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SARI 

 

Nusantara, Kukuh Aria. 2018. “Peningkatan Keterampilan Menyimak Berita 

Menggunakan Model Pembelajaran Teams Games Tournaments  dengan 

Media Audiovisual Pada Siswa Kelas VIIIC SMP Islam Al Madina”. 

Skripsi, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Septina Sulistyaningrum, 

S.Pd., M.Pd. 

Kata Kunci: keterampilan menyimak berita, model pembelajaran teams games 

tournaments, media audiovisual  

 

Keterampilan menyimak berita siswa kelas VIIIC SMP Islam Al Madina 

tergolong rendah. Hal ini disebabkan kurangnya konsentrasi dalam proses 

pembelajaran menyimak, lemahnya daya tangkap siswa terhadap mendengarkan 

informasi berita, pembelajaran kurang menarik perhatian siswa, artikulasi dan 

intonasi yang digunakan dalam kegiatan menyimak kurang jelas, model 

pembelajaran kurang memotivasi siswa, dan kurangnya pemanfaatan media 

pembelajaran.  

Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) bagaimana proses 

pembelajaran menyimak berita?; (2) bagaimana peningkatan keterampilan 

menyimak berita?; dan (3) bagaimana perubahan perilaku belajar siswa dalam 

pembelajaran menyimak berita?  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang meliputi 

dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Setiap siklus terdiri atas tahap perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. Pengumpulan data dilakukan dengan tes dan 

nontes melalui observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto. Analisis data 

dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 

VIIIC SMP Islam Al Madina Kota Semarang.  

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) proses pembelajaran menyimak 

berita menggunakan model pembelajaran teams games tournament dengan media 

audiovisual pada siklus I dan siklus II dilakukan dengan tahapan yang sama. 

Peneliti melakukan perbaikan pada siklus II berdasarkan refleksi siklus I, 

sehingga proses pembelajaran meningkat sebesar 18,92% dari siklus I ke siklus II  

dari persentase siklus I sebesar 62,5% dan siklus II sebesar 81,42%; (2) 

keterampilan siswa kelas VIIIC SMP Islam Al Madina Kota Semarang dalam 

menyimak berita mengalami peningkatan setelah mengikuti pembelajaran 

menyimak berita menggunakan model pembelajaran teams games tournament 

dengan media audiovisual. Peningkatan keterampilan menyimak berita 

menggunakan model pembelajaran teams games tournament dengan media 

audiovisual terlihat pada hasil tes siswa. Hasil tes keterampilan pada siklus I 

menunjukkan nilai rata-rata kelas 69,3 dengan kategori cukup. Pada siklus II nilai 

keterampilan rata-rata siswa meningkat menjadi 80,6 dengan kategori baik atau 

meningkat sebesar 16,3%; (3) terjadi peningkatan perubahan perilaku siswa kelas 

VIIIC SMP Islam Al Madina Kota Semarang setelah mengikuti pembelajaran 
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menyimak berita menggunakan model pembelajaran teams games tournament 

dengan media audiovisual. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan data yang 

menunjukkan rata-rata perubahan perilaku kelas pada siklus I sebesar 72,9% 

(cukup) mengalami peningkatan menjadi 87,1 (sangat baik) pada siklus II. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan agar guru mata 

pelajaran bahasa Indonesia menerapkan model dan memilih media pembelajaran 

yang tepat dan sesuai untuk mendukung tercapaianya tujuan pembelajaran. Kepala 

sekolah senantiasa mengontrol dan meningkatkan proses pembelajaran di sekolah 

dengan memberikan instruksi kepada guru untuk menggunakan fasilitas secara 

maksimal. Praktisi lain hendaknya melakukan penelitian lanjutan untuk 

melengkapi penelitian ini dengan menerapkan strategi belajar yang sesuai dalam 

mengatasi permasalahan siswa.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat efektif untuk interaksi 

sosial antarmanusia. Bahasa Indonesia digunakan untuk mempersatukan 

masyarakat seluh bangsa. Penggunaan bahasa dapat menyatakan perasaan, 

pendapat, bahkan dapat berpikir dan bernalar. Oleh sebab itu, supaya komunikasi 

dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan salah paham, diperlukan 

terampil berbahasa secara lisan dan tertulis. 

Tujuan pada proses pembelajaran bahasa adalah untuk membina 

keterampilan siswa dalam memakai bahasa. Keterampilan berbahasa siswa 

meliputi empat aspek, yaitu aspek menyimak, berbicara, membaca, menulis. 

Secara berurutan, manusia sudah melalui mendengarkan sejak dalam kandungan. 

Menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang pertama kali dikuasai 

oleh manusia, sebelum menguasai keterampilan berbicara, membaca, dan menulis. 

Dalam kegiatan berbahasa sehari-hari, kegiatan menyimak pun lebih banyak 

dilakukan daripada kegiatan berbahasa yang lain. Rivers (dalam Harviyanto, 

2013:1) membuktikan bahwa sebagian besar orang dewasa menggunakan 45% 

waktunya untuk menyimak, 30% untuk berbicara, 16% untuk membaca, dan 9% 

untuk menulis. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa menyimak 

sangat berperan dalam kehidupan manusia. 
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Keterampilan menyimak sangat berkaitan dengan komunikasi lisan. Oleh 

karena itu, menyimak adalah tindakan penerimaan pesan oleh seseorang. Dengan 

menanggapi suatu pembicaraan atau ujaran yang bersifat pesan atau informasi, 

maka seseorang dapat dikatakan mampu menguasai keterampilan menyimak. 

Kegiatan menyimak berguna untuk memperoleh informasi dan memahami isi 

informasi.  

Dalam proses pembelajaran, penguasaan keterampilan menyimak sangat 

dibutuhkan. Semakin baik keterampilan menyimak siswa, pemahaman siswa 

terhadap materi pembelajaran akan semakin baik. Salah satu keterampilan 

menyimak dalam pelajaran bahasa Indonesia yang harus dikuasai siswa adalah 

menyimak berita. 

Menyimak berita merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting bagi 

siswa karena dapat menambah informasi. Berita merupakan sumber informasi 

yang berisi suatu peristiwa atau kejadian faktual dan menarik perhatian khalayak 

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

terdapat pokok-pokok berita yaitu apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan 

bagaimana. Dari pokok-pokok berita tersebut dapat diketahui isi berita. Dengan 

mengetahui isi berita maka siswa dapat menyimpulkan dan menyaring informasi 

yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kegiatan menyimak berita sangat penting untuk 

dikuasai oleh siswa. 

Salah satu keterampilan bahasa yang harus diajarkan di sekolah adalah 

keterampilan menyimak, mengingat menyimak merupakan kegiatan berbahasa 

yang paling dasar dan perlu diajarkan secara optimal. Kompetensi dasar 
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menyimak pada siswa SMP kelas VIIIC salah satu yang harus dicapai siswa, yaitu 

mampu menemukan pokok-pokok berita yang didengar atau ditonton melalui 

radio atau televisi. Adapun indikator yang harus dicapai adalah mampu 

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

yang disimak, dan mengkritisi isi berita yang disimak. 

Setelah dilakukan observasi dan wawancara dengan guru pengampu mata 

pelajaran bahasa Indonesia dan siswa SMP Islam Al Madina, ditemukan penyebab 

mengapa kegiatan menyimak kurang mendapatkan perhatian siswa. Beberapa 

alasan yang menyebabkan pembelajaran menyimak belum terlaksana dengan baik, 

yaitu: (1) kurangnya konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran, terutama 

mendengarkan, (2) lemahnya daya tangkap siswa terhadap berita yang 

dindengarkan, (3) dapat dianalisis bahwa pembelajaran kurang menarik perhatian 

siswa, (4) artikulasi dan intonasi yang diucapkan sebagai pengantar 

mendengarkan berita kurang jelas, (5) model pembelajaran kurang menarik 

motivasi belajar siswa, dan (6) kurang pemanfaatan media pembelajaran. 

Guru yang kreatif dan dapat membantu pembelajaran menjadi lebih menarik 

dan disukai oleh siswa. Suasana kelas pun perlu dirancang dan dibangun 

sedemikian rupa, yaitu dengan model pembelajaran yang tepat, sehingga 

pembelajaran dapat optimal. Media yang digunakan harus menarik perhatian 

siswa serta mampu menjadi jembatan siswa dalam memahami materi.  

Guru harus kreatif menggunakan model yang tepat saat proses belajar 

mengajar. Model digunakan dalam pembelajaran menyimak agar pembelajaran 

tidak terkesan monoton. Dalam penyampaian materi, guru hanya membacakan 
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berita yang kemudian siswa diminta untuk menyimak. Hal inilah yang 

menyebabkan siswa kurang tertarik dengan pembelajaran. Media pembelajaran 

merupakan perantara sumber pesan dan sangat penting dalam proses 

pembelajaran. Media pembelajaran juga membuat materi yang disampaikan oleh 

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

merupakan sarana informasi yang bertujuan agar terjadi perubahan perilaku pada 

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

(keterampilan). Maka peneliti berkesimpulan bahwa perlu adanya model dan 

media pembelajaran yang lebih menunjang dalam meningkatkan keterampilan 

menyimak berita pada siswa. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model teams games 

tournaments dan media audiovisual guna mengetahui peningkatan keterampilan 

siswa. Model pembelajaran teams games tournaments dalam bahasa Indonesia 

dikenal dengan pertandingan permainan tim. TGT dikembangkan oleh David De 

Vries dan Keath Edward. Para siswa yang berlevel kemampuan berbeda-beda 

bekerja sama dalam tim-tim belajar, saling membantu untuk mengurangi 

kesenjangan-kesenjangan dalam belajar. Selanjutnya para anggota tim 

berkompetisi dengan siswa dari anggota tim lain dalam suatu turnamen akademis. 

Pelaksanaan TGT di lapangan dilakukan dengan beberapa tahapan belajar. 

Tahapan tersebut menjadi ciri khusus bagi pembelajaran TGT sebagai bagian dari 

pembelajaran kooperatif. 

Media pembelajaran digunakan untuk penunjang proses belajar mengajar 

agar tercapainya tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Media 
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pembelajaaran dapat digunakan untuk memacu semangat siswa agar lebih aktif 

dalam proses pembelajaran, lebih mampu memusatkan perhatian siswa pada 

proses pembelajaran, dan lebih mampu memberikan motivasi siswa untuk belajar. 

Pentingnya motivasi jika tidak didapatkan oleh siswa maka akan menjadi faktor 

penyebab malas belajar.  

Media yang digunakan merupakan media audiovisual karena lebih efektif 

digunakan dalam pembelajaran menyimak. Media audiovisual merupakan media 

yang mengandung pesan dalam bentuk video, yang dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemauan siswa dalam proses pembelajaran.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, kesulitan belajar pada siswa 

kelas VIIIC SMP Islam Al Madina ditandai oleh adanya hambatan-hambatan baik 

disadari maupun tidak disadari yang timbul dalam proses pembelajaran 

menyimak. Untuk dapat memberikan hasil meningkat pada kemampuan 

menyimak berita, peneliti akan menerapkan model dan media pembelajaran agar 

hasil yang diinginkan dapat tercapai.  

1.2 Identifikasi Masalah 

1) Kurangnya konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran, terutama 

dalam hal ini adalah keterampilan menyimak. 

2) Lemahnya daya tangkap siswa terhadap berita yang disimak atau 

didengarkan. 

3) Pembelajaran yang kurang menarik untuk siswa, sehingga perhatian 

terhadap pelajaran kurang maksimal. 
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4) Kurangnya pemberian latihan menyimak berita sehingga siswa kesulitan 

dalam memahami dan menguasai materi. 

5) Model pembelajaran yang kurang tepat dalam pembelajaran menyimak 

berita mengakibatkan siswa cenderung menganggap pembelajaran 

membosankan. 

6) Kurang memaksimalkan penggunaan media pembelajaran di dalam kelas. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, masalah yang akan dibahas adalah Peningkatan 

Keterampilan Menyimak Berita Menggunakan Model Pembelajaran Teams 

Games Tournaments (TGT) dengan Media Audiovisual pada Siswa Kelas VIIIC 

SMP Islam Al Madina. Melalui model dan media dalam pembelajaran menyimak 

berita, kendala yang menyebabkan rendahnya kompetensi keterampilan 

menyimak pada siswa akan diatasi. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang ingin diteliti dalam 

penelitian ini adalah: 

1) Bagaimana proses pembelajaran menyimak berita menggunakan model 

pembelajaran teams games tournaments dengan media audiovisual pada 

siswa kelas VIIIC SMP Islam Al Madina?  

2) Bagaimanakah peningkatan keterampilan menyimak berita menggunakan 

model pembelajaran teams games tournaments dengan media audiovisual 

pada siswa kelas VIIIC SMP Islam Al Madina? 
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3) Bagaimana perubahan perilaku belajar siswa kelas VIIIC SMP Islam Al 

Madina setelah mengikuti pembelajaran keterampilan menyimak berita 

menggunakan model pembelajaran teams games tournaments dengan 

media audiovisual? 

1.5 Tujuan Penelitian 

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

1) Mengetahui proses pembelajaran menyimak berita menggunakan model 

pembelajaran teams games tournaments dengan media audiovisual pada 

siswa kelas VIIIC SMP Islam Al Madina. 

2) Mengetahui peningkatan keterampilan menyimak berita menggunakan 

model pembelajaran teams games tournaments dengan media audiovisual 

pada siswa kelas VIIIC SMP Islam Al Madina. 

3) Mengetahui perubahan perilaku belajar siswa kelas VIIIC SMP Islam Al 

Madina setelah mengikuti pembelajaran keterampilan menyimak berita 

menggunakan model pembelajaran teams games tournaments dengan 

media audiovisual. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penambah 

pengetahuan mengenai keterampilan menyimak berita menggunakan model 

pembelajaran teams games tournaments dengan media audiovisual. Dengan 

model dan media tersebut proses pembelajaran akan lebih variatif, dan 

memotivasi siswa untuk semangat dalam kegiatan pembelajaran. 
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2) Manfaat Praktis 

Bagi guru, penelitian ini diharapkan mampu memberikan inspirasi atau 

memberikan alternatif dalam mengajarkan keterampilan menyimak berita di 

sekolah dengan menggunakan model teams games tournament dan media 

audiovisual. Guru akan lebih mudah menyampaikan materi serta membantu dalam 

memberikan rangsangan kepada siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan 

antusias. 

Bagi siswa, penelitian ini dapat memberikan motivasi dan minat siswa 

dalam menyimak berita. siswa mengikuti proses pembelajaran dengan 

menggunakan model teams games tournaments dan media audiovisual, sehingga 

siswa tidak lagi merasa terbebani dalam keterampilan menyimak berita.  

Bagi sekolah, penelitian ini dapat menjadi petimbangan untuk peningkatan 

mutu pembelajaran. Penerapan model dan media pembelajaran dapat digunakan 

sebagai referansi dan bahan pengembangan perangkat pembelajaran. Terutama 

pada keterampilan menyimak berita. 

Bagi peneliti, mampu memperkaya wawasan mengenai penerapan model 

teams games tournaments dan media youtube. Penelitian ini dapat digunakan 

sebagai referensi dalam meneliti permasalahan-permasalahan lain mengenai 

pembelajaran menyimak berita selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

2.1 Kajian Pustaka  

Penelitian mengenai keterampilan menyimak berita, penggunaan model 

pembelajaran teams games tournament (TGT), dan penggunaan media 

audiovisual sudah pernah dilakukan. Meskipun demikian hal tersebut masih 

menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dan menyempurnakan penelitian-

penelitian sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Suryadipraja (2008); Purwaningtyas (2008); Wulandari (2009); Sari (2011); 

Isnawati (2013); Harviyanto (2013); Suharyadi (2013); Mathew & Alidmat 

(2013); Arono (2013); Purwaningsih (2013); Noviana dan Okimustava (2016); 

Nadrah,dkk (2017); dan Sutrisna (2017) 

Suryadipraja (2008) dalam skripsinya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menyimak melalui Media Audio dengan Teknik Dictogloss pada 

Siswa Kelas VII A SMP N 02 Singorojo, diketahui rata-rata prasiklus mencapai 

46,19. Pada siklus I mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 65,63 dan 

siklus II mampu mencapai nilai dengan rata-rata sebesar 78,31. Dari hasil 

observasi juga menunjukkan perubahan perilaku siswa ke arah positif, disamping 

itu siswa juga antusias mengikuti pembelajaran. 
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Relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh Suryadipraja ini adalah 

adanya persamaan jenis penelitian yaitu berupa Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

yang mengkaji tentang peningkatan keterampilan menyimak berita. Perbedaannya 

terletak pada penggunaan teknik dictogloss dan media audio, sedangkan peneliti 

menggunakan model pembelajaran teams games tournaments (TGT) dan media 

audiovisual.  

Purwaningtyas (2008) dalam skripsinya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menyimak Berita dengan Metode Listening in Action melalui Media 

Audio Visual Siswa Kelas VIIIC SMP 3 Kajen. Di dalam skripsi tersebut, 

diketahui hasil tes prasiklus, siklus I, dan siklus II. Nilai rata-rata pratindakan 

sebesar 42,5 dan termasuk dalam kategori kurang, sedangkan pada siklus I 

mencapai 67,6 dan termasuk kategori cukup. Pada siklus II, nilai rata-rata yang 

dicapai adalah 72,8 sehingga mengalami peningkatan sebesar 7,9%. Dari segi 

perilaku, siswa menjadi lebih aktif dan positif.  

Relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh Purwaningtyas ini adalah 

adanya persamaan jenis penelitian yaitu berupa Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

yang mengkaji tentang peningkatan keterampilan menyimak berita. Perbedaannya 

terletak pada penggunaan metode listening in action, sedangkan peneliti 

menggunakan model pembelajaran teams games tournaments (TGT). 

Wulandari (2009) dalam skripsinya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menyimak Petunjuk dengan Media Audiovisual Kartun Dora The 

Explorer pada Siswa Kelas 1 SD Negeri Mangunsari 01 Semarang Tahun Ajaran 

2008/2009. Di dalam skripsi tersebut, diketahui hasil rata-rata prasiklus sebesar 



12 

 

48. Pada siklus I rata-rata sebesar 65,6 atau mengalami peningkatan sebesar 17,6. 

Pada siklus II, rata-rata yang diperoleh sebesar 78 atau meningkat sebesar 30 poin. 

Perubahan perilaku menunjukkan perubahan ke arah yang lebih positif. Siswa 

menjadi lebih antusias dan semangat mengikuti pembelajaran. 

Relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh Wulandari ini adalah 

adanya persamaan jenis penelitian yaitu berupa Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

yang mengkaji tentang peningkatan keterampilan menyimak. Perbedaannya 

terletak pada materi yang dipelajari, yaitu menyimak petunjuk, sedangkan peneliti 

menyimak berita. Jenjang sasaran yang diteliti juga berbeda yaitu kelas 1 SD, 

sedangkan peneliti pada siswa kelas VIII SMP. Dari segi media pembelajaran 

Retno Wulandari menggunakan kartun Dora The Explorer, sedangkan peneliti 

menggunakan media audiovisual. 

Sari (2011) dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Model TGT 

(Teams Games Tournaments) sebagai Upaya Meningkatkan Kemampuan 

Berbicara Siswa Kelas X-B SMA Ma’arif Pandaan-Pasuruan Tahun Ajaran 

2008/2009, diperoleh peningkatan kemampuan berbicara siswa, yaitu presentase 

keberhasilan siswa siswa secara individu. Persentase ketuntasan siswa sebelum 

tindakan 59.37 %, siklus I persentase 61.72 %, siklus II persentase 80%. 

Relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh Sari ini adalah adanya 

persamaan jenis penelitian yaitu berupa Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Kedua 

penelitian sama-sama menerapkan Model TGT (Teams Games Tournaments). 

Perbedaannya terletak pada keterampilan berbahasa yang dipelajari yaitu 
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keterampilan berbicara, sedangkan peneliti pada kompetensi keterampilan 

menyimak.  

Isnawati (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Kemampuan Menyimak Berita melalui Model Pembelajaran Cooperative Script 

pada Siswa Kelas VII SMP N 4 Purworejo Tahun Pembelajaran 2012 / 2013, 

diperoleh nilai rata-rata kelas pada siklus I mencapai sebesar 72,97 yang termasuk 

kategori cukup, sebanyak 17 siswa atau 53,12% siswa mencapai ketuntasan hasil 

belajar. Sementara itu, 15 siswa atau sebesar 48,87% yang belum mencapai 

ketuntasan hasil belajar. Pada siklus II, terjadi peningkatan nilai rata-rata kelas 

mencapai 79,22, sebanyak 23 siswa atau 71,87% siswa mencapai ketuntasan hasil 

belajar. Hanya ada 9 siswa atau 28,12% yang belum mencapai ketuntasan hasil 

belajar. Peningkatan dari hasil kemampuan menyimak berita pada prasiklus ke 

siklus I sebesar 27,35% dan peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 6,25%. 

Perubahan perilaku dan sikap siswa kelas VII A SMP Negeri 4 Purworejo 

ke arah perilaku belajar yang positif setelah dilaksanakan pembelajaran menyimak 

berita dengan model pembelajaran cooperative script. Pada siklus I, siswa 

cenderung kurang antusias selama proses pembelajaran dan kurang bertanggung 

jawab saat diskusi kelompok, serta kurang percaya diri dalam diskusi kelas dan 

saat mengerjakan tes. Pada siklus II, terjadi perubahan perilaku belajar siswa ke 

arah positif yang ditunjukkan dengan keaktifan dan antusias siswa selama proses 

pembelajaran menyimak berita. Siswa juga menyatakan senang dengan 

pembelajaran menyimak berita dengan model pembelajaran cooperative script. 
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Relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh Isnawati ini adalah adanya 

persamaan jenis penelitian yaitu berupa Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

mengkaji tentang peningkatan keterampilan menyimak berita. Kedua penelitian 

sama-sama meningkatkan keterampilan menyimak berita. Perbedaannya terletak 

pada penggunaan model pembelajaran yaitu model cooperative script, sedangkan 

peneliti menggunakan model pembelajaran teams games tournaments (TGT). 

Harviyanto (2013) dalam skripsinya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menyimak Berita Menggunakan Metode Listening In Action dan 

Teknik Rangsang Teks Rumpang Melalui Media Audio pada Siswa Kelas VIII B 

SMP N 2 Boja, diperoleh hasil tes siklus I siswa mengalami peningkatan dari hasil 

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

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

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

pembelajaran mengalami perubahan ke arah yang positif. Perubahan perilaku 

belajar tersebut dapat dibuktikan dengan siswa yang menunjukan keantusiasan 

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

Relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh Harviyanto ini adalah 

adanya persamaan jenis penelitian yaitu berupa Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

yang mengkaji tentang peningkatan keterampilan menyimak berita. Kedua 

penelitian sama-sama meningkatkan keterampilan menyimak berita dengan 

bantuan media teknologi informasi. Perbedaannya terletak pada penggunaan 

metode listening in action dan teknik rangsang teks rumpang, sedangkan peneliti 

menggunakan model pembelajaran teams games tournaments (TGT). 
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Suharyadi (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Kemampuan Menyimak Berita dengan Media Audio dan Model Pembelajaran 

Stratta pada Siswa Kelas VIII SMP N 13 Purworejo Tahun Ajaran 2012/2013, 

diperoleh peningkatan setelah dilakukan pembelajaran dengan media audio dan 

model stratta. Pada siklus I, nilai rata-rata siswa sebesar 66,52 yang meningkat 

sebesar 35,45% dari prasiklus. Pada siklus II, kemampuan siswa meningkat lagi 

sebesar 13,42% menjadi 79,94 dengan kategori baik. Peningkatan nilai rata-rata 

ini membuktikan bahwa pembelajaran menyimak berita dengan menggunakan 

media audio dan model stratta siswa kelas VIII SMP N 13 Purworejo dapat 

berhasil dengan optimal. Perilaku belajar siswa kelas VIII SMP N 13 Purworejo 

mengalami perubahan ke arah yang positif. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil 

nontes yang meliputi hasil observasi, jurnal siswa, dan wawancara. Perubahan 

yang terjadi yaitu siswa merasa senang dan tertarik dengan pembelajaran 

menyimak berita menggunakan media audio dan model stratta.  

Relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh Suharyadi ini adalah 

adanya persamaan jenis penelitian yaitu berupa Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

yang mengkaji tentang peningkatan keterampilan menyimak berita. Kedua 

penelitian sama-sama meningkatkan keterampilan menyimak berita dan 

menggunakan teknologi informasi. Perbedaannya terletak pada penggunaan model 

pembelajaran yaitu model Stratta, sedangkan peneliti menggunakan model 

pembelajaran teams games tournaments (TGT). 

Mathew & Alidmat (2013) dalam International Journal of Higher 

Education yang berjudul A Study on the Usefulness of Audio-Visual Aids in EFL 
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Classroom: Implications for Effective Instruction menunjukkan bahwa 

menggunakan media audiovisual sebagai metode pengajaran dapat merangsang 

pemikiran dan meningkatkan lingkungan belajar di kelas. Penggunaan media 

audiovisual yang efektif menggantikan lingkungan belajar yang monoton. Siswa 

mampu mengembangkan dan meningkatkan pemahaman materi ketika mereka 

mengalami sukses dan pembelajaran yang menyenangkan di kelas EFL (English 

as a Foreign Language). Penelitian ini memberi wawasan tentang persepsi siswa 

dan pendapat tentang penggunaan media audiovisual. Namun, penting juga untuk 

mempertimbangkan pendapat guru EFL, persepsi, pengalaman, kegagalan dan 

kesuksesan saat menggunakan media audiovisual.  

Relevansi antara penelitian yang lakukan Mathew & Alidmat ini adalah 

penelitian yang dilakukan menggunakan media pembelajaran audiovisual sebagai 

alternatif atau cara efektif menggantikan lingkungan belajar yang monoton. 

Perbedaannya adalah materi yang digunakan dan subjek penelitian. Mathew & 

Alidmat menggunakan media audiovisual pada pembelajaran bahasa Inggris 

sebagai bahasa asing atau biasa diterapkan di kursus-kursus bahasa Inggris. 

Sedangkan peneliti menggunakan media audiovisual pada siswa kelas VIII SMP. 

Arono (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Pengembangan 

Pembelajaran Keterampilan Menyimak melalui Teknologi Informasi menjelaskan 

teknologi yang dapat digunakan untuk membantu siswa mengembangkan 

keterampilan menyimak mereka berupa radio, kaset audio, televisi, video, dan 

komputer. Setiap jenis teknologi memberikan peluang bagi siswa untuk 

mengeksplorasi. Di kelas bahasa, siswa memiliki akses ke beberapa bentuk 
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teknologi, apakah itu radio transistor kecil atau multimedia interaktif. Hal ini 

memungkinkan akses yang lebih luas untuk lebih menekankan pada aspek model 

tertentu, seperti lintas budaya, interaksional, kritis, dan dimensi kontekstual 

menyimak untuk dikembangkan. Dan peran guru dalam membantu siswa 

mengembangkan keterampilan menyimak yang lebih baik juga telah berubah 

untuk memenuhi kebutuhan yang berubah dari siswa. 

Relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh Arono ini adalah adanya 

persamaan yaitu berupa keterampilan menyimak. Kedua penelitian sama-sama 

menerapkan teknologi informasi pada pembelajaran menyimak. Perbedaannya 

terletak pada jenis penelitian yaitu Research and Development (RnD) sedangkan 

peneliti menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Purwaningsih (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Kemampuan Menyimak Teks Berita melalui Penggunaan Media Audio Siswa 

Kelas VIII H SMP Negeri 1 Sedati-Sidoarjo Tahun Pelajaran 2012/2013, 

diperoleh peningkatan kemampuan siswa yang mendapatkan nilai 75 ke atas pada 

siklus pertama 17 siswa (65.38 %), dan pada siklus kedua 21 siswa dengan 

menunjukkan persentase (80.76 %). Selain itu, aktivitas siswa kelas VIII H SMP 

Negeri 1 Sedati Sidoarjo dalam kegiatan pembelajran menyimak berita juga 

menunjukkan adanya peningkatan dan menjadi lebih baik. Peningkatan hasil 

belajar yang menunjukkan nilai pada siklus pertama rata-rata (76,15%), dan siklus 

kedua rata-rata (80,19%). 

Relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh Purwaningsih ini adalah 

adanya persamaan jenis penelitian yaitu berupa Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
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yang mengkaji tentang peningkatan keterampilan menyimak berita. Kedua 

penelitian sama-sama meningkatkan keterampilan menyimak berita. 

Perbedaannya terletak pada penggunaan metode think pair share sedangkan 

peneliti menggunakan model pembelajaran teams games tournaments (TGT). 

Noviana dan Okimustava (2016) dalam penelitiannya yang berjudul 

Penggunaan Metode Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) untuk 

Meningkatkan Aktivitas dan Prestasi Belajar, pada prapenelitian diperoleh rata-

rata aktivitas belajar siswa sebesar 25,92 % (kategori kurang aktif). Pada siklus I 

diperoleh rata-rata aktivitas belajar siswa sebesar 52,59 % (cukup aktif). Terjadi 

lagi pengingkatan pada siklus II sebesar 65,55 % (aktif). Untuk persentase 

ketuntasan belajar siswa sebelum tindakan sebesar 22,22 % (kurang). Pada siklus 

I mengalami pengingkatan dengan persentase ketuntasan belajar siswa sebesar 

66,67 % (baik). Kemudian pada siklus II mengalami peningkatan lagi dengan 

persentase ketuntasan belajar siswa sebesar 88,89 % (baik sekali). 

Relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh Noviana dan Okimustava 

ini adalah adanya persamaan jenis penelitian yaitu berupa Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) yang mengkaji tentang peningkatan aktivitas dan prestasi belajar dan 

penggunaan model pembelajaran teams games tournament (TGT). Perbedaannya 

terletak pada subjek penelitian, Noviana dan Okimustava pada siswa kelas IV SD 

sedangkan peneliti pada siswa kelas VIII SMP. 

 Nadrah, dkk (2017) dalam jurnal internasional yang berjudul The Effect of 

Cooperative Learning Model of Teams Games Tournament (TGT) and Students’ 

Motivation toward Physics Learning Outcome, menjelaskan pengaruh model 
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pembelajaran kooperatif Teams Games Tournament (TGT) dan motivasi terhadap 

hasil belajar fisika pada SMAN 2 Makassar. Dari penelitian yang berjenis 

eksperimen tersebut diperoleh hasil:  

Pertama, hasil belajar fisika siswa yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif TGT lebih tinggi daripada siswa yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional. Kedua, motivasi belajar dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif TGT lebih tinggi daripada siswa yang menggunakan 

model pembelajaran konvensional. Ketiga, hasil belajar fisika siswa yang 

menggunakan pembelajaran kooperatif TGT tidak jauh berbeda dari siswa yang 

diajarkan dengan model pembelajaran konvensional. Keempat, ada pengaruh 

interaksi yang signifikan antara model pembelajaran dan motivasi terhadap hasil 

belajar siswa. 

Relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh Nadrah,dkk ini adalah 

adanya persamaan yaitu penggunaan model pembelajaran teams games 

tournaments. Perbedaannya adalah jenis penelitian Nadrah, dkk menggunakan 

metode ekperimen sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian tindakan 

kelas (PTK). 

Sutrisna (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT (Teams Games Tournament) dengan Media 

Kartu Kata dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia, pada siklus I skor rata-rata 

motivasi siswa adalah 30,83 (kategori cukup tinggi) dan pada siklus II skor rata-

rata motivasi siswa meningkat menjadi 39,77 (kategori tinggi), maka terjadi 

pengingkatan sebesar 8,94 dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I skor rata-rata 
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kemampuan membaca siswa adalah 65,86 (kategori tinggi) dan pada siklus II skor 

rata-rata kemampuan membaca siswa adalah 72,13 (kategori tinggi), maka terjadi 

peningkatan sebesar 6,27 dari siklus I ke siklus II. 

Relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh Sutrisna ini adalah adanya 

persamaan jenis penelitian yaitu berupa Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

mengkaji tentang peningkatan keterampilan berbahasa. Kedua penelitian sama-

sama menerapkan model pembelajaran teams games tournament (TGT). 

Perbedaannya terletak pada keterampilan bahasa atau kompetensi dasar yang 

diteliti, yaitu keterampilan membaca sedangkan peneliti keterampilan menyimak. 

Penggunaan media kartu data juga berbeda karena peneliti menggunakan media 

audiovisual berupa video berita. 

2.2 Landasan Teoretis 

Landasan teori pada penelitian ini mencakup teori-teori mengenai hakikat 

keterampilan menyimak, hakikat berita, keterampilan menyimak berita, hakikat 

model pembelajaran teams games tournament, dan hakikat media audiovisual. 

2.2.1 Hakikat Keterampilan Menyimak 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai hakikat menyimak yang meliputi 

pengertian menyimak, ragam menyimak, tujuan menyimak, proses menyimak, 

manfaat menyimak, faktor yang mepengaruhi kegiatan menyimak, pemilihan 

bahan simakan, dan penilaian keterampilan menyimak. Berikut pembahasannya. 

2.2.1.1 Pengertian Keterampilan Menyimak 

Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang 

lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk 
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memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan serta memahami makna 

komunikasi yang telah disampaikan oleh sang pembicara melalui ujaran atau 

bahasa lisan (Tarigan 1987:28). Dengan kata lain, maka menyimak membutuhkan 

pemahaman dan perhatian secara lebih untuk mendapatkan suatu informasi. 

Akhadi-at (dalam Naryatmojo,2011:7) berpendapat bahwa menyimak 

adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, 

mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mereaksi atas makna yang terkandung 

di dalamnya. Dalam keterampilan menyimak, kemampuan menangkap dan 

memahami makna pesan baik tersurat maupun yang tersirat yang terkandung 

dalam bunyi, unsur kemampuan mengingat pesan, juga merupakan persyaratan 

yang harus dipenuhi oleh keterampilan menyimak. Maka, menyimak dapat 

dibatasi sebagai proses mendengarkan, menyimak, serta menginterpretasikan 

lambang-lambang lisan. 

Menyimak dapat diartikan suatu peristiwa penerimaan pesan, gagasan, 

pikiran, atau perasaan seseorang. Penerima pesan dapat memberi response atau 

tanggapan terhadap pembicaraan itu. Dengan demikian terjadi peristiwa 

komunikasi berbahasa antara pembicara dan penyimak dengan hubungan dua 

arah. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa menyimak 

merupakan proses mendengarkan lambang-lambang bunyi untuk mendapatkan 

informasi yang dilakukan dengan sengaja dengan penuh perhatian disertai 

pemahaman, apresiasi, dan interpretasi dalam menangkap isi dan merespon makna 

yang terkandung di dalamnya. Menyimak memiliki makna mendengarkan atau 
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memperhatikan secara teliti. Faktor kesengajaan dari kegiatan menyimak cukup 

besar, lebih besar dari mendengarkan karena dalam kegiatan menyimak ada usaha 

memahami sesuatu yang disimaknya, sedangkan dalam kegiatan mendengarkan 

tingkatan pemahaman belum dilakukan. 

2.2.1.2 Tujuan Menyimak 

Tarigan (1987:56) menyatakan bahwa tujuan orang untuk menyimaksesuatu 

itu beraneka ragam, antara lain (1) menyimak untuk belajar dan memperoleh 

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

keindahan audial, yaitu menyimak dengan menekankan pada penikmatan terhadap 

sesuatu dari materi yang diujarkan, diperdagangkan atau dipagelarkan (dalam 

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

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

untuk mengapresiasi materi simakan. Menyimak dengan maksud menikmati serta 

menghargai apa yang disimak, misalnya pembacaan puisi, musik, dan lain-lain, 

(5) menyimak untuk mengkomunikasikan ide-idenya sendiri. Orang menyimak 

dengan maksud agar dapat mengkomunikasikan ide, gagasan, maupun 

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

maksud dan tujuan dapat membedakan bunyi-bunyi dengan tepat, (7) menyimak 

untuk memecahkan masalah secara kreatif dan analisis. Menyimak dengan 

maksud memperoleh banyak masukan dari san pembicara, dan (8) menyimak sang 

pembicara untuk meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah atau pendapat yang 

selama ini diragukan; dengan perkataan lain, menyimak secara persuasif. 
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Weger, Castle, and Emmett dalam International Journal of Listening: Active 

Listening in Peer Interviews: The Influence of Message Paraphrasing on 

Perceptions of Listening Skill (2010:36), tujuan dari mendengarkan adalah bahwa 

pendengar, terutama seseorang yang membantu penutur, dapat memahami pesan 

penutur tanpa adanya pertimbangan. Tanggapan mendengarkan akan membangun 

empati dan kepercayaan dengan penutur dan mengkonfirmasikan sesuai dengan 

pengalamannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Aneka Tujuan Menyimak (Logan dalam Naryatmojo, 2011:57) 

2.2.1.3 Fungsi Menyimak 

Aktivitas menyimak disamping dapat digunakan untuk memahami orang 

lain, juga dapat digunakan sebagai salah satu cara berempati dan mengkritisi 

orang lain (Adler et al. dalam Hermawan, 2012:54). Selain itu aktivitas menyimak 

juga dapat berfungsi untuk menjalin suatu hubungan, memengaruhi orang lain, 
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bermain-main (hiburan) dan untuk menolong (DeVito dalam Hermawan, 2012: 

54). 

1) Memahami orang lain 

Fungsi menyimak ini bertujuan untuk memperoleh informasi atau untuk 

mempelajari sesuatu. 

2) Berempati 

Melalui aktivitas menyimak yang empatik dapat menjalin dan membina 

persahabatan, karena pada dasarnya orang akan menyukai orang yang dapat 

memahami dan merasakan apa yang sedang dialami. 

3) Memengaruhi orang lain 

Aktivitas menyimak dapat memengaruhi sikap dan perilaku orang 

lainkarena orang-orang akan lebih menaruh hormat dan mengikuti apa yang 

dikatakan. 

4) Menghibur diri 

Menyimak cerita-cerita lucu dan anekdot-anekdot yang dilontarkan bisa 

menjadi hiburan dan pelepas ketegangan. 

5) Mengkritisi orang lain 

Penyimak yang kritis juga dapat mendengarkan kata-kata pembicara dan 

memahami setiap gagasan tanpa menerimanya secara total. Penyimak yang kritis  

dapat membantu setiap individu dan masyarakat untuk memahami diri mereka  

dan mengevaluasi gagasan-gagasan mereka. 

6) Menolong orang lain 
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Pada dasarnya manusia ingin diakui dan dikenal oleh orang lain, ingin 

didukung dan diperhatikan oleh orang lain. Ketika menyimak, penyimak sedang 

mengirim sebuah pesan nonverbal yang menyatakan bahwa orang yang sedang 

berbicara itu penting. Melalui kegiatan menyimak itu akan dapat membantu orang 

lain memecahkan masalah yang sedang dihadapi. 

2.2.1.4 Ragam Menyimak 

Tarigan (1987:35-54) mengemukakan bahwa ragam menyimak dibedakan 

menjadi dua, yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Menyimak 

ektensif dan menyimak intensif dipaparkan sebagai berikut ini. 

2.2.1.4.1 Menyimak Ekstensif 

Menyimak ekstensif adalah sejenis kegiatan menyimak yang mengenai hal-

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

bimbingan langsung dari seorang guru. Menyimak ekstensif memiliki jenis-jenis. 

Jenis-jenis menyimak ekstensif antara lain: 

1) Menyimak sosial 

Menyimak sosial biasanya berlangsung dalam situasi-situasi sosial tempat 

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

perhatian semua orang yang hadir dan saling mendengarkan satu sama lain untuk 

membuat responsi-responsi yang wajar, mengikuti hal-hal yang menarik, dan 

memperlihatkan perhatian yang wajar terhadap apa-apa yang dikemukakan, 

dikatakan oleh seorang rekan. 

2) Menyimak sekunder 
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Menyimak sekunder ialah sejenis kegiatan menyimak secara kebetulan dan 

secara ekstensif. 

3) Menyimak estetik 

Menyimak estetik adalah fase terakhir dari kegiatan menyimak kebetulan 

dan termasuk ke dalam menyimak ekstensif. 

4) Menyimak pasif 

Menyimak pasif adalah penyerapan suatu ujaran tanpa upaya sadar yang 

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

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

2.2.1.4.2 Menyimak Intensif 

Menyimak intensif adalah penyimak yang diarahkan pada suatu kegiatan 

yang jauh lebih diawasi, dikontrol terhadap suatu hal tertentu. Dalam hal ini 

haruslah diadakan suatu pembagian penting sebagai berikut: (1) menyimak 

intensif ini terutama sekali dapat diarahkan pada butir-butir bahwa sebagai bagian 

dari pengajaran program bahasa. (2) menyimak intensif ini terutama sekali dapat 

diarahkan pada pemahaman serta pengertian umum. Menyimak intensif memiliki 

jenis-jenis sebagai berikut. 

1) Menyimak kritis 

Menyimak kritis adalah sejenis kegiatan menyimak berupa untuk mencari 

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

seorang pembicara, dengan alasan-alasan yang kuat yang dapat diterima oleh akal 

sehat. Pada umumnya menyimak kritis lebih cenderung meneliti letak kekeliruan, 
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kekurangan, ketidaktelitian yang terdapat dalam ujaran atau pembicaraan 

seseorang. 

 

2) Menyimak konsentratif 

Menyimak konsentratif merupakan sejenis menyimak telaah. Kegiatan-

kegiatan yang tercakup dalam menyimak konsentratif antara lain (1) mengikuti 

petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam pembicaraan, (2) mencari dan merasakan 

hubungan-hubungan, seperti kelas, waktu, tempat, urutan serta sebab akibat, (3) 

mendapatkan atau memperoleh butir-butir informasi tertentu, (4) memperoleh 

pemahaman dan pengertian yang mendalam, (5) merasakan serta menghayati ide-

ide sang pembicara, sasaran maupun pengorganisasiannya, (6) memahami urutan 

ide-ide sang pembicara, dan (7) mencari dan mencatat fakta-fakta penting. 

3) Menyimak kreatif 

Menyimak kreatif adalah sejenis kegiatan dalam menyimak yang dapat 

mengakibatkan kesenangan rekonstruksi imajinatif para penyimak terhadap bunyi, 

penglihatan, gerak, serta perasaan-perasaan kinestetik yang disarankan atau 

dirangsang oleh apa-apa yang disimaknya. 

4) Menyimak eksploratif 

Menyimak eksploratif merupaknan menyimak yang bersifat menyelidiki 

adalah sejenis kegiatan menyimak intensif dengan maksud dan tujuan menyelidiki 

sesuatu lebih terarah dan lebih sempit. 

5) Menyimak interogatif 
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Menyimak interogatif adalah sejenis kegiatan menyimak intensif yang 

menuntut lebih banyak konsentrasi dan seleksi, pemusatan perhatian dan 

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

mengajukan banyak pertanyaan. Dalam kegiatan menyimak inerogatif ini sang 

penyimak mempersempit serta mengarahkan perhatiannya pada pemerolehan 

informasi dengan cara menginterogasi sang pembicara. 

6) Menyimak selektif 

Menyimak selektif bertujuan untuk melengkapi menyimak pasif, dengan 

alasan kurang mendapat kesempatan untuk berpartisipasi secara sempurna dalam 

suatu kebudayaan asing dan kebiasaan-kebiasaan menginterpretasikan kembali 

rangsangan-rangsangan akustik yang disampaikan oleh telinga kita ke otak, 

sehingga apa yang memperoleh dinyatakan dengan tidak sebenarnya terhadap 

bahasa asing. 

Sementara itu, Naryatmojo (2011:10-13) mengemukakan kegiatan 

menyimak terlihat dalam kehidupan sehari-hari yang dalam bentuknya beraneka 

ragam. Makin maju kehidupan sosial makin bervariasi bentuknya. 

Keanekaragaman itu disebabkan adanya berbagai titik pandang yang kemudian 

dijadikan landasan pengklasifikasian menyimak. Titik pandang tersebut 

berdasarkan pada hal sebagai berikut. 

1) Sumber suara 

Berdasarkan sumber suara yang disimak terdapat dua ragam menyimak. 

Pertama, menyimak intra pribadi (intra personal listening) yaitu suara yang 
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disimak dalam raga mini berasal dari diri sendiri. Kedua, menyimak antarpribadi 

(inter personal listening) yaitu menyimak suara yang berasal dari orang lain.  

2) Taraf aktivitas menyimak 

Dalam menyimak, taraf penyimak dapat dibedakan atas kegiatan menyimak 

bertaraf rendah dan bertaraf tinggi. Tarah aktivitas menyimak rendah penyimak 

baru sampai pada taraf memberikan perhatian, dorongan, dan menunjang 

pembicaraan. Kegiatan menyimak bertaraf tinggi biasanya diperlihatkan 

penyimak dengan mengutarakan kembali isi simakan. 

3) Taraf hasil simakan 

Berdasarkan taraf hasil simakan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis 

menyimak, antara lain (1) menyimak terpusat, (2) menyimak untuk 

membandingkan, (3) menyimak organisasi materi, (4) menyimak kritis, dan (5) 

menyimak kreatif dan apresiatif. 

4) Cara penyimakan 

Terdapat dua ragam dalam cara penyimakan, yaitu secara menyimak 

intensif dan menyimak ekstensif. Secara intensif, penyimak melakukan 

penyimakan dengan penuh perhatian, ketekunan, dan ketelitian sehingga 

penyimak memahami secara mendalam dan menguasai bahan simakan. 

Sedangkan menyimak ekstensif dapat dikatakan sebagai kegiatan yang 

berlawanan dengan menyimak intensif. Menyimak ekstensif penyimak memahami 

materi simakan hanya secara garis besar saja. Menyimak ekstensif meliputi 

menyimak sekunder, menyimak estetik, dan menyimak sosial.  
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5) Tujuan menyimak 

Terdapat enam jenis menyimak berdasarkan tujuannya, yaitu (1) menyimak 

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

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

Butterfield dalam Naryatmojo, 2011:12). 

6) Tujuan khusus 

Logan dkk (dalam Naryatmojo 2011:13) dalam pengklasifikasian menyimak 

terdapat tujuh ragam yang perlu dikembangkan melalui pengajaran bahasa bagi 

siswa di sekolah, yaitu (1) menyimak untuk belajar, (2) menyimak untuk 

menghibur, (3) menyimak untuk menilai, (4) menyimak apresiatif, (5) menyimak 

untuk mengomunikasikan ide dan perasaan, (6) menyimak deskriminatif, dan (7) 

menyimak pemecahan masalah. 

2.2.1.5 Faktor yang Memengaruhi Kegiatan Menyimak 

Tarigan (1987:99-107) menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

memengaruhi kegiatan menyimak antara lain: 

1) Faktor fisik  

Kondisi fisik seorang penyimak merupakan faktor penting yang turut 

menemukan keefektifan serta kualitas keaktifan dalam menyimak. 

2) Faktor psikologis 

Faktor psikologis yang positif dapat memberi pengaruh yang baik bagi 

kegiatan menyimak. Faktor yang menguntungkan bagi kegiatan menyimak, 

misalnya pengalaman-pengalaman masa lalu yang sangat menyenangkan yang 
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telah menemukan minat dan pilihan, kepandaian yang beraneka ragam dan lain-

lain. 

3) Faktor pengalaman 

Latar belakang pengalaman merupakan suatu faktor penting dalam kegiatan 

menyimak. Kurang atau tidak adanya minat menyimak merupakan akibat dari 

pengalaman yang kurang atau tidak sama sekali pengalaman dalam bidang yang 

disimak. 

4) Faktor sikap 

Memahami sikap penyimak merupakan salah satu modal penting bagi 

pembicara untuk menarik minat atau perhatian para penyimak. Pada dasarnya 

manusia hidup mempunyai dua sikap utama mengenai segala hal, yaitu sikap 

menerima dan sikap menolak. Orang akan bersikap menerima pada hal-hal yang 

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

tidak menarik dan tidak menguntukngkan baginya. Kedua hal ini memberi 

dampak positif dan dampak negatif bagi penyimak. 

5) Faktor motivasi 

Motivasi merupakan salah satu butir penentun keberhasilan seseorang. 

Kalau motivasi kuat untuk mengerjakan sesuatu maka dapat diharapkan orang itu 

akan berhasil mencapai tujuan. Begitu pula halnya dengan menyimak. 
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6) Faktor jenis kelamin 

Dari beberapa penelitian, beberapa pakar menarik kesimpulan bahwa pria 

dan wanita pada umumnya mempunyai perhatian yang berbeda, dan cara mereka 

memusatkan perhatian pada sesuatu pun berbeda pula. Dalam kegiatan menyimak, 

sifat, dan gaya menyimak pria dan wanita sanagat berbeda. 

7) Faktor lingkungan 

Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan menyimak 

khususnya terhadap keberhasilan belajar para siswa pada umumnya, baik yang 

menyangkut lingkungan fisik (ruang kelas) maupun lingkungan sosial (suasana 

sosial kelas). 

8) Faktor peranan masyarakat 

Kemampuan menyimak dapat juga dipengaruhi oleh peranan orang lain atau 

masyarakat. Pengalaman atau pengetahuan yang didapat dari masyarakat sangat 

berpengaruh pada kegiatan yang sedang dilakukan. 

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

yang memengaruhi keberhasilan dalam menyimak yang dimuat pada jurnal 

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

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

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

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

interaktif; (3) menggunakan pendekatan learner centered; (4) membuat fungsi 

positif dari faktor afektif; (5) meningkatkan pengajaran menyimak dengan cara 

komunikasi; (6) memberitahu kepada pembelajar akan pentingnya menyimak 
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dalam komunikatif; (7) memberitahu kepada pembelajar akan pentingnya 

menambah budaya dengan cara menyimak bahasa sasaran. 

2.2.1.6 Proses Menyimak 

Menyimak adalah suatu kegiatan yang merupakan suatu proses. Sudah 

barang tentu dalam proses ini terdapat tahap-tahap. Tarigan (1987:58-59) 

menjabarkan mengenai tahap-tahap menyimak yaitu (1) tahap mendengar, dalam 

tahap ini baru mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh sang pembicara 

dalam ujaran atau pembicaraannya; (2) tahap memahami, setelah mendengar 

maka ada keinginan untuk mengerti atau memahami dengan baik isi pembicaraan 

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

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

memahami isi ujaran sang pembicara, dia ingin menafsirkan atau 

menginterpretasikan isi, butir-butir pendapat yang terdapat dan tersirat dalam 

ujaran tersebut; (4) tahap mengevaluasi, setelah memahami serta menafsir atau 

menginterpretasikan isi pembicaraan, sang penyimak pun mulailah menilai atau 

mengevaluasi pendapat serta gagasan sang pembicara, dimana keunggulan dan 

kelemahan, kebaikan dan kekurangan sang pembicara; dan (5) tahap menanggapi, 

merupakan tahap terakhir dalam kegiatan menyimak, sang penyimak menyambut, 

mencamkan, menyerap serta menerima gagasan atau ide yang dikemukakan oleh 

sang pembicara dalam ujaran atau pembicaraannya. 

Sedangkan Anderson (dalam Tarigan 1987:30-31) mengungkapkan tahap-

tahap menyimak, yaitu (1) mendengar bunyi kata-kata tetapi tidak memberikan 

reaksi kepada ide-ide yang diekspresikan; (2) menyimak sebentar-sebentar; 
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memperhatikan sebentar-sebentar; (3) setengah menyimak; mengikuti diskusi atau 

pembicaraan hanya dengan maksud suatu kesempatan untuk mengekspresikan ide 

sendiri; (4) menyimak secara pasif dengan sedikit responsi yang kelihatan; (5) 

menyimak secara sempit; dalam hal ini makna atau penekanan yang penting pudar 

dan lenyap karena sang penyimak menyeleksi butir-butir yang biasa, yang 

berkenan, ataupun yang sesuai padanya, yang dapat disetujuinya; (6) menyimak 

serta membentuk asosiasi-asosiasi dengan butir-butir yang berhubungan dengan 

penglaman pribadi seseorang; (7) menyimak suatu laporan untuk menangkap ide-

ide pokok dan unsur-unsur penunjang, atau mengikuti petunjuk-petunjuk; (8) 

menyimak secara kritis; penyimak memerhatikan nilai-nilai kata emosional dari 

pembicara; (9) menyimak secara apresiatif dan kreatif dengan responsi mental dan 

emosional sejati yang matang. 

2.2.1.7 Pemilihan Bahan Simakan 

Bahan simakan merupakan unsur penting dalam komunikasi lisan, terutama 

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

informasi. Tarigan (1987: 191) menjelaskan bahwa ada beberapa butir-butir 

pokok yang ada kaitannya dengan upaya untuk membuat bahan simakan bisa 

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

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

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

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

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

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

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

hendaknya jangan terlalu luas. Bahan simakan hendaknya topik yang sederhana, 

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

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

pemahaman. Topik yang diambil dalam bahan simakan sebaiknya disajikan untuk 

memperkaya pengalaman dan mempertajam pemahaman serta penguasaan para 

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

simakan yang hendak disampaikan harus merangsang penyimak untuk berbuat 

dengan tepat serta dapat memberi penilaian yang akan dilaksanakan. Kelima, tema 

bersifat motivatif. Tema bahan simakan seyogyanya dapat memberi dorongan 

untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Keenam, bahan simakan harus dapat 

menghibur. Dalam menyimak, orang bisa melupakan kesusahan atau paling 

sedikit buat sementara pada saat menyimak. Ketujuh, bahasa sederhana mudah 

dimengerti. Bahan simakan hendaknya menggunakan bahasa yang sederhana tapi 

mudah dimengerti. Kedelapan, harus bersifat dialog bukan duolog melulu. 

Menyimak merupakan suatu sarana penting dan berguna bagi hubungan-hubungan 

antar pribadi yang bermakna. Oleh karena itu, dialog dibutuhkan dalam kegiatan 

menyimak. Hal itu disebabkan duolog merupakan kegiatan berbicara tetapi tidak 

ada yang menyimak. 
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2.2.2 Hakikat Berita 

Hakikat berita ini mengemukakan mengenai teori-teori yang berkaitan 

dengan berita. Pada bagian ini akan dibahas mengenai pengertian berita, jenis 

berita, struktur berita, langkah-langkah menyimpulkan dan menulis isi berita, dan 

menanggapi isi berita yang disimak. 

2.2.2.1 Pengertian Berita 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah laporan mengenai 

kejadian atau peristiwa hangat. Berita (news) berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu 

Vrit (persamaan dalam bahasa Inggris dapat dimaknai dengan write) yang artinya 

‘ada’ atau ‘terjadi’. Sebagian ada yang menyebutnya dengan Vritta, artinya 

‘kejadian’ atau ‘peristiwa yang telah terjadi’. Vritta dalam bahasa Indonesia 

berarti ‘berita atau warta’. 

Mitchel V. Charnley dalam bukunya Reporting edisi III (dalam Muda, 

2003:22) menjelaskan berita adalah laporan yang tepat waktu mengenai fakta atau 

opini yang memiliki daya tarik atau hal penting atau kedua-duanya bagi 

masyarakat luas. 

Semi (1995:11) mengungkapkan berita ialah cerita atau laporan mengenai 

kejadian atau peristiwa yang faktual yang baru dan luar biasa sifatnya. Bleyer 

(dalam Suryawati, 2011:68) menjelaskan berita adalah sesuatu yang termassa 

(baru) yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar. Karena itu, 

berita dapat menarik atau mempunyai makna dan dapat menarik minat bagi 

pembaca surat kabar tersebut. Suryawati (2011:69) mengemukakan berita adalah 

laporan yang berisikan informasi yang terbaru/ aktual (bila sementara terjadi atau 
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baru telah terjadi), bersifat penting dan menarik perhatian untuk diketahui oleh 

publik, yang mencerminkan hasil kerja jurnalistik wartawan (bukan opini atau 

pendapat wartawan). 

Suatu wacana dapat dikatakan sebagai berita apabila terdapat unsur pokok-

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

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

setiap penulisan berita, tujuannya agar penyajian suatu informasi menjadi lengkap 

dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pembaca atau pendengar (Muda, 

2003:56). 

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

terjadi dalam berita. 

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

berita. 

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

berlangsung. 

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

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

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

berlangsung. 

Dalam penulisan berita, tentu dibatasi oleh adanya kode etik yang berlaku. 

Cara pemberitaan diatur dalam “Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia” pasal 

5 yang berbunyi “Wartawan menyajikan berita secara berimbang dan adil, 

mengutamakan kecermatan dari kecepatan serta tidak mencampuradukkan fakta 
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dan opini. Tulisan yang berisi interpretasi dan opini, disajikan dengan 

menggunakan nama jelas penulisnya.” 

Dari beberapa pengertian berita di atas dapat disimpulkan bahwa berita 

merupakan laporan yang berisi suatu informasi, peristiwa, atau kejadian penting 

yang menarik perhatian orang banyak dan berita itu bersifat fakta serta merupakan 

sesuatu yang baru. 

2.2.2.2 Jenis-jenis Berita 

Suryawati (2011:70) menjelaskan bahwa berita dapat diklasifikasikan ke 

dalam tiga kategori, yaitu seperti berikut. 

1) Berita Berat (Hard News) 

Hardnews adalah berita tentang peristiwa yang dianggap penting bagi 

masyarakat baik sebagai individu, kelompok maupun organisasi. Hardnews 

tergolong berita langsung, sama halnya dengan straightnews dan spotnews. Selain 

itu, pada hardnews, data masih mudah diperoleh, karena semua masih bisa 

transparan walaupun dalam beberapa kasus juga dialami para reporter untuk 

menggali data yang sebenarnya. 

2) Berita Ringan (Soft News) 

Softnews seringkali disebut juga dengan feature, yaitu berita yang tidak 

terikat dengan aktualitas namun memiliki daya tarik bagi pemirsanya. Berita-

berita semacam ini seringkali lebih menitikberatkan pada hal-hal yang dapat 

menakjubkan atau mengherankan pemirsa. Jenis berita ini juga dapat 

menimbulkan kekhawatiran, bahkan ketakutan, atau mungkin juga menimbulkan 

simpati. Dengan kata lain, softnews langsung menyentuh emosi pembaca, 
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misalnya keterharuan, kegembiraan, kasihan, kegeraman, kelucuan, kemarahan, 

dan lain-lain. Objeknya bisa manusia, hewan, benda, tempat, atau apa saja yang 

dapat menarik perhatian pemirsa. 

3) Berita Mendalam (Indepth News) 

Berita mendalam adalah berita yang memfokuskan pada peristiwa/ fakta dan 

atau pendapat yang mengandung nilai berita.berita mendalam menempatkan fakta 

dan atau pendapat pada satu mata rantai laporan berita dan merefleksikan masalah 

dalam konteks yang lebih luas. Adapun jenis berita yang tergolong berita 

mendalam adalah berita komprehensif, berita interpretatif, dan berita investigatif. 

Khusus berita interpretatif dan investigatif, biasanya diangkat dari suatu peristiwa 

atau masalah yang kontroversial. 

Sedangkan Sumadiria (dalam Suryawati, 2011:74-75) menjelaskan bahwa, 

ada tiga jenis berita dalam aktivitas jurnalistik, yaitu: 

1) Berita Elementary 

a) Straight news report yaitu berita yang berwujud laporan langsung dari suatu 

peristiwa yang ditulis dengan memenuhi unsur 5W+1H (what, who, when, 

where, why, dan how). 

b) Depth news report yaitu berita yang berwujud laporan fakta-fakta mengenai 

peristiwa yang terjadi dan dikaitkan dengan fakta-fakta sebelum atau 

sesudah kejadian yang memengaruhinya.  

c) Comprehensive news yaitu berita yang berwujud laporan fakta-fakta secara 

menyeluruh yang ditinjau dari berbagai aspek yang memengaruhinya. 



40 

 

Selanjutnya, dikemas dalam satu keutuhan informasi sehingga pembaca 

dapat memahami “makna lanjutan” dari berita tersebut. 

2) Berita Intermediate 

a) Interpretative news report yaitu berita yang memfokuskan pada peristiwa/ 

masalah yang bersifat kontroversial dan menarik perhatian publik. 

Wartawan memberikan analisis dan interpretasi dalam penulisannya.  

b) Feature story report yaitu berita yang menyajikan informasi dan fakta yang 

menarik perhatian pembaca dengan gaya penulisan yang lebih menarik, 

sederhana, dan bersifat ringan. Terkadang, diselipkan humor sehingga 

penyajian beritanya berbeda dari kebanyakan berita yang telah ada 

sebelumnya.  

3) Berita Advance 

a) Depth reporting yaitu berita yang disajikan secara lebih mendalam, tajam, 

lengkap, dan utuh dengan tujuan agar pembaca dapat mengetahui dari 

berbagai perspektif dan lengkap tentang suatu peristiwa atau masalah yang 

terjadi.  

b) Investigative reporting yaitu berita yang memfokuskan pada peristiwa atau 

masalah yang kontroversial, seperti berita interpretatif. Berita investigasi 

merupakan hasil penyelidikan wartawan terhadap sebuah fakta sehingga 

memperoleh fakta-fakta baru yang bersifat khusus dan memiliki nilai berita 

yang tinggi.  

c) Editorial news yaitu berita yang menyajikan pikiran institusi media terhadap 

suatu peristiwa atau masalah yang actual dan layak mendapat perhatian 
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publik. Biasanya disertai opini yang menafsirkan fakta-fakta sehingga dapat 

memengaruhi opini publik.  

2.2.2.3 Struktur Berita 

Muda (2003:59-60) berpendapat bahwa pembaca atau pendengar/ pemirsa 

ingin segera langsung pada pokok permasalahan yang paling inti, bukan informasi 

pelengkapnya. Karena itu untuk penulisan berita, maka lebih banyak digunakan 

struktur piramida terbalik (inverted pyramid). Hal ini dimaksudkan, agar isi berita 

yang paling penting dapat ditempatkan pada baris kalimat pembuka. Teknik 

penulisan seperti itu dilakukan untuk menyajikan berita-berita pendek dan 

biasanya untuk berita yang bersifat langsung (straight news = berita langsung). 

Dalam penulisan berita dengan piramida terbalik tujuannya agar penyajian 

berita menjadi lebih menarik karena ditulis dari hal-hal yang sangat penting ke 

hal-hal yang kurang penting.  

 

Gambar 2.2 Piramida Terbalik menurut Paul De Maeseneer, Unesco 

Associate – Expert (dalam Muda, 2003:60). 
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2.2.2.4 Langkah-Langkah Menyimpulkan atau Menuliskan Isi Berita 

Berita memuat informasi apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan 

bagaimana peristiwa itu terjadi. Informasi tersebut merupakan aturan 5W + 1 H 

(what = apa, who = siapa, when = kapan, where = di mana, why = mengapa, dan 

how = bagaimana) ditulis mejadi paragraf pertama an kedua dalam suatu berita. 

Paragraf ini diperlukan untuk merangkum berita yang akan disusun. Langkah-

langkah menyimpulkan atau menuliskan isi berita ke dalam beberapa kalimat 

antara lain: membaca atau mendengarkan berita dengan saksama, mencatat 

pokok-pokok berita yang dibaca atau didengar, dan merangkaikan pokok-pokok 

berita menjadi paragraf yang runtut dan padu. (Indrastuti dan Triningsih, 

2010:106-107). 

2.2.2.5 Menanggapi Isi Berita yang Disimak 

Menanggapi berarti menyambut dan memperhatikan (ucapan, kritik, 

komentar, cinta dan sebagainya dari orang lain) (KBBI, 2008:1397). Menanggapi 

akan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam proses pembelajaran. 

Kepercayaan diri siswa sangat berguna untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Written or spoken statement wich gives an opinion on or explains 

something/somebody (Oxford, 2005:119). Yang berarti bentuk pernyataan lisan 

atau tulisan untuk memberikan pendapat atau penjelasan tentang 

sesuatu/seseorang. 

Menanggapi dapat disimpulkan sebagai pemberian suatu pendapat atau 

komentar terhadap suatu hal. Pendapat tersebut dapat berisi pernyataan dukungan 

atau persetujuan, atau berupa sanggahan dan kritikan. Secara umum tanggapan 
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berupa pernyataan, berbentuk lisan atau tulisan, dan bertujuan menanggapi atas 

suatu hal yang sebelumnya disampaikan.     

2.2.3 Keterampilan Menyimak Berita 

Menyimak berita dipahami sebagai kegiatan mendengarkan atau 

memperhatikan dengan teliti untuk menerima atau mendapatkan informasi dan 

makna yang terkandung dalam berita. Menyimak berita merupakan salah satu 

materi yang diajarkan dalam kurikulum KTSP sehingga siswa dituntut untuk 

menguasai kompetensi yang berkaitan dengan menyimak berita.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

menyimak berita merupakan kompetensi yang berkaitan dengan mendengarkan 

atau memperhatikan dengan teliti suatu laporan yang bersifat terbaru/ aktual untuk 

memahami atau mendapatkan makna dan informasi yang terkandung di dalamnya. 

2.2.4 Hakikat Model Pembelajaran Teams Games Tournaments (TGT) 

Model pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran hasil 

penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar yang dirancang 

berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum dan implikasinya pada 

tingkat operasional di kelas. Model pembelajaran dapat diartikan pula sebagai 

pola yang digunakan untuk penyusunan kurikulum, mengatur materi, dan 

memberi petunjuk kepada guru di kelas (Suprijono, 2009:45).  

Teams Games Tournaments (TGT) merupakan salah satu tipe model 

pembelajaran kooperatif yang menggunakan turnamen akademik, kuis-kuis dan 

sistem skor kemajuan individu, di mana para siswa berlomba sebagai wakil tim 

mereka dengan anggota tim lain yang kinerja akademik sebelumnya setara seperti 
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mereka (Slavin, 2010: 164). Teams Games Tournaments (TGT) menempatkan 

siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 4 sampai 6 orang 

siswa secara heterogen yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, suku kata atau 

ras yang berbeda. 

2.2.4.1 Definisi dan Konsep Model Pembelajaran Teams Games Tournaments 

(TGT) 

Charlton, Williams, dan McLaughlin (2005: 66-72) dalam International 

Journal of Special Education mengemukakan bahwa pembelajaran dengan games 

dapat membuat siswa lebih aktif dan merasa senang untuk belajar. Pembelajaran 

tersebut terlihat menarik ketika penjelasan guru dikombinasikan dengan games 

sehingga penyampaian materi menjadi lebih cepat tersampaikan. 

Secara umum TGT sama saja dengan STAD kecuali satu hal: TGT 

menggunakan turnamen akademik, dan menggunakan kuis-kuis dan sistem skor 

kemajuan individu, di mana para siswa berlomba sebagai wakil tim.  

2.2.4.2 Unsur-unsur Model Pembelajaran Teams Games Tournaments (TGT) 

Dalam model pembelajaran terdapat unsur-unsur seperti model 

pembelajaran lainnya. Unsur-unsur dalam model pembelajaran teams games 

tournaments adalah sebagai berikut. 

2.2.4.2.1 Sintakmatik 

Model pembelajaran dilakukan dengan acuan tahapan-tahapan atau 

sintakmatik yang ada. Slavin (2010) menjabarkan pembelajaran kooperatif tipe 

TGT terdiri atas 5 langkah tahapan yaitu: tahap penyajian kelas (class 
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precentation), belajar dalam kelompok (teams), permainan (games), pertandingan 

(tournament), dan penghargaan kelompok.  

1) Penyajian kelas 

Pada awal pembelajaran guru menyampaikan materi dalam penyajian kelas, 

biasanya dilakukan dengan pengajaran langsung atau dengan ceramah, diskusi 

yang dipimpin oleh guru. Pada saat penyajian kelas ini siswa harus benar-benar 

memperhatikan dan memahami materi yang disampaikan guru, karena  akan 

membantu siswa bekerja lebih baik pada saat kerja kelompok dan pada saat game 

karena skor game akan menentukan skor kelompok. 

2) Kelompok (team) 

Kelompok terdiri atas 5 sampai 6 orang siswa yang anggotanya heterogen 

dilihat dari prestasi akademik, jenis kelamin dan ras atau etnik. Fungsi kelompok 

adalah untuk lebih mendalami materi bersama teman kelompoknya dan lebih 

khusus untuk mempersiapkan anggota kelompok agar bekerja dengan lebih baik 

dan optimal pada saat game 

3) Game 

Game terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menguji 

pengetahuan yang di dapat siswa dari penyajian kelas dan belajar kelompok. 

Kebanyakan game terdiri dari pertanyaan-pertanyaan sederhana bernomor. Siswa 

memilih kartu bernomor dan mencoba menjawab pertanyaan yang sesuai dengan 

nomor itu. Siswa yang menjawab benar pertanyaan itu akan mendapat skor. Skor 

ini yang nantinya dikumpulkan siswa untuk turnamen mingguan. 

4) Turnamen 
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Biasanya turnamen dilakukan setelah guru melakukan presentasi kelas dan 

kelompok sudah mengerjakan lembar kerja. Turnamen pertama guru membagi 

siswa ke dalam beberapa meja turnamen. Tiga siswa tertinggi prestasinya 

dikelompokkan dalam satu meja I, tiga siswa selanjutnya pada meja II dan 

seterusnya. 

5) Rekognisi Tim (Penghargaan Kelompok) 

Guru kemudian mengumumkan kelompok yang menang, masing-masing 

team akan mendapat sertifikat atau hadiah apabila rata-rata skor memenuhi 

kriteria yang ditentukan. Team mendapat julukan “Super Team” jika rata-rata skor 

45 atau lebih, “Great Team” apabila rata-rata mencapai 40-45 dan “Good Team” 

apabila rata-ratanya 30-40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Meja Turnamen 

 

2.2.4.2.2 Prinsip Reaksi 
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Prinsip reaksi adalah cara memberikan respon siswa dengan pola model 

pembelajaran. Dalam model pembelajaran teams games tournament, yang 

dilakukan guru adalah memberi respon dengan penguatan materi atau memberi 

koreksi atas jawaban siswa ketika menjawab pertanyaan kelompok lain saat 

turnamen. 

2.2.4.2.3 Sistem Sosial 

Interaksi dalam kegiatan pembelajaran ini terjadi antara guru dengan siswa, 

siswa dengan siswa, dan antara kelompok siswa yang satu dengan kelompok 

siswa yang lain. Interaksi antara guru dengan siswa terjadi ketika guru 

menjelaskan materi menyimak berita kepada seluruh siswa. Interaksi antara siswa 

dengan siswa terjadi ketika siswa saling berdiskusi dalam kelompok mengenai 

materi menyimak berita. Interaksi antara kelompok yang satu dengan kelompok 

yang lainnya terjadi ketika terlaksana turnamen yang diwakilkan tiap kelompok 

dengan secara bergantian sesuai undian. Wakil kelompok satu yang bertanya dan 

wakil kelompok lain menjawab. 

2.2.4.2.4 Sistem Pendukung 

Agar efektif dan efisien, pembelajaran sangat diperlukan sistem pendukung. 

Sistem pendukung dapat berupa sarana, alat, dan bahan yang digunakan untuk 

melaksanakan model pembelajaran. Sistem pendukung dalam model pembelajaran 

teams games tournaments antara lain materi pembelajaran menyimak berita, video 

materi pembelajaran, sound, LCD projector, lembar pertanyaan bernomor, dan 

undian. 

2.2.4.2.5 Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring 
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Dampak instruksional adalah hasil belajar secara langsung dengan 

mengarahkan siswa pada tujuan yang akan dicapai, yaitu tercapainya tujuan 

pembelajaran menyimak berita sesuai dengan perencanaan di RPP. Dampak 

pengiring adalah hasil belajar dari suatu proses pembelajaran, sebagai akibat 

suasana belajar yang dialami siswa secara langsung. Dampak pengiring didapat 

siswa dengan melatih untuk tanggap dalam merespon pertanyaan terkait materi 

menyimak berita yang diterima. 

2.2.4.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Teams Games 

Tournaments 

Penerapan model teams games tournament dimaksudkan untuk mengatasi 

cara belajar siswa yang kurang aktif. Dengan tipe model yang dilakukan secara 

berkelompok akan menunjang semangat siswa dalam belajar. Nugroho dan 

Rachman (2013:162) mengatakan aktivitas belajar dengan permainan yang 

dirancang dalam pembelajaran kooperatif model TGT memungkinkan siswa dapat 

belajar lebih rilek disamping menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran, kerja 

sama, persaingan sehat dan keterlibatan belajar. Pemberian nilai didasarkan pada 

jumlah peningkatan skor total hasil tim. Skor yang diperoleh dari setiap individu 

dalam tim pada dasarnya merupakan skor tim, dengan demikian para siswa akan 

termotivasi meningkatkan skor individu dalam timnya untuk membawa 

keberhasilan timnya. Keberhasilan model ini banyak dipengaruhi 

heterogenitasnya anggota dalam satu kelompok baik dilihat dari level 

keterampilan, pengalaman, etnik, gender skill, komunikasi, lcadership, dan 

keinginan berjuang untuk timnya. Pembelajaran kooperatif Team Games 

Tournament ini mempunyai kelebihan, antara lain: (1) lebih meningkatkan 
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pencurahan waktu untuk tugas gerak; (2) mengedepankan penerimaan terhadap 

perbedaan individu; (3) dengan waktu yang sedikit dapat menguasai materi secara 

mendalam; (4) proses belajar mengajar berlangsung dengan keaktifan dari siswa; 

(5) mendidik siswa untuk berlatih bersosialisasi dengan orang lain; (6) motivasi 

belajar lebih tinggi; (7) hasil belajar lebih baik; dan (8) meningkatkan kebaikan 

budi, kerjasama, dan persaingan sehat. Kekurangannya antara lain: (1) sulitnya 

pengelompokan siswa yang mempunyai kemampuan heterogen dari segi 

akademis; dan (2) masih adanya siswa berkemampuan tinggi kurang terbiasa dan 

sulit memberikan penjelasan kepada siswa lainnya. 

2.2.5 Hakikat Media Audiovisual 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai hakikat media audiovisual yang 

meliputi pengertian media pembelajaran dan media audiovisual dalam 

pembelajaran menyimak berita. 

2.2.5.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata 

medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Modὀȅ adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima. 

Bermacam peralatan dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan pesan 

ajaran kepada siswa melalui penglihatan dan pendengaran untuk menghindari 

verbalisme yang masih mungkin terjadi kalau hanya digunakan alat bantu visual 

semata (Sadiman dkk., 2009:8). 

Tujuan pembelajaran yang tercapai dengan efektif dan efisien perlu adanya 

media dalam proses pembelajaran. Media adalah bagian yang tidak terpisahkan 
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dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya 

dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya (Arsyad, 2011: 2-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Kerucut Pengalaman E. Dale (dalam Sadiman, dkk 2009). 

Leshin, dkk (dalam Wena 2014: 9-10) mengklasifikasi media ke dalam lima 

kelompok, yaitu (1) media berbasis manusia (pengajar, instruktur, tutor, bermain 

peran, kegiatan kelompok field trip); (2) media berbasis cetak (buku, buku 

latihan/ workbook, dan modul); (3) media berbasis visual (buku, bagan, grafik, 

peta, gambar, transparansi, slide); (4) media berbasis audiovisual (video, film, 

program slide tape, dan televise); (5) media berbasis computer (pengajaran 

dengan bantuan computer, interaktif, video, hypertext). Media pembelajaran ini 

dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang pada gilirannya 

diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. 

Sudjana dan Rivai (2013: 2) mengemukakan beberapa alasan mengapa 

media dapat mempertinggi proses belajar siswa. Alasan pertama berkenaan 
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dengan manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa antara lain (1) 

pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga menumbuhkan 

motivasi belajar; (2) bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga 

dapat lebih dipahami oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan 

pembelajaran yang lebih baik; (3) metode pembelajaran akan lebih bervariasi, 

tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, 

sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru 

mengajar untuk setiap jam pelajaran; serta (4) siswa lebih banyak melakukan 

kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga 

aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. 

Alasan kedua mengapa penggunaan media pembelajaran dapat mempertinggi 

proses dan hasil belajar siswa adalah berkenaan dengan taraf berpikir siswa. Taraf 

berpikir manusia mengikuti tahap perkembangan dimulai dari berpikir konkret 

menuju berpikir abstrak, dimulai dari berpikir sederhana menuju ke berpikir 

kompleks. Penggunaa media pembelajaran erat kaitannya dengan tahapan berpikir 

tersebut sebab melalui media pembelajaran hal-hal yang abstrak dapat 

dikonkretkan, dan hal-hal yang kompleks dapa disederhanakan. 

Media pembelajaran berarti segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, 

pikiran, dan perasaan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media 

pembelajaran memiliki peran yang penting sebagai salah satu komponen sistem 

pembelajaran (Khanifatul, 2013:30). 
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Taksonomi menurut Bretz (dalam Sanaky, 2013:52-53) mengidentifikasi 

“ciri utama dari media menjadi tiga unsur pokok yaitu suara, visual, dan gerak. 

Visual menjadi tiga yaitu gambar, garis, dan simbol yang merupakan suatu 

kontinum dari bentuk yang dapat ditangkap dengan indera penglihatan”. Bretz 

juga membedakan antara media siar dan media rekam sehingga terdapat 8 

klasifikasi media: 1) media audiovisual gerak, 2) media audiovisual diam, 3) 

media audio semi-gerak, 4) media visual gerak, 5) media visual diam, 6) media 

semi-gerak, 7) media audio, dan 8) media cetak. 

Nwaboku (dalam Aina,dkk 2013) mengemukakan“audio-visual resources 

as a means of making messages or topics clearer to the learner and improving the 

effectiveness of the learning process.” Yang berarti sumber daya audio-visual 

akan berarti membuat pesan atau topik menjadi lebih jelas pelajar dan 

meningkatkan efektivitas pembelajaran proses. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli mengenai media pembelajaran, 

dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran yaitu alat bantu pendidikan atau 

sarana penunjang yang digunakan sebagai perantara pada proses pembelajaran 

berlangsung agar tujuan pembelajaran tercapai secara efektif dan efisien. 

Pada pembelajaran menyimak berita kelas VIII tentu membutuhkan media 

pembelajaran agar mampu memotivasi dan memudahkan siswa dalam memahami 

materi yang dipelajari. Salah satu media pembelajaran yang tepat adalah media 

audiovisual atau video mengenai berita. Tujuan penggunaan media audiovisual 

dalam pembelajaran menyimak berita ini dimaksudkan untuk membantu 

mempermudah proses pembelajaran, siswa bisa lebih termotivasi untuk belajar 
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dengan proses menyimak dan memahami materi yang disampaikan oleh guru. 

Jadi, selain digunakan sebagai alternatif dalam proses menyimak. 

2.2.5.2 Media Audiovisual dalam Pembelajaran Menyimak Berita 

Kustandi dan Sutjipto (2011:88) mengemukakan bahwa media yang 

berbasis audiovisual dasarnya adalah media visual yang menggabungkan 

penggunaan suara dan memerlukan pekerjaan tambahan untuk memproduksinya. 

Teknologi audiovisual merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi 

dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan 

pesan-pesan audio dan visual. 

Dale (dalam Kustandi dan Sutjipto, 2011:21) mengemukakan bahwa bahan-

bahan audiovisual dapat memberikan banyak manfaat, asalkan guru berperan aktif 

dalam proses pembelajaran. Hubungan guru dan siswa tetap merupakan elemen 

penting dalam suatu sistem pendidikan, baik tradisional maupun moderen. Guru 

harus selalu menyajikan pelajaran dan media apa saja. Kelebihan media 

audiovisual menurut Sadiman dkk. (2009:75), yaitu:  

1) Dapat menarik perhatian; 

2) Menghemat waktu dan dapat diputar berulang-ulang; 

3) Keras lemah suara yang ada bisa diatur dan disesuaikan bila akan disisipi 

komentar yang akan didengar; 

4) Gambar proyeksi biasa di-“beku”-kan untuk diamati dengan seksama; 

5) Ruangan tidak perlu digelapkan waktu menyajikannya. 

Media audiovisual yang digunakan dalam pembelajaran menyimak berita 

merupakan perpaduan antara media audio (suara) dan media visual yang dapat 



54 

 

membantu guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Media audiovisual yang 

digunakan berbentuk video berita agar siswa dapat mengamati sekaligus 

mendengar informasi yang disampaikan dalam berita tersebut. Penayangan media 

ini dapat melalui komputer (laptop) dan LCD proyektor. 

2.2.6 Pelaksanaan Pembelajaran Menyimak Berita Menggunakan Model 

Teams Games Tournament dengan Media Audiovisual 

Pembelajaran menyimak berita menggunakan model pembelajaran teams 

games tournament dengan media audiovisual merupakan pembelajaran yang 

bertujuan untuk memberikan informasi yang bersifat faktual. Melalui model teams 

games tournament, siswa diharapkan lebih memahami materi menyimak berita 

kareana proses pembelajaran menuntut siswa untuk lebih aktif dalam memahami 

materi pelajaran. 

 Dalam proses pembelajaran menyimak berita, siswa terlibat aktif pada 

kegiatan inquiry atau menemukan makna pembelajaran, saling bekerjasama, aktif 

berdiskusi, mampu memenuhi indikator yang harus dicapai siswa mengenai 

materi menyimak berita. Pada awal pembelajaran, siswa diberikan contoh teks 

berita untuk dianalisis agar menemukan pokok-pokok isi berita, menyimpulkan isi 

berita, dan mampu memberikan tanggapan mengenai isi berita. Siswa disajikan 

video berita untuk memudahkan dalam mengingat.  

 

Tabel 2.1 Pelaksanaan Pembelajaran Menyimak Berita Menggunakan Model 

Teams Games Tournament dengan Media Audiovisual 

No. Langkah Perilaku Guru Perilaku Siswa 

1. Penyajian Kelas  Guru menjelaskan 

materi menyimak berita. 

 Guru menyajikan 

 Siswa menyimak 

penjelasan guru 

mengenai materi 
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contoh teks berita 

kemudian menanyakan 

hal-hal yang berkaitan 

dengan teks tersebut.  

menyimak berita. 

 Siswa menanyakan hal-

hal yang berkaitan 

dengan sajian materi 

dan teks berita yang 

diberikan oleh guru. 

2. Teams 

(kelompok) 

 Guru guru membagi 

siswa dalam beberapa 

kelompok. 

 Guru memberi 

kesempatan untuk 

diskusi kelompok 

mengenai materi yang 

diberikan. 

 Guru memberikan 

lembar kerja kelompok. 

 Siswa berkelompok 

sesuai arahan guru. 

 Siswa berdiskusi secara 

berkelompok mengenai 

materi menyimak berita. 

 Siswa mengerjakan 

lembar kerja secara 

berkelompok. 

3. Games 

(permainan) 

 Guru menyiapkan 

undian berupa soal 

bernomor. 

 

 Siswa bermain dengan 

cara mengambil undian 

soal bernomor kemudian 

menjawabnya.  

4.  Tournament 

(turnamen) 

 Guru mengarahkan cara 

turnamen berlangsung. 

 Guru mengamati serta 

menilai hasil turnamen. 

 Siswa secara bergiliran 

mengambil nomor dan 

menjawabnya sesuai 

urutan undian. 

5.  Recognition Team 

(Penghargaan 

kelompok) 

 Guru memberi 

penghargaan atau 

hadiah sebagai prestasi 

kelompok.  

 Kelompok terbaik 

menerima hadiah dari 

guru. 

6.  Evaluasi belajar  Guru memberikan 

lembar kerja tiap siswa. 

 Guru memutarkan video 

berita. 

 Siswa menyimak video 

berita yang telah diputar 

kemudian mengerjakan 

lembar kerja yang telah 

diberikan oleh guru. 

 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Keterampilan menyimak berita pada siswa SMP Islam Al-Madina kelas 

VIIIC masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa penyebab yang 

kaitannya membuat siswa mengalami rendahnya kompetensi keterampilan 

menyimak berita. Penyebab inilah yang menjadikan rendahnya kemampuan siswa, 

sehingga guru harus mampu mengatasi permasalahan pembelajaran yang ada. 
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Penyebab itu antara lain: guru belum mampu mengoptimalkan penggunaan media 

pembelajaran yang menarik sehinggga akan membuat siswa kurang berminat 

memperhatikan proses pembelajaran. Inovasi dalam menerapkan model 

pembelajaran kurang mampu mengatasi dan memotivasi siswa. Proses 

pembelajaran yang dilakukan masih dengan metode konvensional seperti metode 

ceramah. Kekurangmampuan siswa dalam menguasai materi mengenai berita juga 

menyebabkan kendala dalam proses menyimak. siswa kurang mampu memahami 

pokok-pokok berita yang telah disimak sebelumnya. 

Berdasarkan keadaan di atas peneliti akan menggunakan model teams 

games tournaments dan memanfaatkan media youtube agar mampu meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menyimak kelas VIIIC SMP Islam Al-Madina. Dengan 

penerapan pembelajaran tersebut, diharapkan siswa mampu aktif, antusias, dan 

mudah dalam memahami kompetensi keterampilan menyimak berita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siklus 1 

Kondisi Awal Tindakan Hasil 

Keterampilan 

menyimak berita  

siswa kelas VIIIC 

SMP Islam Al-

Madina masih 

rendah 

Pembelajaran 

menyimak berita 

menggunakan 

model 

pembelajaran teams 

games tournaments 

dengan media 

audiovisual 

Kemampuan 

keterampilan 

menyimak berita 

meningkat 

Pemecahan 

masalah 

Evaluasi Evaluasi Evaluasi akhir 

Siklus 2 
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Gambar 2.5 Bagan Kerangka Berpikir Proses Belajar-Mengajar 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Pembelajaran menyimak berita menggunakan model pembelajaran teams 

games tournaments dengan media audiovisual dapat membantu siswa dalam 

meningkatkan keterampilan menyimak berita dan mengubah tingkah laku siswa 

kelas VIIIC SMP Islam Al-Madina yang semula negatif menjadi positif terhadap 

pembelajaran menyimak teks berita. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian peningkatan 

keterampilan menyimak berita menggunakan model pembelajaran teams games 

tournament dengan media audiovisual pada siswa kelas VIIIC SMP Islam Al 

Madina Kota Semarang, dapat diambil simpulan sebagai berikut. 

1. Proses pembelajaran menyimak berita menggunakan model pembelajaran 

teams games tournament dengan media audiovisual pada siklus I dan siklus II 

berlangsung dengan sintakmatik atau tahapan yang sama. Peneliti melakukan 

perbaikan pada siklus II berdasarkan refleksi siklus I, sehingga proses 

pembelajaran meningkat sebesar 18,92% dari siklus I ke siklus II  dari 

persentase siklus I sebesar 62,5% dan siklus II sebesar 81,42%.  

2. Keterampilan siswa kelas VIIIC SMP Islam Al Madina Kota Semarang dalam 

menyimak berita mengalami peningkatan setelah mengikuti pembelajaran 

menyimak berita menggunakan model pembelajaran teams games tournament 

dengan media audiovisual. Peningkatan keterampilan menyimak berita 

menggunakan model pembelajaran teams games tournament dengan media 

audiovisual terlihat pada hasil tes siswa. Hasil tes keterampilan pada siklus I 

menunjukkan nilai rata-rata kelas 69,3 dengan kategori cukup. Pada siklus II 

nilai keterampilan rata-rata siswa meningkat menjadi 80,6 dengan kategori 

baik atau meningkat sebesar 16,3%. 
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3. Terjadi peningkatan perubahan perilaku siswa kelas VIIIC SMP Islam Al 

Madina Kota Semarang setelah mengikuti pembelajaran menyimak berita 

menggunakan model pembelajaran teams games tournament dengan media 

audiovisual. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan data yang menunjukkan 

rata-rata perubahan perilaku kelas pada siklus I sebesar 72,9% (cukup) 

mengalami peningkatan menjadi 87,1% (sangat baik) pada siklus II.  

 

5.2 Saran 

1. Guru mata pelajaran bahasa Indonesia hendaknya menerapkan model dan 

memilih media pembelajaran yang tepat dan sesuai agar siswa merasa senang, 

tertarik, dan antusias dalam mengikuti pembelajaran menyimak berita. 

Penerapan model Teams Games Tournament dengan media audiovisual dapat 

menjadi alternatif yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran menyimak 

berita. 

2. Kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan tertinggi dalam jabatan 

struktural sekolah hendaknya terus mengontrol dan meningkatkan proses 

pembelajaran di sekolah dengan memberikan instruksi kepada guru agar 

menggunakan fasilitas yang ada di sekolah secara maksimal dalam proses 

pembelajaran. 

3. Praktisi pendidikan hendaknya mengadakan penelitian-penelitian lanjutan 

mengenai keterampilan menyimak berita dengan menerapkan strategi belajar 

yang sesuai dalam mengatasi permasalahan siswa dan mampu memotivasi 

siswa. Model dan media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran 

menyimak berita harus dilaksanakan dengan maksimal. 



170 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 Aina, J. Adebowale and E. Ademola Adekanye. 2013. Audio-visual Resources 

Availability and Use for Library Services Among Colleges of Education 

in Lagos State Nigeria. International Journal of  Library and Information 

Science. Vol. 5(10), pp. 417-425, November, 2013. DOI: 10.5897/ 

IJLIS2013.0384, ISSN 2141–2537. http://www.academic journals.org/ 

article/article1381239920_Aina%20and%20Adekanye.pdf, diakses 

tanggal 24 Februari 2018. 

 

 Arono. 2013. Pengembangan Pembelajaran Keterampilan Menyimak melalui 

Teknologi Informasi. Vol 13, No 2 (2013), http://ejournal.upi.edu/ 

index.php/BS_JPBSP/article/view/286, diakses tanggal 4 Maret 2015. 

 

 Arsyad, Azhar. 2011. Media Pembelajaran. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.  

 Charlton, Beryl., Randy Lee Williams, and T. F. McLaughlin. 2005. Educational 

Games: A Technique to Accelerate The Acquisition of Reading Skills of 

Children with Learning Disabilities. The International Journal of 

Special Education. Vol 20, No.2 p66-72. Highbury Street, Vancouver, 

BC V6R 3T7, Canada. Gonzaga University. 

http://eric.ed.gov/?id=EJ846936, diakses pada 16 April 2018. 

 

 Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: 

Balai Pustaka. 

 

 Harviyanto,  uruddin Aji. 2  3. “Peningkatan Keterampilan Menyimak Berita 

Menggunakan Metode Listening In Action dan Teknik Rangsang Teks 

Rumpang Melalui Media Audio pada Siswa Kelas VIII B SMP N 2 

Boja”. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Fakultas Bahasa 

dan Seni. Universitas Negeri Semarang. 

 

 Hermawan, Herry. 2012. Menyimak: Keterampilan Berkomunikasi yang 

Terabaikan. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

 

 Indrastuti, Novi Kussuji dan Diah Erna Triningsih. 2010. BSE: Cakap Berbahasa 

Indonesia. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

 

 Isnawati, Yuni. 2013. Peningkatan Kemampuan Menyimak Berita melalui Model 

Pembelajaran Cooperative Script pada Siswa Kelas VII SMP N 4 

Purworejo Tahun Pembelajaran 2012 / 2013. Vol.01 / No. 02 / Juni 

2013, http://ejournal.umpwr.ac.id/index.php/surya-bahtera/article/view/ 

876, diakses tanggal 4 Maret 2015. 

 

 Khanifatul. 2013. Pembelajaran Inovatif: Strategi Mengelola Kelas Secara Efektif 

dan Menyenangkan. Yogyakarta: Ar-Ruz Media. 

 

http://ejournal.upi.edu/%20index.php/BS_JPBSP/article/view/286
http://ejournal.upi.edu/%20index.php/BS_JPBSP/article/view/286
http://eric.ed.gov/?id=EJ846936
http://ejournal.umpwr.ac.id/index.php/surya-bahtera/article/view/%20876
http://ejournal.umpwr.ac.id/index.php/surya-bahtera/article/view/%20876


171 
 

 

 

 Kustandi, Cecep dan Bambang Sutjipto. 2011. Media Pembelajaran Manual dan 

Digital. Bogor: Ghalia Indonesia. 

 

 Luo, Xiaorong dan Jian Gao. 2012. On the Existing Status in Listening Teaching 

and Some Suggestions for It. Academy Publisher Manufactured In 

Finland . Theory and Practice in Language Studies, Vol. 2, No. 6, pp. 

1270-1275, June 2012 ISSN 1799-2591. doi:10.4304/tpls.2.6.1270-

1275. http://www.academypublication.com/issues/past/tpls/vol02/06/ 

25.pdf, diakses pada 7 April 2018 

 

 Mathew, Nalliveettil George & Ali Odeh Hammoud Alidmat. 2013. A Study on the 

Usefulness of Audio-Visual Aids in EFL Classroom: Implications for 

Effective Instruction. International Journal of Higher Education. Vol. 2, 

No. 2; 2013. ISSN 1927-6044 E-ISSN 1927-6052. 

doi:10.5430/ijhe.v2n2p86. Published by Sciedu Press. URL: 

http://dx.doi.org/10.5430/ijhe.v2n2p86, diakses pada 24 Februari 2018. 

 

 Muda, Deddy Iskandar. 2003. Jurnalistik Televisi: Menjadi Reporter Profesional. 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

 

 Nadrah, Ismail Tolla, Muhammad Sidin Ali, dan Muris. 2017. The Effect of 

Cooperative Learning Model of Teams Games Tournament (TGT) and 

Students’ Motivation toward Physics Learning Outcome. Published by 

Canadian Center of Science and Education. International Education 

Studies; Vol. 10, No. 2; 2017, ISSN 1913-9020 E-ISSN 1913-9039. 

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ies/article/view/55398,  

diakses pada 24 Februari 2018. 

 

 Naryatmojo, Deby Luriawati. 2011. Paparan Kuliah: Keterampilan Menyimak. 

Semarang: Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan 

Seni, Universitas Negeri Semarang. 

 

 Noviana, Erwinta dan Okimustava. 2016. Penggunaan Metode Pembelajaran Teams 

Games Tournament (TGT) Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Prestasi 

Belajar. JRKPF Vol 3 No. 1- April 2016. Diakses pada 19 April 2018. 

 

 Purwaningsih, Arif Tri. 2013. Peningkatan Kemampuan Menyimak Teks Berita 

melalui Penggunaan Media Audio Siswa Kelas VIII H SMP Negeri 1 

Sedati-Sidoarjo Tahun Pelajaran 2012/2013. NOSI Volume 1, Nomor 

2, Agustus 2013, http://www.pbindoppsunisma.com/wp-content/ 

uploads/2013/08/4-ARIF-TRI-PURWANINGSIH-95-103.pdf, diakses 

tanggal 4 Maret 2015. 

 

 

http://www.academypublication.com/issues/past/tpls/vol02/06/%2025.pdf
http://www.academypublication.com/issues/past/tpls/vol02/06/%2025.pdf
http://dx.doi.org/10.5430/ijhe.v2n2p86
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ies/article/view/55398
http://www.pbindoppsunisma.com/wp-content/%20uploads/2013/08/4-ARIF-TRI-PURWANINGSIH-95-103.pdf
http://www.pbindoppsunisma.com/wp-content/%20uploads/2013/08/4-ARIF-TRI-PURWANINGSIH-95-103.pdf


172 
 

 

 Purwaningtyas, Dewi Atik. 2  8. “Peningkatan Keterampilan Menyimak Berita 

dengan Metode Listening in Action melalui Media Audio Visual Siswa 

Kelas VIIIC SMP 3 Kajen”. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra 

Indonesia. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. 

 

 Sadiman, Arief S., R. Rahardjo, Anung Haryono, dan Rahardjito. 2009. Media 

Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya. Jakarta: 

PT RajaGrafindo Persada. 

 

 Sanaky, Hujair AH. 2013. Media Pembelajaran Interaktif-Inovatif. Yogyakarta: 

Kaukaba. 

 

 Sari, Erma Andhika. 2011. Penerapan Model TGT (Teams-Games-Tournaments) 

sebagai Upaya Meningkatkan Kemampuan Berbicara Siswa Kelas X-B 

SMA Ma’arif Pandaan-Pasuruan Tahun ajaran 2008/2009. Jurnal 

Artikulasi Vol.12 No.2 Agustus 2011, http://ejournal.umm.ac.id/ 

index.php/jib/article/view/1262, diakses tanggal 4 Maret 2015. 

 

 Semi, M. Atar. 1995. Teknik Penulisan Berita, Features, dan Artikel. Bandung: 

Mugantara. 

 

 Slavin, Robert E. 2010. Cooperative Learning: Teori, Riset dan Praktik 

(Terjemahan: Narulita Yusron). Bandung: Nusa Media. 

 

 Subyantoro. 2009. Penelitian Tindakan Kelas. Semarang: Rumah Indonesia.  

 Sudjana, Nana dan Ahmad Rivai. 2013. Media Pengajaran. Bandung: Sinar Baru 

Algensindo. 

 

 Suharyadi. 2013. Peningkatan Kemampuan Menyimak Berita dengan Media Audio 

dan Model Pembelajaran Stratta pada Siswa Kelas VIII SMP N 13 

Purworejo Tahun Ajaran 2012/2013. Vol. No. 01/ No.3/Juni/ 2013, 

http://ejournal.umpwr.ac.id/index.php/suryabahtera/article/view/805, 

diakses tanggal 4 Maret 2015. 

 

 Suprijono, Agus. 2009. Cooperative Learning: Teori & Aplikasi PAIKEM. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

 Suryadipraja, Amri  ais. 2  8. “Peningkatan Keterampilan Menyimak Berita 

melalui Media Audio dengan Teknik Dictogloss pada Siswa Kelas VII A 

SMP    2 Singorojo”. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. 

Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. 

 

 Suryawati, Indah. 2011. Jurnalistik: Suatu Pengantar: Teori dan Praktik. Bogor: 

Ghalia Indonesia. 

 

 

http://ejournal.umm.ac.id/%20index.php/jib/article/view/1262
http://ejournal.umm.ac.id/%20index.php/jib/article/view/1262
http://ejournal.umpwr.ac.id/index.php/suryabahtera/article/view/805


173 
 

 

 Sutrisna, Gusti Ngurah. 2017. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

TGT (Teams Games Tournament) Dengan Media Kartu Data Dalam 

Pembelajaran Bahasa Indonesia. Vol 1 No.2 Agustus 2017. E-

ISSN:2549-3272. Journal of Education Action Research. Diakses pada 

19 April 2018. 

 

 Tarigan, Henry Guntur. 1987. Menyimak: Sebagai Suatu keterampilan Berbahasa. 

Bandung: Angkasa. 

 

 Oxford Dictionaries. 2005. The Oxford English Dictionary. Oxford: Oxford 

University. 

 

 Weger Jr, Harry., Gina R. Castle, and Melissa C. Emmett. 2010. International 

Journal of Listening: Active Listening in Peer Interviews: The Influence 

of Message Paraphrasing on Perceptions of Listening Skill. Nicholson 

School of Communication , University of Central Florida, 06 Jan 2010, 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10904010903466311, 

diakses tanggal 21 April 2015. 

 

 Wena, Made. 2014. Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer: Suatu Tinjauan 

Konseptual Operasional. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

 Wulandari,  etno. 2  9. ”Peningkatan Keterampilan Menyimak Petunjuk dengan 

Media Audiovisual Kartun Dora The Explorer pada Siswa Kelas 1 SD 

 egeri Mangunsari    Semarang Tahun Ajaran 2  8/2  9”. Skrispi. 

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Fakultas Bahasa dan Seni. 

Universitas Negeri Semarang. 

 

 

  

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10904010903466311



