan 

sebagai berikut: 

Tanda / atau (,) artinya berhenti sebentar (jeda pendek). 

Tanda // atau (.) artinya berhenti agak lama (jeda panjang). 

Tanda = atau – artinya berlajut pada baris berikutnya. 

Tanda  artinya intonasi naik. 

Tanda  artinya intonasi turun. 

- Langkah-langkah Latihan Membacakan Berita 

Latihan membacakan berita meliputi hal-hal sebagai berikut: 

d. Membaca teks dalam hati dan memahami isinya 

e. Memberikan tanda jeda yang tepat dalam naskah berita yang akan 

dibacakan. 

f. Berlatih membaca dengan intonasi dan pemenggalan yang tepat 

berdasarkan teks berita yang sudah diberi tanda jeda. 

- Kriteria yang harus diperhatikan saat membacakan teks berita secara yakni 

sebagai berikut: 1) kelancaran membaca, 2) ketepatan intonasi, 3) artikulasi, 

4) volume suara, 5) penjedaan. 6) ekspresi dan sikap, dan 7) penampilan, 

- Teks-teks berita. 

 

(1) Ayah dari pemain striker Manchester United an tim nasional Inggris Wayne 

Rooney ditangkap di Kepolisian Liverpool setelah ditufuh terlibat dalam kasus 

perjudian di Liga Premier Skotlandia. Kasus bermula dari penahanan sembilan 

orang termasuk salah satunya adalah pemain  tengah klub Irlandia, Motherwel 

Steven Jenning.  

Tuduhan berhubungan dengan sistem perjudian atau pertaruhan yang 

mencurigakan dan ilegal pada pertandingan Liga Premier Skotlandia antara 

Motherwel versus Heart of Midlothian, Desember silam. 

Wayne Rooney Sr. dan sang paman, Richie dituduh terlibat da ditangkap 

di rumahnya, di area Westderby, Liverpool, setelah Badan Pertaruhan bekerja 

sama dengan Kepolisian Mercyside melakukan investigasi. Akan tetapi, ayah 
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Rooney dan pamannya telah dibebaskan dengan jaminan pada hari Kamis 6 

Oktober. (MEDIA) 

 

(2) Berbagai cara mengedukasi pengetahuan sains dan teknologi yang berkembang, 

siswa-siswi sekolah dasar di kawasan Cijantung, Jakarta Timur mengikuti 

kegiatan merakit robot. Dalam lomba ini peserta terlihat antusias mengikuti 

jalannya kegiatan. Selain merakit robot, peserta diberi kesempatan untuk 

mempraktikkan sebuah robot yang dikendalikan oleh remote kontrol. Kompetisi 

ini untuk memberikan kesempatan kepada siswa-siswi sekolah dasar untuk 

mengenal lebih dekat dengan sains dan teknologi yang dapat merangsang daya 

kreativitas anak untuk berkreasi. Menurut salah seorang peserta, Kani, ia merasa 

bangga bisa mengikuti kegiatan ini. Karena selain mendapat ilmu merakit robot 

juga dapat memotivasi kepada seluruh pelajar. 

 

(3) Hujan deras dan angin kencang menghancurkan tiga ratus rumah di Desa Petir, 

Banyumas, Jawa Tengah. Hanya dalam sekejap ratusan rumah rusak tertimpa 

pohon. Sebagian atap dan tembok pun hancur. Sebuah masjid juga rusak parah. 

Genting dan atap masjid terbang terbawa angin hingga atap masjid sebagian 

runtuh. Tidak hanya di perkampungan, amukan puting beliung juga terjadi di 

pusat kota. Sebuah baliho besi roboh dan rebah ke tanah. Tidak ada korban jiwa 

dalam musibah ini, namun kerugian dipastikan mencapai ratusan juta rupiah. 

 

(4) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menegaskan e-KTP boleh 

diperbanyak dengan cara difoto kopi. Hal itu tidak akan merusak karena desain 

kartu yang terdiri dari tujuh lapisan. Yang tidak boleh dilakukan adalah 

menstapler atau melubangi kartu karena akan merusak chip atau antena yang 

tertanam di dalamnya. Dalam fisik kartu e-KTP tertanam chip yang berisi 

biodata, tanda tangan, pas foto, dan dua data sidik telunjuk jari tangan. Kartu itu 

sendiri terdiri dari tujuh lapisan berbahan khusus di mana chip berada di lapisan 

tengah sehingga akan aman dan tidak mudah rusak. Dengan demikian e-KTP 

boleh difoto kopi berkali-kali karena tahan terhadap cairan kimia maupun 

gesekan. Selain chip yang berada di sekitar foto, ada juga antenna yang ada di 

sekeliling kartu. Jadi upaya fisik yang berakibat bolongnya kartu atau merusak 

fisik kartu akan beresiko merusak chip dan antena yang ada di dalamnya. 

 

(5) Sejak Kamis lalu warga di bantaran Sungai Ciliwung di Kampung Pulo, 

Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir. Hujan yang mengguyur Jakarta 
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sepanjang Sabtu malam hingga Minggu dini hari menyebabkan sejumlah ruas 

jalan di ibukota tergenang. Saluran air yang tidak berfungsi maksimal membuat 

air menggenangi jalan raya. Seperti di Jalan Raya Pegangsaan 2, Kelapa Gading, 

Jakarta Utara. Air berwarna cokelat setinggi tiga puluh hingga empat puluh 

centimeter merendam ruas jalan sehingga mengganggu aktivitas warga. Tidak 

adanya saluran air di kawasan ini menyumbang genangan jika hujan deras 

mengguyur. Beberapa ruas jalan lain di Jakarta juga tergenang, seperti Jalan Yos 

Sudarso, Jalan R.E. Martadinata Utara, Jalan Daan Mogot, serta kawasan 

Tanjung Duren, Jakarta Barat. 

 

(6) Ganda putra Indonesia, Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan, yang baru 

diduetkan usai olimpiade London Agustus 2012 berhasil membuat kejutan pada 

kejuaraan bulutangkis Malaysia Open Super Series. Bertanding di Stadium Putra 

Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Hendra dan Ahsan yang tidak diunggulkan bertemu 

unggulan kedua asal Korea, Lee Young Dai dan Ko Sub Hyun. Di luar dugaan, 

Hendra dan Ahsan berhasil menundukkan pasangan Korea dua set langsung 21-

13 dan 21-15. Keberhasilan Hendra dan Ahsan gagal diikuti seniornya, Soni Dwi 

Kuncoro, yang turun di nomor tunggal putra. Soni yang sempat istirahat lama 

karena cidera harus menantang tunggal terbaik dunia, Lee Chong Wei, asal 

Malaysia.  

 

(7) Satu lagi pesepakbola keturunan Indonesia berlaga di liga dunia. Setelah Radja 

Nainggolan yang melejit bersama Cagiliari di Serie A, kini muncul Emil 

Mulyadi. Pemuda ini berhasil menembus skuat Juventus. Emil yang kini menjadi 

kiper utama tim junior Juventus U-17 lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat 

pada 18 Januari 15 tahun silam. Ayahnya adalah seorang warga negara 

Indonesia, sedangkan sang ibu berasal dari Italia. Sepak terjang apik Emil di 

bawah mistar gawang Juventus junior membuat pelatih Juventus Antonio Conte 

kepincut. Bukan tidak mungkin pemain yang membela timnas Italia U-15 itu bisa 

menjadi penerus seniornya sekaligus idolanya, Gianluigi Buffon, di masa yang 

akan datang. 

 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran : bermain peran 

Metode pembelajaran : ceramah, ilustrasi, tanya jawab, diskusi, inkuiri, 

penugasan, dan modeling 
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G. Media, Bahan, dan Alat 

Media  : audio rekaman pembacaan teks berita 

Bahan dan alat : salon, headphone, mik, meja, gambar background  

 

H. Langkah Kegiatan Pembelajaran 

No Kegiatan Metode  
Alokasi 

waktu 

Pertemuan pertama 

A. 

 

Kegiatan Awal 

1. Guru mengecek kesiapan siswa dan apersepsi 

dengan tanya jawab tentang kekurangan dan 

kelebihan  pembelajaran siklus I. 

2. Guru memberitahu siswa manfaat dan tujuan 

pembelajaran. 

3. Guru mengarahkan pemahaman siswa tentang 

teks berita dan memberikan pokok-pokok 

pembelajaran yang akan dipelajari sambil 

intermezzo. 

4. Guru memotivasi siswa dengan mencontohkan 

pembacaan teks berita dan menjawab 

pertanyaan dari siswa. 

 

Ceramah, 

ilustrasi, 

tanya 

jawab. 

 

 

10 menit 

B. 

 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

5. Siswa membentuk kelompok lima sampai enam 

orang dan dibagikan teks berita media yang 

baru oleh guru. 

6. Siswa menyimak rekaman pembacaan teks 

berita yang disampaikan melalui media audio, 

guru meminta siswa memberikan tanda 

penjedaan pada teks berita yang dimiliki siswa 

 

 

 

Tanya 

jawab, 

diskusi, 

inkuiri, 

penugasan, 

modelling 

 

 

 

65 menit 
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sambil diawasi dan oleh guru. 

7. Siswa dalam kelompok berdiskusi untuk 

memberikan tanda penjedaan sambil dibimbing 

dan dimotivasi oleh guru. 

Elaborasi 

8. Siswa bergantian berlatih dalam kelompoknya 

untuk membacakan teks berita sesuai tanda 

penjedaan yang didiskusikan tadi. 

9. Siswa dengan penilaian terbaik diminta maju 

sebagai perwakilan kelompok membacakan teks 

berita hasil penjedaan di depan kelas. 

10. Siswa bergilir mewakili masing-masing kelompok 

berperan sebagai pembaca berita dan membacakan 

teks berita yang sudah ditandai.  

11. Siswa lain (terutama dari kelompok lain) 

memerhatikan, memberi tanggapan, komentar, dan 

penilaian. 

12. Siswa diberi masukan dari guru setelah 

membacakan teks berita. 

Konfirmasi 

13. Siswa mengajukan pertanyaan tentang kendala 

membaca teks berita dengan intonasi yang tepat 

serta artikulasi dan volume suara yang jelas. 

C. 

 

Kegiatan Akhir 

14. Siswa menjawab pertanyaan guru secara lisan 

untuk mengetahui tanggapan siswa mengenai 

pembelajaran membaca teks berita dengan intonasi 

yang tepat serta artikulasi dan volume suara yang 

jelas. 

 

Tanya 

jawab, 

diskusi, 

ceramah, 

penugasan. 

 

5 menit 
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15. Guru memberi penguatan terhadap simpulan yang 

diberikan oleh para siswa 

16. Guru dan siswa merefleksi pembelajaran membaca 

teks berita yang baru berlangsung. 

17. Pemberian tugas kepada siswa untuk berlatih 

menjadi pembaca berita sesuai kriteria yang telah 

diajarkan. 

Pertemuan kedua 

A. Kegiatan Awal 

1. Guru mengecek kesiapan siswa dan apersepsi 

2. Guru mengingatkan kembali manfaat dan tujuan 

pembelajaran. 

Ceramah, 

ilustrasi,  

 

5 menit 

B. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

3. Siswa membentuk kelompok seperti pertemuan 

lalu. 

4. Siswa dibagikan teks berita yang baru dan 

lembar penilaian serta dijelaskan prosedur 

penilaiannya oleh guru. 

5. Siswa dalam kelompok diminta berdiskusi untuk 

memberikan tanda penjedaan pada teks berita yang 

dimiliki kelompoknya. 

Elaborasi 

7. Siswa bergantian berlatih dalam kelompoknya 

untuk membacakan teks berita sesuai tanda 

penjedaan yang didiskusikan tadi. 

8. Guru memotivasi tentang penilaian penampilan 

yang dapat menunjang nilai dan kesempatan 

siswa mendapatkan reward. 

Tanya 

jawab, 

diskusi, 

inkuiri, 

penugasan, 

bermain 

peran 

70 menit 
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9. Siswa bergilir berperan sebagai pembaca berita dan 

membacakan teks berita yang sudah ditandai. 

Siswa yang lain (terutama dari kelompok lain) 

memerhatikan, memberi tanggapan, komentar, dan 

penilaian. 

Konfirmasi 

10. Siswa mengajukan pertanyaan tentang kendala 

membaca teks berita dengan intonasi yang tepat 

serta artikulasi dan volume suara yang jelas. 

C. Kegiatan Akhir 

11. Siswa menjawab pertanyaan guru secara lisan 

untuk mengetahui tanggapan siswa mengenai 

pembelajaran membaca teks berita dengan intonasi 

yang tepat serta artikulasi dan volume suara yang 

jelas. 

12. Guru memberi penguatan terhadap simpulan yang 

diberikan oleh para siswa 

13. Guru dan siswa merefleksi dan evaluasi 

pembelajaran membaca teks berita yang baru 

berlangsung dengan mengilas balik kelebihan 

dan kekurangannya. 

14. Guru mengumumkan siswa dengan nilai 

terbaik dan siswa dengan sikap/perilaku terbaik 

serta memberi mereka reward. 

15. Guru memberikan motivasi dan harapan pada 

siswa untuk menjadi pembaca berita jika dewasa 

nanti. 

Tanya 

jawab, 

diskusi, 

ceramah, 

5 menit 
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I. SUMBER PEMBELAJARAN 

Maryati dan Sutopo. 2008. Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMP/MTs Kelas 

VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

Suwandi, Sarwiji dan Sutarmo. 2008. Bahasa Indonesia Bahasa Kebanggaanku 

untuk Kelas VIII SMP/MTs. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen 

Pendidikan Nasional.. 

J. PENILAIAN 

a. Prosedur penilaian 

1. Penilaian proses 

2. Penilaian akhir 

b. Jenis penilaian  : Tes lisan 

c. Bentuk penilaian : Unjuk kerja 

d. Instrumen penilaian 

- Dengarkan rekaman pembacaan berita yang diperdengarkan oleh guru. 

Berikan tanda penjedaan dan intonasi yang tepat pada teks berita yang 

telah dibagikan sebelumnya! 

- Bacakan teks berita yang menjadi bagianmu dengan intonasi yang tepat 

serta artikulasi dan volume suara yang jelas juga dengan sikap yang baik! 

- Nilailah penampilan pembacaan teks berita dari kelompok temanmu! 

f. Penilaian 

Kriteria dan Kategori Aspek Penilaian 

No 
Aspek 

Penilaian 
Kriteria Penilaian Skor Kategori 

1. Kelancaran 

Membaca 

- Membaca masih tersendat-sendat, 

tidak lancar, dan salah. 

- Membaca kurang lancar salah. 

- Membaca cukup lancar dan baik. 

- Membaca lancar dan baik. 

- Membaca sangat lancar dan baik. 

1 

 

2 

3 

4 

5 

Sangat kurang 

 

Kurang 

Cukup 

Baik 

Sangat baik 

2. Ketepatan 

Intonasi 

- Intonasi yang diucapkan tidak tepat 1 

 

Sangat kurang 
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dan monoton. 

- Intonasi yang diucapkan kurang 

tepat, monoton. 

- Intonasi yang diucapkan cukup 

tepat, agak monoton. 

- Intonasi yang diucapkan tepat, tidak 

monoton. 

- Intonasi yang diucapkan sangat 

jelas, tidak monoton atau datar. 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Kurang 

 

Cukup 

 

Baik 

 

Sangat baik 

3.  Artikulasi  - Tidak jelas 

- Kurang jelas 

- Cukup jelas 

- Jelas 

- Sangat jelas 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat kurang 

Kurang 

Cukup 

Baik 

Sangat baik 

4. Volume suara - Sangat lemah, tidak jelas dan tidak 

nyaring. 

- Lemah, kurang jelas, dan tidak 

nyaring. 

- Cukup jelas, tidak nyaring. 

- Jelas dan nyaring. 

- Sangat jelas dan nyaring. 

1 

 

2 

 

3 

4 

5 

Sangat kurang 

 

Kurang 

 

Cukup 

Baik 

Sangat baik 

5. Penjedaan  - Tidak tepat. 

- Kurang tepat. 

- Cukup tepat. 

- Tepat. 

- Sangat tepat. 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat kurang 

Kurang 

Cukup 

Baik 

Sangat baik 

6. Ekspresi dan 

Sikap 

- Ekspresi tidak sesuai/berlebihan, 

sikap kaku dan tak tenang. 

- Ekspresi kurang sesuai/berlebihan, 

sikap kurang tenang dan agak kaku. 

- Ekspresi cukup sesuai, sikap tenang, 

dan tidak kaku. 

- Ekspresi sudah sesuai, sikap tenang, 

dan tidak kaku. 

- Ekspresi sangat sesuai/tidak 

berlebihan, sangat tenang dan santai. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Sangat kurang 

 

Kurang 

 

Cukup 

 

Baik 

 

Sangat baik 

7. Penampilan  - Penampilan tidak tepat dan tidak 

rapi, tegang dan grogi. 

1 

 

2 

Sangat kurang 

 

Kurang 
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- Penampilan kurang tepat dan kurang 

rapi, agak tegang dan grogi. 

- Penampilan cukup tepat dan rapi, 

agak santai. 

- Penampilan tepat dan rapi, tidak 

tegang dan grogi. 

- Penampilan sangat tepat, rapi, dan 

santai. 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

Cukup 

 

Baik 

 

Sangat baik 

 

 

Kriteria Penilaian Keterampilan Membacakan Teks Berita  

No Aspek Penilaian 

Rentang Skor 

Bobot 
Skor x 

Bobot 1 2 3 4 5 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Kelancaran membaca 

Ketepatan  intonasi 

Artikulasi 

Volume suara 

Penjedaan 

Ekspresi dan sikap 

Penampilan 

     4 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

20 

20 

15 

15 

10 

10 

10 

Jumlah 20 100 
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Lampiran 3 

 

TRANSKRIP MEDIA AUDIO  

REKAMAN PEMBACAAN TEKS BERITA 

SIKLUS I 

 

 

 
Sumber : Metro TV, 12 Mei 2013 

 

 

 

Penyitaan mobil yang diduga milik mantan presiden PKS, Lutfi 

Hasan Ishak, KPK memeriksa asisten Luthfi, Rantala Sigayo. Rantala 

mengaku KTP-nya dipinjam Luthfi untuk membeli mobil. Pengakuan 

itu diungkap Rantala usai diperiksa KPK selama tiga jam sejak Jumat 

pagi. Tanpa didampingi kuasa hukum, Rantala mengaku dicecar 

penyidik seputar gagalnya penyitaan lima unit mobil DPP PKS. Salah 

satunya adalah mobil Nissan Navara. Rantala mengaku KTP-nya kerap 

dipinjam pengurus PKS atas perintah Luthfi dengan dalih pembuatan 

kartu tanda anggota partai dan asuransi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



280 
   

 
 

Lampiran 4 

 
 

TRANSKRIP MEDIA AUDIO  

REKAMAN PEMBACAAN TEKS BERITA 

SIKLUS II 

 

 

 
Sumber : Kompas Pagi, 7 Oktober 2011 

 

 

 

 

Ayah dari pemain striker Manchester United an tim nasional 

Inggris Wayne Rooney ditangkap di Kepolisian Liverpool setelah 

ditufuh terlibat dalam kasus perjudian di Liga Premier Skotlandia. 

Kasus bermula dari penahanan sembilan orang termasuk salah satunya 

adalah pemain  tengah klub Irlandia, Motherwel Steven Jenning.  

Tuduhan berhubungan dengan sistem perjudian atau pertaruhan 

yang mencurigakan dan ilegal pada pertandingan Liga Premier 

Skotlandia antara Motherwel versus Heart of Midlothian, Desember 

silam. 

Wayne Rooney Sr. dan sang paman, Richie dituduh terlibat da 

ditangkap di rumahnya, di area Westderby, Liverpool, setelah Badan 

Pertaruhan bekerja sama dengan Kepolisian Mercyside melakukan 

investigasi. Akan tetapi, ayah Rooney dan pamannya telah dibebaskan 

dengan jaminan pada hari Kamis 6 Oktober. 
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Lampiran 5 

 

PEDOMAN OBSERVASI 
Mata Pelajaran  : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Nama Sekolah  : MTs Negeri 1 Semarang 

Kelas    : VIII-A 

Berilah tanda check list () di kolom lembar observasi berikut ini! 

NO. Responden 

Aspek Pengamatan 

Proses Pembelajaran Perilaku Siswa 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 

1. R1              

2. R2              

3. R3              

4. R4              

5. R5              

6. R6              

7. R7              

8. R8              

9. R9              

10. R10              

11. R11              

12. R12              

13. R13              

14. R14              

15. R15              

16. R16              

17. R17              

18. R18              

19. R19              

20. R20              

21. R21              

22. R22              

23. R23              

24. R24              

25. R25              

26. R26              

27. R27              

28. R28              

29. R29              

30. R30              

31. R31              

32. R32              

Jumlah              

Presentase (%)              
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Keterangan  : 

Proses Pembelajaran 

1. Intensifnya proses internalisasi penumbuhan minat siswa untuk membacakan 

teks berita. 

2. Kondusifnya proses menyimak media audio rekaman pembacaan teks berita 

yang diputarkan guru. 

3. Kondusifnya proses diskusi dalam memberikan tanda penjedaan dan intonasi 

di teks berita sesuai media yang diperdengarkan guru.  

4. Intensifnya proses membacakan teks berita sesuai dengan aspek-aspek yang 

dijelaskan guru. 

5. Kondusifnya proses menyimak penampilan siswa yang maju. 

6. Reflektifnya suasana saat kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran sehingga 

siswa bisa menyadari kekurangan saat proses pembelajaran dan mengetahui 

apa yang akan dilakukan setelah proses pembelajaran. 

Perilaku Siswa 

1. Kesiapan siswa pada pembelajaran membacakan teks berita menggunakan 

model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks berita. 

2. Keseriusan siswa dalam memperhatikan penjelasan dari guru. 

3. Keaktifan siswa selama proses pembelajaran. 

4. Kedisipilan siswa ketika diputarkan media audio rekaman suara. 

5. Kerja sama siswa saat diskusi dan berkegiatan dengan kelompoknya.  

6. Keberanian siswa dalam membacakan teks berita di hadapan teman satu 

kelompoknya maupun di depan kelas sambil berperan sebagai pembaca berita.  

7. Kepedulian siswa menyimak teman yang maju tampil membacakan teks berita 
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Lampiran 6 

 

PEDOMAN JURNAL GURU 

Mata Pelajaran  : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Nama   : …………………………….. 

Tempat   : …………………………….. 

 

1. Jelaskan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran membacakan teks berita 

menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan 

teks berita! 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2. Jelaskan keseriusan siswa menyimak guru dalam pembelajaran membacakan teks 

berita menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman 

pembacaan teks berita! 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

3. Uraikan keaktifan siswa selama proses pembelajaran membacakan teks berita 

menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan 

teks berita! 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 



284 
   

 
 

4. Uraikan kedisiplinan siswa pada saat menyimak media audio rekaman 

pembacaan teks berita! 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

5. Uraikan kerja sama antarsiswa saat berdiskusi tentang hasil penyimakan dan 

berlatih membacakan berita bersama kelompok! 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

6. Jelaskan keberanian siswa pada saat membacakan teks berita setelah berlatih 

bersama kelompok! 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

7. Jelaskan kepedulian siswa yang tidak maju saat menyimak teman mereka 

membacakan teks berita di depan kelas! 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

8. Jelaskan suasana refleksi pada akhir pembelajaran membacakan teks berita 

menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan 

teks berita! 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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Lampiran 7 

 

PEDOMAN JURNAL SISWA 

Mata Pelajaran  : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Nama   : …………………………….. 

Kelas   : …………………………….. 

Nomor Absen  : …………………………….. 

 

1. Uraikan perasaan dan kesan kamu mengenai pembelajaran membacakan teks 

berita dengan intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume suara yang jelas 

menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan 

teks berita! 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Uraikan kemudahan dan kesulitan yang kamu alami pada saat melaksanakan 

pembelajaran membacakan teks berita dengan intonasi yang tepat serta artikulasi 

dan volume suara yang jelas menggunakan model bermain peran melalui media 

audio rekaman pembacaan teks berita! 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. Tuliskan saranmu terhadap kegiatan pembelajaran membacakan teks berita 

dengan intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume suara yang jelas 

menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan 

teks berita! 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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Lampiran 8 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Nama Sekolah  : MTs Negeri 1 Semarang 

Kelas   : ………………………… 

Nama Responden : ………………………… 

Hari, tanggal  : ………………………… 

 

1. Bagaimana kesanmu mengenai pembelajaran membacakan teks berita 

menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan 

teks berita? 

2. Bagaimana pendapatmu tentang penggunaan model bermain peran dan media 

audio rekaman pembacaan teks berita dalam pembelajaran membacakan teks 

berita? 

3. Bagaimana pendapatmu tentang cara guru menyampaikan pembelajaran 

membacakan teks berita menggunakan model bermain peran melalui media 

audio rekaman pembacaan teks berita? 

4. Kemudahan dan kesulitan apa saja yang kamu alami selama pembelajaran 

membacakan teks berita menggunakan model bermain peran melalui media 

audio rekaman pembacaan teks berita? 

5. Apa saja saran yang dapat kamu berikan terhadap pembelajaran membacakan 

teks berita menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman 

pembacaan teks berita? 
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Lampiran 9 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI FOTO 

 

Aspek-aspek yang didokumentasikan meliputi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh 

siswa bersama peneliti selama proses pembelajaran berlangsung. Aktivitas-aktivitas 

tersebut yakni sebagai berikut: 

1. Aktivitas siswa pada awal, saat menerima, dan akhir pelajaran. 

2. Aktivitas siswa pada saat menyimak media audio rekaman pembacaan teks 

berita. 

3. Aktivitas siswa saat berdiskusi memberikan tanda penjedaan pada teks berita 

dan berlatih membacakan teks berita bersama kelompoknya. 

4. Aktivitas siswa pada saat memainkan peran sebagai pembaca berita di depan 

kelas. 

5. Aktivitas siswa pada saat diwawancarai oleh peneliti. 
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Lampiran 10 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS VIII-A 

 MTs NEGERI 1 SEMARANG 

 

No. Nama Siswa Jenis Kelamin 

1. Adam Ramadianto L 

2. Adnan Jafar L 

3. Ahmad Fauza Aulia L 

4. Ahmad Nur Hafidz L 

5. Aninditya Ratrining Wilujeng P 

6. Arina Manasikana Arafah P 

7. Atik Muafidah P 

8. Dita Oktaviana P 

9. Firda Nisa Aryuda P 

10. Fitri Jumiatun P 

11. Golden Rahmah A. P 

12. Hammidun Husni L 

13. Hamzah Haz L 

14. Husein Abdul Majid L 

15. Ibra Alen Haryanto Putra L 

16. Irfa Khusnia P 

17. Karina Fitria Khoirinnisa P 

18. Lita Permata Sari P 

19. Lulu’ Lailatul Muna P 

20. Miftahul Anwar L 

21. Miftahul Jannah P 

22. Muhamad Rizki Akbar L 

23. Muhammad Al Fauzan L 

24. Muhammad Al Fauzi L 

25. Muhammad Andika L 

26. Nabela Eka Devi Savitri P 

27. Nain Ufidiyati P 

28. Nubli Haiban Pramudinto L 

29. Ratih Eka Kusumawati P 

30. Salsabila Afifah P 

31. Sri Khottun Amalia P 

32. Umi Khoirun Nisa P 
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Lampiran 11 

REKAPITULASI NILAI PRASIKLUS 
Kelas    : VIII-A 

Sekolah : MTs Negeri 1 Semarang 

Materi : Membacakan Teks Berita 

No. Nama Siswa Jenis Klm Nilai Ket. 

1. Adam Ramadianto L 64 Cukup 

2. Adnan Jafar L 65 Cukup 

3. Ahmad Fauza Aulia L 55 Kurang  

4. Ahmad Nur Hafidz L 60 Kurang  

5. Aninditya Ratrining Wilujeng P 68 Cukup 

6. Arina Manasikana Arafah P 70 Cukup 

7. Atik Muafidah P 60 Kurang  

8. Dita Oktaviana P 55 Kurang  

9. Firda Nisa Aryuda P 55 Kurang  

10. Fitri Jumiatun P 60 Kurang  

11. Golden Rahmah A. P 72 Baik 

12. Hammidun Husni L 68 Cukup 

13. Hamzah Haz L 66 Cukup 

14. Husein Abdul Majid L 76 Baik  

15. Ibra Alen Haryanto Putra L 65 Cukup 

16. Irfa Khusnia P 60 Kurang  

17. Karina Fitria Khoirinnisa P 65 Cukup 

18. Lita Permata Sari P 58 Kurang  

19. Lulu’ Lailatul Muna P 68 Cukup 

20. Miftahul Anwar L 60 Kurang  

21. Miftahul Jannah P 55 Kurang  

22. Muhamad Rizki Akbar L 60 Kurang  

23. Muhammad Al Fauzan L 65 Cukup 

24. Muhammad Al Fauzi L 65 Cukup 

25. Muhammad Andika L 65 Cukup 

26. Nabela Eka Devi Savitri P 60 Kurang  

27. Nain Ufidiyati P 68 Cukup 

28. Nubli Haiban Pramudinto L 60 Kurang  

29. Ratih Eka Kusumawati P 65 Cukup 

30. Salsabila Afifah P 60 Kurang  

31. Sri Khottun Amalia P 72 Baik  

32. Umi Khoirun Nisa P 58 Kurang  

Rata-rata 63,2 Cukup 
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Lampiran 12 

 

REKAPITULASI NILAI TES 

KETERAMPILAN MEMBACAKAN TEKS BERITA SIKLUS I 

 
Kelas  : VIII-A 

Sekolah : MTs Negeri 1 Semarang 

Responden  
Aspek 

Nilai Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 

R1 16 12 9 9 8 6 8 68 Cukup 

R2 20 16 6 12 8 2 6 70 Cukup 

R3 12 16 9 9 4 2 6 58 Kurang 

R4 16 12 6 12 6 4 4 60 Kurang 

R5 16 16 12 9 10 4 4 71 Baik 

R6 20 16 6 6 8 8 8 72 Baik 

R7 16 12 6 6 6 8 6 60 Kurang 

R8 20 12 6 6 6 4 4 58 Kurang 

R9 16 12 6 6 4 6 8 58 Kurang 

R10 20 16 9 6 6 4 4 65 Cukup 

R11 20 12 9 9 4 8 8 72 Baik 

R12 20 8 12 12 6 6 6 70 Cukup 

R13 20 12 9 9 6 4 8 68 Cukup 

R14 20 16 9 12 6 6 6 75 Baik 

R15 20 16 6 6 8 4 6 66 Cukup 

R16 16 12 9 6 4 4 4 55 Kurang 

R17 16 12 6 6 6 6 8 60 Kurang 

R18 16 12 6 6 8 6 6 60 Kurang 

R19 20 12 9 6 6 8 8 72 Baik 

R20 16 12 9 12 2 8 8 70 Cukup 

R21 16 12 9 9 8 8 8 70 Cukup 

R22 16 8 9 9 6 6 6 66 Cukup 

R23 16 12 9 12 6 6 6 67 Cukup 

R24 20 12 9 9 6 6 8 70 Cukup 

R25 20 8 6 12 4 10 8 68 Cukup 

R26 16 16 6 6 8 8 8 68 Cukup 

R27 16 12 9 6 8 8 6 65 Cukup 

R28 16 8 12 12 6 8 6 68 Cukup 

R29 20 12 6 6 8 8 8 68 Cukup 

R30 16 16 9 9 4 8 6 70 Cukup 

R31 20 16 9 9 8 4 6 75 Baik 

R32 16 12 9 9 8 4 8 66 Cukup 

Jumlah  564 408 261 273 202 192 210 2129 
Cukup  

Rata-rata 88,1 63,7 54,3 56,8 63,1 60 65,6 66,5 
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Keterangan Aspek: 

1. Kelancaran membaca 

2. Ketepatan intonasi 

3. Artikulasi 

4. Volume suara 

5. Penjedaan 

6. Ekspresi dan sikap 

7. Penampilan  
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Lampiran 13 

 

REKAPITULASI NILAI TES  

KETERAMPILAN MEMBACAKAN TEKS BERITA SIKLUS II 

 
Kelas  : VIII-A 

Sekolah : MTs Negeri 1 Semarang 

Responden  
Aspek 

Nilai Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 

R1 20 16 15 12 6 6 8 83 Sangat baik 

R2 20 20 12 12 6 6 8 84 Sangat baik 

R3 16 16 9 12 8 10 10 81 Sangat baik 

R4 20 16 12 12 8 6 6 80 Baik 

R5 20 16 12 12 8 6 6 80 Baik 

R6 20 20 12 12 8 8 8 88 Sangat baik 

R7 16 16 9 9 6 8 8 78 Baik 

R8 20 16 12 12 8 6 6 80 Baik 

R9 20 16 9 9 8 6 8 76 Baik 

R10 16 16 12 9 8 8 8 77 Baik 

R11 20 20 12 12 8 8 8 88 Sangat baik 

R12 20 12 9 15 6 6 8 76 Baik 

R13 20 16 12 15 8 6 8 85 Sangat baik 

R14 20 16 15 15 10 6 8 90 Sangat baik 

R15 20 12 12 15 6 6 6 77 Baik 

R16 20 16 9 9 8 8 6 76 Baik 

R17 20 20 12 15 8 4 4 83 Sangat baik 

R18 20 16 12 12 8 8 8 84 Sangat baik 

R19 20 16 15 12 6 8 8 85 Sangat baik 

R20 20 12 12 15 6 6 6 77 Baik 

R21 16 16 12 12 8 6 8 78 Baik 

R22 20 12 12 12 6 6 8 76 Baik 

R23 20 16 9 12 8 6 6 77 Baik 

R24 20 12 12 12 8 8 6 78 Baik 

R25 20 16 12 12 8 10 8 86 Sangat baik 

R26 20 16 12 12 8 4 4 76 Baik 

R27 20 12 9 12 8 8 8 77 Baik 

R28 20 12 12 12 8 6 6 76 Baik 

R29 20 16 12 12 8 6 6 80 Baik 

R30 20 16 9 12 10 6 8 83 Sangat baik 

R31 20 16 15 15 8 8 6 88 Sangat baik 

R32 20 16 12 12 8 4 6 78 Baik  

Jumlah 624 500 372 393 244 214 226 
80,6 Baik  

Rata-rata 97,5 78,1 77,5 81,8 76,2 66,8 70,6 
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Keterangan Aspek: 

1. Kelancaran membaca 

2. Ketepatan intonasi 

3. Artikulasi 

4. Volume suara 

5. Penjedaan 

6. Ekspresi dan sikap 

7. Penampilan  
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Lampiran 14 

HASIL OBSERVASI SIKLUS I 

 

Mata Pelajaran  : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Nama Sekolah  : MTs Negeri 1 Semarang 

Kelas    : VIII-A 

 

 

Berilah tanda check list () di kolom lembar observasi berikut ini! 

NO. Responden 

Aspek Pengamatan 

Proses Pembelajaran Perilaku Siswa 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 

1. R1   -  - - - -     - 

2. R2  - - -  -   -  -  - 

3. R3    -       - -  

4. R4  - - - - -  - - -   - 

5. R5    -          

6. R6    -          

7. R7   -    - - -   -  

8. R8      - -   -  -  

9. R9      -      -  

10. R10    -     -  -   

11. R11              

12. R12 - - -  -  -  - - -  - 

13. R13  - -  -  - -  -    

14. R14     -        - 

15. R15 - - -    - -  - -  - 

16. R16     -    -   -  

17. R17    -        -  

18. R18   - -   -  -  - -  

19. R19              

20. R20 -  -  - - - - - - -  - 

21. R21    -   - - -     

22. R22 - - -  - -   -   - - 

23. R23   -  -   -  -   - 

24. R24  -       -    - 

25. R25   -    - -   -   

26. R26  -          -  

27. R27    -     -   -  

28. R28 -  - -  - -  - - -  - 

29. R29 -   -     -   -  

30. R30 -   -       - -  

31. R31       -  -  -  - 
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32. R32    - -   -   - - - 

Jumlah 25 24 19 18 22 24 20 22 17 24 20 19 19 

Presentase (%) 78,1 75 59,3 56,2 68,7 75 62,5 68,7 53,1 75 62,5 59,3 59,3 
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Keterangan  : 

Proses Pembelajaran 

1. Intensifnya proses internalisasi penumbuhan minat siswa untuk membacakan 

teks berita. 

2. Kondusifnya proses menyimak media audio rekaman pembacaan teks berita 

yang diputarkan guru. 

3. Kondusifnya proses diskusi dalam memberikan tanda penjedaan dan intonasi 

di teks berita sesuai media yang diperdengarkan guru.  

4. Intensifnya proses membacakan teks berita sesuai dengan aspek-aspek yang 

dijelaskan guru. 

5. Kondusifnya proses menyimak penampilan siswa yang maju. 

6. Reflektifnya suasana saat kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran sehingga 

siswa bisa menyadari kekurangan saat proses pembelajaran dan mengetahui 

apa yang akan dilakukan setelah proses pembelajaran. 

Perilaku Siswa 

1. Kesiapan siswa pada pembelajaran membacakan teks berita menggunakan 

model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks berita. 

2. Keseriusan siswa dalam memperhatikan penjelasan dari guru. 

3. Keaktifan siswa selama proses pembelajaran. 

4. Kedisipilan siswa ketika diputarkan media audio rekaman suara. 

5. Kerja sama siswa saat diskusi dan berkegiatan dengan kelompoknya.  

6. Keberanian siswa dalam membacakan teks berita di hadapan teman satu 

kelompoknya maupun di depan kelas sambil berperan sebagai pembaca berita.  

7. Kepedulian siswa menyimak teman yang maju tampil membacakan teks berita 
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Lampiran 15 

 

HASIL OBSERVASI SIKLUS II 

 

Mata Pelajaran  : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Nama Sekolah  : MTs Negeri 1 Semarang 

Kelas    : VIII-A 

 

 

Berilah tanda check list () di kolom lembar observasi berikut ini! 

NO. Responden 

Aspek Pengamatan 

Proses Pembelajaran Perilaku Siswa 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 

1. R1        -      

2. R2  -    -     -   

3. R3    -          

4. R4  - -  -    - -    

5. R5    -          

6. R6              

7. R7   -           

8. R8          -    

9. R9      -      -  

10. R10    -          

11. R11              

12. R12 -  -    -      - 

13. R13          -    

14. R14     -        - 

15. R15   -     -  -    

16. R16     -    -     

17. R17    -          

18. R18   -    -    -   

19. R19              

20. R20 -    -   -   -  - 

21. R21              

22. R22 - -    -   -     

23. R23   -  -   -  -    

24. R24  -       -     

25. R25   -        -   

26. R26  -            

27. R27    -     -   -  

28. R28             - 

29. R29 -   -     -   -  
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30. R30           -   

31. R31         -     

32. R32    -    -   -   

Jumlah 28 27 25 25 27 29 30 27 25 27 26 29 28 

Presentase (%) 87,5 84,3 78,1 78,1 84,3 90,6 93,7 84,3 78,1 84,3 81,2 90,6 87,5 
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Keterangan  : 

Proses Pembelajaran 

1. Intensifnya proses internalisasi penumbuhan minat siswa untuk membacakan 

teks berita. 

2. Kondusifnya proses menyimak media audio rekaman pembacaan teks berita 

yang diputarkan guru. 

3. Kondusifnya proses diskusi dalam memberikan tanda penjedaan dan intonasi 

di teks berita sesuai media yang diperdengarkan guru.  

4. Intensifnya proses membacakan teks berita sesuai dengan aspek-aspek yang 

dijelaskan guru. 

5. Kondusifnya proses menyimak penampilan siswa yang maju. 

6. Reflektifnya suasana saat kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran sehingga 

siswa bisa menyadari kekurangan saat proses pembelajaran dan mengetahui 

apa yang akan dilakukan setelah proses pembelajaran. 

Perilaku Siswa 

1. Kesiapan siswa pada pembelajaran membacakan teks berita menggunakan 

model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks berita. 

2. Keseriusan siswa dalam memperhatikan penjelasan dari guru. 

3. Keaktifan siswa selama proses pembelajaran. 

4. Kedisipilan siswa ketika diputarkan media audio rekaman suara. 

5. Kerja sama siswa saat diskusi dan berkegiatan dengan kelompoknya.  

6. Keberanian siswa dalam membacakan teks berita di hadapan teman satu 

kelompoknya maupun di depan kelas sambil berperan sebagai pembaca berita.  

7. Kepedulian siswa menyimak teman yang maju tampil membacakan teks berita 
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Lampiran 16 

 

HASIL JURNAL GURU SIKLUS I 

Mata Pelajaran  : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Nama   : Gayuh Larasati 

Tempat   : VIII-A MTs Negeri 1 Semarang 

 

1. Jelaskan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran membacakan teks berita 

menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan 

teks berita! 

Jawab : 

Siswa sudah cukup siap mengikuti pembelajaran membacakan teks 

berita menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman 

pembacaan teks berita. Terlihat dari siswa menyambut guru dengan antusias dan 

bersemangat dan telah mempersiapkan alat tulis untuk menerima pembelajaran 

yang akan berlangsung. Akan tetapi masih ada siswa yang terlihat belum 

mempersiapkan alat tulis dan buku-buku yang dibutuhkan dalam pembelajaran. 

Ada pula siswa yang masih berjalan-jalan di lorong antarbangku untuk 

menyambangi temannya mengembalikan sesuatu, bahkan ada siswa yang diam-

diam mengerjakan tugas mata pelajaran lain yang terpaksa guru tegur. 

2. Jelaskan keseriusan siswa menyimak guru dalam pembelajaran membacakan teks 

berita menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman 

pembacaan teks berita! 
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Jawab : 

Siswa cukup baik dan serius menyimak guru yang menjelasakan materi 

tentang membacakan teks berita. ini dibuktikan siswa menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan oleh guru mengenai hal-hal yang harus dimiliki oleh 

seorang pembaca berita. Penjelasan guru tentang teleprompter, alat pemutar teks 

berita, juga membuat siswa lebih tertarik karena merupakan hal yang baru bagi 

mereka. Akan tetapi, masih ada yang mengikuti dan menjawab pertanyaan yang 

diajukan dengan asal-asalan dan mendominasi suasan pembelajaran kelang 

hingga kurang serius. Serta siswa putrid yang masih malu-malu dan belum berani 

menjawab atau mengungkapkan pendapatnya. 

3. Uraikan keaktifan siswa selama proses pembelajaran membacakan teks berita 

menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan 

teks berita! 

Jawab : 

Sama seperti pada keseriusan, keaktifan siswa sudah terbilang cukup 

dengan menjawab dengan antusias pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru. 

Walaupun belum tentu benar, jawaban yang dilontarkan siswa merupakan salah 

satu bukti usaha keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

4. Uraikan kedisiplinan siswa pada saat menyimak media audio rekaman 

pembacaan teks berita! 

Jawab : 
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Saat diputarkan media audio rekaman pembacaan teks berita siswa 

cukup tenang dan berkonsentrasi mendengarkan media dan menandai teks berita 

yang dimilikinya dengan tanda penjedaan dan intonasi. Meski demikian, masih 

ada siswa yang terlihat kurang tenang saat mendengarkan atau mengganggu 

teman meski sudah diperingatkan. 

 

5. Uraikan kerja sama antarsiswa saat berdiskusi tentang hasil penyimakan dan 

berlatih membacakan berita bersama kelompok! 

Jawab : 

Setelah media diputarkan/diperdengarkan, siswa berdiskusi dengan 

masing-masing kelompoknya untuk menyempurnakan hasil pemberian tanda 

penjedaan sesuai tanda jeda dan intonasi yang telah dijelaskan guru sebelumnya. 

Bentuk kerja sama siswa sudah terlihat dengan saling mendiskusikan secara 

bergantian hasil penyimakan meraka dan saling menilai penandaan yang paling 

baik. 

Setelah mereka mendapatkan hasil penandaan yang paling baik. Siswa 

berlatih membacakan teks berita tersebut dalam kelompoknya secara bergantian. 

Hal ini sudah terlihat cukup baik dengan siswa yang sudah dapat mengondisikan 

dirinya untuk saling bertukar pikiran mengenai hasil penandaan. Akan tetapi, 

masih ada siswa yang kurang aktif dalam berdiskusi karena masih malu ataupun 

sungkan menyampaikan pendapatnya. Selain itu, terdapat pula siswa yang 
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bercanda dengan teman di dekatnya karena posisi duduk yang memungkinkan 

guru kurang jelas melihat jika tidak berkeliling kelas. 

 

6. Jelaskan keberanian siswa pada saat membacakan teks berita setelah berlatih 

bersama kelompok! 

Jawab : 

Siswa yang paling baik mewakili kelompoknya masing-masing 

membacakan hasil diskusi dan latihan mereka. Siswa-siswa yang berkesempatan 

mewakili ini sudah terbilang cukup berani untuk tampil dan membackan teks 

berita. Akan tetapi, siswa lain yang belum berkesempatan maju dan berlatih 

menghadapi orang banyak masih belum memenuhi aspek keberanian ini. Siswa 

tersebut mayoritas merupakan siswa putri yang masih malu-malu dan belum 

terlalu percaya diri akan kemampuan mereka. Karena kurangnya berlatih tampil 

di hadapan orang banyak, masih ada siswa-siswi yang kurang baik dalam 

pembacaannya. Siswa-siswi ini terkadang masih terpaku membaca dengan 

melihat bacaan atau bersikap biasa tanpa ingat peran sebagai pembaca berita. 

7. Jelaskan kepedulian siswa yang tidak maju saat menyimak teman mereka 

membacakan teks berita di depan kelas! 

Jawab : 

Pada siklus I ini siswa masih kurang peduli dan serius menyimak 

penampilan teman mereka yang maju. Walaupun guru telah mengistruksikan 

bahwa siswa yang tidak berkewajiban menilai masih tetap harus memberikan 
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komentar, siswa masih cenderung acuh tak acuh. Dan secara demikian pula siswa 

mengomentari penampilan teman mereka tersebut sudah baik, bahkan ada siswa 

yang secara sengaja menjiplak komentar siswa sebelumnya. Ada pula siswa yang 

asyik berbincang dengan teman yang ada di dekatnya. Ketika sudah ditegur oleh 

guru ia akan diam, namun saat guru sudah mengalihkan perhatian ke bagian kelas 

yang lain mereka kembali tidak serius. Bahkan ada siswa yang dengan sembunyi-

sembunyi mengerjakan tugas mata pelajaran yang lain. 

8. Jelaskan suasana refleksi pada akhir pembelajaran membacakan teks berita 

menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan 

teks berita! 

Jawab : 

Siswa sudah baik dalam mengikuti dan melakukan refleksi. Bersama 

guru siswa merefleksi dan mengevaluasi pembelajaran. Suasana semakin 

semarak dan menarik perhatian siswa saat guru secara tiba-tiba memberikan 

reward kepada siswa-siswi dengan nilai tertinggi. 
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Lampiran 17 

HASIL JURNAL GURU SIKLUS II 

Mata Pelajaran  : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Nama   : Gayuh Larasati 

Tempat   : VIII-A MTs Negeri 1 Semarang 

 

1. Jelaskan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran membacakan teks berita 

menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan 

teks berita! 

Jawab : 

Pada siklus II ini siswa sudah lebih siap daripada pembelajaran siklus I. 

Dengan pemutaran intermezzo berupa rekaman suara pembaca berita kawakan 

Indonesia yakni Jeremy Tetti yang sedang hangat dibicarakan karena hasil 

pembacaan teks beritanya yang khas digubahan menjadi lagu di dunia maya dan 

jawaban guru mengenai proses menjadi pembaca berita, yang merupakan 

pertanyaan dari siswa pada siklus I, suasana terasa lebih baik dan siap 

menghadapi pembelajaran. Siswa lebih antusias setelah  menyimak guru/peneliti 

mencontohkan pembacaan teks berita oleh dirinya sendiri. Hampir seluruh siswa 

juga sudah menyiapkan diri dan peralatan mereka untuk pembelajaran.   

2. Jelaskan keseriusan siswa menyimak guru dalam pembelajaran membacakan teks 

berita menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman 

pembacaan teks berita! 

Jawab : 

Walaupun guru sempat memutarkan rekaman sebagai bentuk intermezzo 

atau ice breaking dalam pembelajaran, hal ini tidak mengurangi keseriusan siswa 

saat mendengarkan penjelasan guru. Bahkan saat guru menjelaskan tentang 

mengenai proses menjadi pembaca berita siswa terlihat tenang dan serius 

mendengarkan karena tertarik. Dengan informasi baru mengenai proses menjadi 
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pembaca berita yang leih panjang daripada yang mereka duga membuat siswa 

terlihat lebih menghargai proses pembelajaran dan bersungguh-sungguh 

mengikuti pembelajaran. 

3. Uraikan keaktifan siswa selama proses pembelajaran membacakan teks berita 

menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan 

teks berita! 

Jawab : 

Dengan guru yang memberikan pengetahuan tentang penyiaran dan 

broadcasting siswa menjadi lebih ingin tahu sehingga aktif selama pembelajaran 

hingga pada akhir pembelajaran. Bahkan siswa yang biasanya kurang aktif berani 

menjawab pertanyaan atau balik bertanya pada guru walaupun dengan berbisik-

bisik pada temannya terlebih dahulu. 

4. Uraikan kedisiplinan siswa pada saat menyimak media audio rekaman 

pembacaan teks berita! 

Jawab : 

 Seperti pada siklus I, mereka juga mempersiapkan diri untuk menyimak 

dengan tenang, tidak membuat keributan dan mereka memperingatkan beberapa 

siswa yang berisik. Dengan  media yang lebih jelas daripada siklus I hal ini juga 

berdampak pada kesungguhan siswa menemukan tempat peletakan tanda yang 

tepat pada teks berita yang mereka hadapi. Setelah menerima teks berita yang 

baru dan kemaksimalan penggunaan media yang lebih baik, siswa memberikan 

penjedaan pada teks berita dengan konsentrasi dan tenang. Walaupun ada siswa 

yang masih kurang konsentrasi, tapi tidak lagi mengganggu siswa lain yang 

serius menyimak media sambil memberikan tanda penjedaan dan intonasi. 

5. Uraikan kerja sama antarsiswa saat berdiskusi tentang hasil penyimakan dan 

berlatih membacakan berita bersama kelompok! 

Jawab : 

 Pada siklus ini siswa sudah lebih baik dalam hal kerja sama saat diskusi 

dan berkegiatan dengan kelompoknya. Terlihat dari upaya siswa-siswa yang 
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pasif mengikuti dan berusaha mengajukan pendapat dalam kelompoknya. Guru/ 

peneliti mengapresi dengan mengajukan pertanyaan pada siswa ataupun 

kelompok agar lebih aktif dan bersemangat. 

6. Jelaskan keberanian siswa pada saat membacakan teks berita setelah berlatih 

bersama kelompok! 

Jawab : 

 Siswa yang maju mewakili kelompoknya, maupun yang memang 

tampil untuk dinilai tidak lagi membacakan tes berita yang dimilikinya dengan 

seenaknya. Siswa sudah tahu betul bahwa aspek-aspek yang diajarkan guru 

merupakan rambu-rambu yang harus dipatuhi saat membacakan teks berita. 

7. Jelaskan kepedulian siswa yang tidak maju saat menyimak teman mereka 

membacakan teks berita di depan kelas! 

Jawab : 

 Siswa lebih baik dalam kepedulian ini daripada siklus I. Siswa yang 

tidak berkewajiban menilai pada lembar penilaian memperhatikan dengan siswa 

yang tampil. Bahkan saat dimintai komentar atau tanggapan atas siswa yang telah 

maju dengan aktif siswa mengutarakan pendapat dan komentarnya dengan baik 

dan komunikatif. Siswi-siswi pun demikian halnya saat memberikan komentar, 

walaupun kalimat yang disampaikan pendek-pendek dan langsung kepada 

intinya.  

8. Jelaskan suasana refleksi pada akhir pembelajaran membacakan teks berita 

menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan 

teks berita! 

Jawab : 

 Kegiatan refleksi siklus II suasana sangat reflektif.  Mengingat pada 

siklus I siswa yang mendapatkan nilai tertinggi mendapatkan reward dari guru, 

kali ini siswa dengan antusias menjawab pertanyaan pancingan guru tentang hasil 

pembelajaran dan bertanya balik dengan tidak sabar siapa yang mendapatkan 

nilai tertinggi. Setelah diberitahukan siswa dengan sportif menerima hasil 
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penilaian dan melanjutkan refleksi dengan baik dan menerima motivasi dari guru 

dengan bersemangat. 
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Lampiran 18 

 

HASIL WAWANCARA SIKLUS I 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Nama Sekolah  : MTs Negeri 1 Semarang 

Kelas   : VIII-A 

Nama Responden :  

R1-Husein Abdul Majid 

R2-Arina Manasikana Arafah 

R3-Muhammad Rizki Akbar 

R4-Nain Ufidiyati 

R5-Firda Nisa Aryuda 

R6-Irfa Khusnia 

Hari, tanggal  : 29 Mei 2013 

 

1. Bagaimana kesanmu mengenai pembelajaran membacakan teks berita 

menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks 

berita? 

R1-R6 menjawab :  

Senang, karena sebelumnya setiap pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia siswa 

jarang atau bahkan sama sekali tidak pernah menggunakan media pembelajaran. 

Menambah semangat dalam mengikuti pembelajaran. Menjadi lebih tahu tentang 

dunia broadcasting khususnya penyiaran berita, cara membacakan teks berita 

dengan baik dan benar. Serta pembelajaran ini memberikan motivasi kepada siswa 

untuk mengembangkan bakat mereka dalam membacakan teks berita. 
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2. Bagaimana pendapatmu tentang penggunaan model bermain peran dan media 

audio rekaman pembacaan teks berita dalam pembelajaran membacakan teks 

berita? 

R1, R2, dan R4 menjawab : 

Cukup menarik karena pembelajaran sebelumnya jarang atau bahkan sama sekali 

belum pernah memakai media. 

R3 menjawab : 

Kurang diberikan waktu saat berlatih membacakan teks berita. 

R5 menjawab : 

Menambah pengalaman karena dapat tampil di hadapan teman-temannya sebagai 

pembaca berita. 

R6 menjawab : 

Properti yang digunakan kurang beragam atau variatif. 

3. Bagaimana pendapatmu tentang cara guru menyampaikan pembelajaran 

membacakan teks berita menggunakan model bermain peran melalui media audio 

rekaman pembacaan teks berita? 

R1, R2, R3 menjawab: 

Guru sudah baik karena berhasil menarik perhatian siswa. 

R4 dan R5 menjawab : 

Guru terlalu cepat dalam menyampaikan materi. 

R6 menjawab : 

Materi yang diberikan masih membingungkan 
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4. Kemudahan dan kesulitan apa saja yang kamu alami selama pembelajaran 

membacakan teks berita menggunakan model bermain peran melalui media audio 

rekaman pembacaan teks berita? 

Kemudahan. 

R1, R2,R3, dan R4 menjawab: 

Tidak perlu menghapalkan bagian teks berita yang mereka akan tampilkan. 

R5 dan R6 menjawab: 

Tidak ada kemudahan dan mengalami kesulitan. 

Kesulitan. 

R1, R3, R4, dan  R6 menjawab: 

Grogi, gugup, dan kurang percaya diri saat tampil di hadapan teman-teman. 

R2 dan R5 menjawab: 

Sulit dalam menampilkan pembacaan teks berita yang baik berdasarkan 

aspek aspek yang harus dikuasai antara lain kelancaran membaca, ketepatan 

intonasi, artikulasi, volume suara, penjedaan, ekspresi dan sikap, serta 

penampilan. 

5. Apa saja saran yang dapat kamu berikan terhadap pembelajaran membacakan teks 

berita menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman 

pembacaan teks berita? 

R1 dan R4 menjawab: 

Lebih baik guru (peneliti) memberikan contoh terlebih dahulu. 

R2 dan R6 menjawab: 
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Waktu berlatih sebaiknya lebih lama. 

R3 dan R6 menjawab: 

Properti sebaiknya lebih bagus/baik. 
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Lampiran 19 

 

HASIL WAWANCARA SIKLUS II 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Nama Sekolah  : MTs Negeri 1 Semarang 

Kelas   : VIII-A 

Nama Responden :  

R1-Husein Abdul Majid 

R2-Sri Khottun Amalia 

R3-Adnan Jafar 

R4-Lita Permata Sari 

R5-Irfa Khusnia 

R6-Nabel Eka Devi Safitri 

Hari, tanggal  : 13 Juni 2013 

 

1. Bagaimana kesanmu mengenai pembelajaran membacakan teks berita 

menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman pembacaan teks 

berita? 

R1-R6 menjawab :  

Senang dan tertarik, menjadi lebih tahu tentang dunia broadcasting khususnya 

penyiaran berita, cara membacakan teks berita dengan baik dan benar. Serta 

pembelajaran ini memberikan motivasi kepada siswa untuk mengembangkan bakat 

mereka dalam membacakan teks berita. 
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2. Bagaimana pendapatmu tentang penggunaan model bermain peran dan media 

audio rekaman pembacaan teks berita dalam pembelajaran membacakan teks 

berita? 

R1-R5 menjawab : 

Pembelajaran semakin  menarik dengan adanya media yang baru dan properti yang 

berbeda dari Siklus I. 

R6 menjawab: 

Pembelajaran sudah sangat menarik, namun seharusnya properti masih bisa 

ditambah 

3. Bagaimana pendapatmu tentang cara guru menyampaikan pembelajaran 

membacakan teks berita menggunakan model bermain peran melalui media audio 

rekaman pembacaan teks berita? 

R1, R3, R4, dan R6 menjawab: 

Sudah baik karena berhasil menarik perhatian siswa apalagi dengan contoh 

penampilan pembacaan teks berita yang dilakukan oleh guru (peneliti). 

R2 dan R5 menjawab: 

Guru (peneliti) terlalu cepat dalam menyampaikan materi. 

4. Kemudahan dan kesulitan apa saja yang kamu alami selama pembelajaran 

membacakan teks berita menggunakan model bermain peran melalui media audio 

rekaman pembacaan teks berita? 

Kemudahan. 

R1, R2,R5, dan R6 menjawab: 
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Tidak perlu menghapalkan bagian teks berita yang mereka akan tampilkan. 

R3 dan R4 menjawab: 

Sudah berlatih dan mendapat masukan dari teman. 

Kesulitan. 

R1-R6 menjawab: 

Sulit dalam menampilkan pembacaan teks berita yang baik berdasarkan 

aspek aspek yang harus dikuasai antara lain kelancaran membaca, ketepatan 

intonasi, artikulasi, volume suara, penjedaan, ekspresi dan sikap, serta 

penampilan. 

5. Apa saja saran yang dapat kamu berikan terhadap pembelajaran membacakan teks 

berita menggunakan model bermain peran melalui media audio rekaman 

pembacaan teks berita? 

R1-R6 menjawab: 

Sebaiknya model bermain peran juga digunakan dalam mata pelajaran lain atau 

materi bahasan Bahasa Indonesia yang lain karena lebih menarik dan membantu 

siswa mengembangkan rasa percaya diri dan tidak malu berhadapan dengan orang 

banyak. Juga agar guru tidak terlalu cepat saat memberikan materi. 
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