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ABSTRAK 

 

Isnaini, Septa Nurul. 2011. Variasi Pembelajaran Menyimak Berita di SMP 

Negeri Kabupaten Kudus. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 

I: Dra. Esti Sudi Utami B.A, M.Pd, Pembimbing II: Mujimin, S.Pd. 

Kata Kunci: menyimak berita, variasi pembelajaran. 

Menyimak berita merupakan salah satu materi dalam pembelajaran bahasa 

Jawa yang diajarkan pada kelas VIII semester genap. Menyimak berita merupakan 

kompetensi yang mampu menambah pengetahuan siswa tentang hal baru, 

sehingga pembelajaran ini perlu diberikan kesan tersendiri agar siswa menerima 

dan memahami pelajaran dengan baik. Selain penggunaan strategi pembelajaran 

yang tepat, faktor pembelajaran lainnya seperti pemilihan materi, penggunaan 

media, dan penilaian dalam pembelajaran menyimak berita juga perlu 

diperhatikan. 

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana variasi materi, 

media, dan penilaian dalam pembelajaran menyimak berita di SMP Negeri 

Kabupaten Kudus? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan variasi 

pembelajaran menyimak berita di SMP Negeri Kabupaten Kudus. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 

observasi dan teknik wawancara. Data penelitian ini berupa materi, media, dan 

penilaian dalam pembelajaran menyimak berita yang dilakukan oleh guru di SMP 

Negeri Kabupaten Kudus. Sumber data penelitian ini adalah kegiatan 

pembelajaran menyimak berita yang dilakukan guru di kelas dan dilengkapi dari 

hasil wawancara.Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik pilah. 

Teknik pemaparan hasil analisis data penelitian ini menggunakan teknik deskriptif 

kualitatif. 

Hasil penelitian ini adalah variasi pembelajaran menyimak berita di SMP 

Negeri Kabupaten Kudus, yaitu (1) variasi materi menyimak berita yang 

digunakan oleh guru di SMP Negeri Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut (a) 

variasi topik menyimak berita; variasi ini dibagi dua kelompok yaitu topik Jawa 

dan topik non-Jawa. Topik Jawa meliputi pawarta lelayu, nguri-uri budaya Jawi, 

warga Jateng diajab seneng nganggo bathik, dan pementasan wayang wong 

pembauran. Topik non-Jawa meliputi demo guru nuntut dana insentif kagem guru 

boten tetep, wisata ingkang mapan ing Dawe, bencana alam ingkang wonten ing 

Indonesia lan mancanagari, wabah uler wulu, wisatawan saking Jepang radi 

kirang, perang antaranipun Libya lawan sekutu,  persiapanipun para tiyang 

sepuh anggenipun ngadhepi UAN, kawontenanipun warga Indonesia ingkang 

wonten ing mancanagari, pawarta olahraga lokal lan nasional, gawe 

perpustakaan keluarga, kapal kobong ing Pelabuhan Banten, dan gong 

perdamaian ing Kupang. (b) Variasi sumber materi menyimak berita dapat 

diperoleh dari televisi, radio, surat kabar, majalah, LKS, dan buku pelajaran. (c) 

Variasi bahasa dalam materi menyimak berita yang digunakan adalah basa ngoko 



    

 

ix 

lugu, ngoko alus, dan krama alus. (2) Variasi media menyimak berita yang 

digunakan oleh guru di SMP Negeri Kabupaten Kudus meliputi media audio dan 

media audiovisual. (3) Variasi penilaian dalam pembelajaran menyimak berita di 

SMP Negeri Kabupaten Kudus dikelompokkan menjadi dua, yaitu (a) variasi 

teknik penilaian meliputi teknik penilaian lisan dan tertulis. (b) Variasi bentuk 

penilaian meliputi menjawab pertanyaan, membuat ringkasan, memberikan 

tanggapan, menceritakan kembali, dan membuat berita. 

 Berdasarkan temuan tersebut, saran yang diberikan kepada guru bahasa 

Jawa, yaitu agar dalam mengajar guru lebih kreatif memilih materi, media, dan 

penilaian menyimak berita sehingga siswa tidak merasa bosan. Selain itu, bagi 

peneliti berikutnya agar dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai 

pembelajaran menyimak khususnya dan variasi lain dalam pembelajaran 

menyimak untuk menambah kajian pembelajaran. 
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SARI 

 

Isnaini, Septa Nurul. 2011. Variasi Pembelajaran Menyimak Berita di SMP 

Negeri Kabupaten Kudus. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa. Fakultas 

Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dra. Esti 

Sudi Utami B.A, M.Pd.; Pembimbing II: Mujimin, S.Pd. 

Tembung pangrunut: nyemak pawarta, variasi pembelajaran. 

Nyemak pawarta kuwi salah sijine materi sing diwulangake ana ing kelas 

VIII semester genep. Kanthi sinau nyemak pawarta, siswa bisa nambah ngelmu 

lan kawruhan babagan perkara-perkara anyar sing kedaden ing Indonesia utawa 

mancanegara. Mula saka kuwi, pamulangan nyemak pawarta kudu ditata kanthi 

apik lan nyenengke supaya siswa mudheng apa sing diwulangake. Ora mung 

strategi pamulangane sing kudu trep, nanging anggone milih materi, media, lan 

pambiji uga perlu digatekake.  

Panaliten iki neliti babagan kepriye variasi materi, media, lan pambiji 

ing pamulangan nyemak pawarta SMP Negeri Kabupaten Kudus?Ancasing 

panaliten iki yaiku njlentrehake variasi pamulangan nyemak pawarta ing SMP 

Negeri Kabupaten Kudus. 

Panaliten iki migunakake pendekatan deskriptif kualitatif. Data 

diklumpukake kanthi migunakake teknik observasi lan teknik wawancara. 

Sumbere dijupuk saka anggone guru mulang nyemak pawarta ing kelas banjur 

dijangkepi karo asil wawancara. Data panaliten iki yaiku materi, media, lan 

pambiji ing pamulangan nyemak pawarta sing ditindhakake guru SMP Negeri 

Kabupaten Kudus. Data dianalisis migunakake teknik pilah lan dijlentrehake 

kanthi teknik deskripsi kualitatif. 

Panaliten iki ngasilake variasi pamulangan nyemak pawarta ing SMP 

Negeri Kabupaten Kudus. Asile yaiku (1) variasi materi nyemak pawarta sing 

dipigunakake guru SMP Negeri Kabupaten Kudus yaiku (a) variasi topik nyemak 

pawarta; variasi iki diperang dadi loro yaiku  topik Jawa lan topik non-Jawa. 

Topik Jawa awujud pawarta lelayu, nguri-uri budaya Jawi, warga Jateng diajab 

seneng nganggo bathik, lan pementasan wayang wong pembauran. Topik non-

Jawa awujud demo guru nuntut dana insentif kagem guru boten tetep, wisata 

ingkang mapan ing Dawe, bencana alam ingkang wonten ing Indonesia lan 

mancanagari, wabah uler wulu, wisatawan saking Jepang radi kirang, perang 

antaranipun Libya lawan sekutu,  persiapanipun para tiyang sepuh anggenipun 

ngadhepi UAN, kawontenanipun warga Indonesia ingkang wonten ing 

mancanagari, pawarta olahraga lokal lan nasional , gawe perpustakaan keluarga, 

kapal kobong ing Pelabuhan Banten, dan gong perdamaian ing Kupang. (b) 

Variasi sumber materi nyemak pawarta kajupuk saka televisi, radio, ariwarta, 

kalawarta, LKS, lan buku pelajaran. (c) Variasi basa sing dipigunakake ing materi 

nyemak pawarta yaiku ragam ngoko lugu, ngoko alus, lan krama alus. (2) Variasi 

media nyemak pawarta sing digunakake guru SMP Negeri Kabupaten Kudus 

awujud media audio lan media audiovisual. (3) Variasi pambiji ing pamulangan 

nyemak pawarta diklumpukake dadi loro, yaiku (a) variasi teknik sing ditemukake 
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awujud teknik lesan lan tulis. (b) Variasi wujude pambiji awujud mangsuli 

pitakonan, ngringkes pawarta, menehi panyaruwih, nyritakake maneh pawarta 

sing wis diwulangake, lan gawe berita dhewe. 

 Saka asil sing wis ditemokake, pamrayaga kanggo guru basa Jawa yaiku 

supaya anggone mulang nyemak pawarta, guru kudu variatif lan kreatif anggone 

milih materi, media, lan cara anggone mbiji. Kanggo panaliten sakbacute, 

dianakake penelitian sing kaya iki, nanging  kanthi sumber data sing luwih akeh 

maneh.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dalam berkomunikasi, manusia memiliki empat aspek keterampilan 

berbahasa. Keterampilan berbahasa tersebut meliputi menyimak, membaca, 

menulis, dan berbicara. Keterampilan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama 

lain karena semakin banyak keterampilan yang terlibat semakin baik hasil yang 

dicapai.  

Kegiatan menyimak merupakan kegiatan berbahasa yang cukup 

kompleks karena melibatkan berbagai proses menyimak dalam saat yang 

bersamaan. Pada saat penyimak mendengar bunyi berbahasa, pada saat itu pula 

mentalnya aktif bekerja mencoba mencerna atau menafsirkan apa yang 

disampaikan pembicara dan pada saat itu pula penyimak harus memberikan 

respon. Pada dasarnya respon yang diberikan  akan terjadi setelah adanya integrasi 

antara pesan yang didengar dengan latar belakang pengetahuan dan pengalaman 

penyimak. Respon yang diterima dapat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh 

pembicara dan bisa pula tidak. 

Pembelajaran menyimak juga memiliki tujuan yang sama dengan 

kegiatan menyimak yaitu menyampaikan informasi atau pesan kepada siswa 

melalui suara dan mengharapkan respon dari pesan yang telah disampaikan. 

Respon yang dikehendaki oleh guru adalah pemahaman siswa terhadap materi 
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yang disampaikan dan siswa mampu mengekspesikan materi yang telah 

didapatkan.  

Dalam kurikulum Bahasa Jawa SMP kelas VIII tahun 2010, kompetensi 

dasar keterampilan menyimak meliputi menyimak cerita wayang, menyimak 

berita yang disiarkan melalui media elektronik, dan menyimak iklan. Kompetensi 

menyimak berita merupakan kompetensi yang mampu menambah pengetahuan 

siswa mengenai hal-hal yang baru, sehingga pembelajaran menyimak berita perlu 

diberikan kesan tersendiri agar siswa dapat memahami pelajaran dengan baik. 

Selain menggunakan strategi pembelajaran yang tepat, faktor lain seperti 

pemilihan materi, penggunaan media, dan penilaian juga perlu diperhatikan. 

Materi pembelajaran menyimak berita dapat diperoleh dari berbagai 

sumber. Sumber-sumber materi berita dapat diperoleh di berbagai media seperti 

televisi, radio, atau media massa. Dengan banyaknya sumber berita yang dapat 

diambil, akan ditemukan variasi materi menyimak berita. Pemilihan materi 

menyimak berita yang akan diajarkan harus disesuaikan dengan kondisi siswa, 

pesan yang ingin disampaikan, dan situasi yang sedang berlangsung.  

Dalam kurikulum, kompetensi menyimak berita dilakukan dengan 

menggunakan media elektronik. Oleh karena itu, guru harus menggunakan media 

elektronik. Media elektronik yang biasa digunakan adalah radio, rekaman, dan 

televisi. Penggunaan media tergantung pada pemilihan guru dan disesuaikan 

dengan keadaan sekolah. Pembelajaran menyimak berita akan lebih efektif jika 

dilakukan di ruangan tertentu seperti laboratorium bahasa karena di dalamnya 

terdapat berbagai media yang diperlukan dalam pembelajaran bahasa. Namun 
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tidak semua sekolah memiliki media pembelajaran bahasa yang lengkap. Oleh 

karena itu, guru harus mempersiapkan media lain yang tepat tanpa mengurangi 

hak siswa untuk belajar. Dengan banyaknya pilihan media pembelajaran 

menyimak berita dan kendalanya, variasi penggunaan media pembelajaran 

menyimak berita akan terlihat. 

Setelah pelajaran menyimak berita hampir usai, guru selalu melakukan 

kegiatan penilaian. Bentuk penilaian yang biasa digunakan pada keterampilan 

menyimak berita adalah melakukan tanya jawab. Pertanyaan yang diajukan 

berhubungan dengan materi menyimak berita yang telah disampaikan, bahkan 

pertanyaan dapat ditemukan pada lembar kerja siswa yang diterbitkan oleh tim 

MGMP Kudus. Penilaian menyimak berita tidak hanya dapat dilakukan dengan 

kegiatan tanya jawab saja, namun banyak sekali ragam penilaian yang dapat 

diterapkan di kelas. Jika diperhatikan secara seksama akan terlihat variasi 

pembelajaran menyimak berita dari tiap-tiap sekolah. 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah SMP Negeri 

di Kabupaten Kudus. Dari keseluruhan SMP Negeri di Kabupaten Kudus yang 

mencapai 23 sekolah, peneliti akan mengambil sampel. Pemilihan sampel 

dilakukan secara acak berdasarkan letak sekolah yang tersebar diberbagai lokasi 

di Kabupaten Kudus. Pembelajaran menyimak berita di lokasi sekolah yang 

berbeda-beda akan menciptakan variasi tersendiri. Pembelajaran menyimak berita 

di pinggiran kota berbeda dengan di perkotaan, karena pembelajaran disesuaikan 

dengan kondisi siswa dan kondisi lingkungan sekitar. Kondisi lingkungan yang 

berbeda-beda berpengaruh untuk guru dalam menentukan pembelajaran 
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menyimak berita. Di daerah pedesaan, pembelajaran menyimak berita dilakukan 

secara sederhana. Penggunaan media pembelajaran disesuaikan dengan keadaan 

sekolah dan materi menyimak berita biasanya diambil dari arahan MGMP 

(penggunaan LKS) karena kurangnya sumber-sumber pembelajaran yang ada. 

Untuk di daerah perkotaan, penggunaan media dan pemilihan materi dilakukan 

guru dengan memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga pembelajaran 

menyimak berita lebih menarik dan  kreatif. 

Penelitian ini memberikan gambaran pembelajaran menyimak berita 

yang meliputi materi, media dan penilaian yang dilakukan oleh guru. Variasi 

pembelajaran yang ditemukan akan menjadikan masukan bagi guru bahasa Jawa 

yang lain dalam mengajar keterampilan menyimak berita. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang 

dikemukakan, rumusan masalah penelitian ini adalah. 

1. Bagaimana variasi materi pembelajaran menyimak berita di SMP Negeri 

Kabupaten Kudus? 

2. Bagaimana variasi media pembelajaran dalam menyimak berita di SMP 

Negeri Kabupaten Kudus? 

3. Bagaimana variasi penilaian pembelajaran menyimak berita di SMP Negeri 

Kabupaten Kudus? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan variasi materi pembelajaran menyimak berita di SMP 

Negeri Kabupaten Kudus. 

2. Mendeskripsikan variasi media pembelajaran menyimak berita di SMP 

Negeri Kabupaten Kudus. 

3. Mendeskripsikan variasi penilaian yang digunakan dalam pembelajaran 

menyimak berita di SMP Negeri Kabupaten Kudus. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Penelitian  ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi 

untuk pembaca dan peneliti-peneliti selanjutnya yang membutuhkan informasi 

tentang variasi pembelajaran menyimak berita. Untuk memperbaiki pembelajaran 

menyimak berita ditingkat SMP, penelitian ini masih dapat dikembangkan lebih 

jauh lagi dengan berbagai berbagai macam penelitian sehingga perkembangan 

pendidikan di Indonesia semakin maju. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi. 

(1) Guru mata pelajaran bahasa Jawa 

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan guru mata pelajaran 

Bahasa Jawa di seluruh penjuru Provinsi Jawa Tengah dan DIY (Daerah Istimewa 
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Yogyakarta) agar menggunakan pembelajaran menyimak berita yang tepat bagi 

siswa-siswanya.  

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai suatu pembelajaran yang mampu 

meningkatkan kemampuan, pemahaman dan prestasi siswa, khususnya pada mata 

pelajaran Bahasa Jawa kompetensi dasar menyimak berita. 

(2) Mahasiswa 

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau bahan pertimbangan untuk 

melaksanakan pembelajaran menyimak berita dimasa mendatang agar tercapai 

tujuan pembelajaran seperti yang telah diajarkan di Lembaga Pendidikan Tenaga 

Kependidikan (LPTK).  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Untuk saat ini penelitian mengenai variasi pembelajaran telah banyak 

dilakukan. Penelitian yang dapat dijadikan sebagai kajian dalam penelitian ini 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Kurniyawati (2010), Lestari (2010), dan 

Kurniawati (2011). 

Kurniyawati (2010) melakukan penelitian dengan judul Variasi 

Pembelajaran Geguritan di SMA se-Kabupaten Grobogan. Hasil penelitian ini 

yaitu (1) variasi metode, meliputi metode permodelan untuk aspek menyimak, 

metode diskusi untuk aspek berbicara, metode demonstrasi untuk aspek membaca, 

dan metode objek langsung untuk aspek menulis; (2) variasi media, meliputi 

media elektronik yaitu kaset geguritan (pita), kaset macapat (pita), VCD geguritan 

dan Power Point, sedangkan media non-elektronik yang digunakan yaitu (a) buku 

teks: Kabeh Seneng Basa Jawa, Kulina Basa Jawa dan Sinau Basa Jawa, (b)LKS: 

Kresna, Star Idola, dan Kharisma, (c) majalah Penyebar Semangat, dan (d) buku 

kumpulan geguritan yang berjudul Pisungsung (analogi geguritan dan cerkak); (3) 

variasi materi yang disajikan adalah geguritan dengan judul Bima Suci, Luhing 

Katresnan, Gangsir, Gandrung, Gurit kanggo Ibu, Jaman Bubrah, Wis Dadi 

Tekadku, Keplayu, Kahanan Peteng, Sungkemku Ibu, Kidung Perawan, Lading 

Landhep, Wasiat, Lampu Blencong, dan Surat Budheg; (4) variasi evaluasi yang 
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digunakan meliputi evaluasi jenis tes yaitu tes tertulis dan tes praktik, sedangkan 

evaluasi nontes yang digunakan adalah daftar cek. 

Lestari (2010) melakukan penelitian yang berjudul Variasi Pembelajaran 

Menulis pada Mata Pelajaran Bahasa Jawa di SMP Negeri se-Kecamatan Sragi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan variasi metode yang digunakan oleh guru bahasa 

Jawa di SMP Negeri se-Kecamatan Sragi, dalam pembelajaran menulis antara 

lain: metode ceramah, metode tanya jawab, diskusi, inquiry, latihan, karyawisata, 

dan penugasan. Variasi media yang digunakan dalam pembelajaran menulis 

meliputi media elektronik, antara lain laptop, LCD, VCD, tape recorder, 

sedangkan  media non-elektronik yang digunakan antara lain gambar poster, 

contoh hasil laporan, dan kaleng bekas. Sumber materi yang digunakan dalam 

pembelajaran menulis bersumber dari buku teks, LKS, dan majalah berbahasa 

Jawa. 

Kurniawati (2011) melakukan penelitian dengan judul Variasi 

Pembelajaran Membaca Cerita Wayang di SMP se-Kecamatan Mrebet 

Kabupaten Purbalingga. Hasil penelitian ini adalah variasi pembelajaran 

membaca cerita wayang di SMP se-Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, 

yaitu (1) variasi materi, meliputi (a) judul Prabu Dasamuka, dari cerita Ramayana 

episode Aranyakanda, menggunakan ragam krama; (b) judul Prabu Rama Wijaya, 

dari cerita Ramayana episode Ayodhyakanda, menggunakan ragam ngoko; (c) 

judul Anoman Obong, dari cerita Ramayana episode Sundarakanda, 

menggunakan ragam ngoko; (d) judul Kakawin Ramayana, dari cerita Ramayana 

episode Balakanda, menggunakan ragam krama, dan (e) judul Patih Suwanda, 
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dari cerita Ramayana episode Uttarakanda, menggunakan ragam ngoko; (2) 

variasi teknik, meliputi  teknik membaca intensif, membaca bergantian, membaca 

ekstensif, dan membaca kritis; (3) variasi media, meliputi wayang, gambar 

wayang, film yang ditampilkan menggunakan VCD, dan gambar wayang yang 

ditampilkan menggunakan LCD. 

Dari penelitian-penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian ini. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang variasi 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru, sedangkan perbedaannya dapat dilihat 

pada judul penelitian masing-masing. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniyawati 

meneliti tentang variasi pembelajaran geguritan dan penelitian ini dilakukan di 

Kabupaten Grobogan. Pembelajaran geguritan yang diteliti mencakup semua 

keterampilan bahasa, yaitu kompetensi menyimak, berbicara, membaca, dan 

menulis. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Lestari berupa variasi 

pembelajaran menulis dan lokasi penelitian berada di SMP Negeri se-Kecamatan 

Sragi. Variasi pembelajaran yang dianalisis meliputi variasi metode pembelajaran, 

media pembelajaran, dan sumber materi. Kurniawati melakukan penelitian variasi 

pembelajaran membaca cerita wayang yang meliputi variasi materi, teknik, dan 

media. 

Berbeda dengan penelitian lainnya, penelitian ini meneliti tentang variasi 

pembelajaran menyimak berita dan lokasi penelitian berada di Kabupaten Kudus. 

Begitu pula dengan variasi pembelajaran yang dianalisis yaitu variasi materi, 

media, dan penilaian. 
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Berdasarkan kajian di atas, tampaknya penelitian mengenai variasi 

pembelajaran menyimak berita di SMP Negeri Kabupaten Kudus belum pernah 

dilakukan.  

 

2.2 Landasan Teoretis 

Teori yang akan digunakan sebagai acuan menganalisis dalam penelitian 

ini adalah pembelajaran, hakikat materi pembelajaran, hakikat media 

pembelajaran, hakikat penilaian, kompetensi menyimak, dan berita. Paparan 

mengenai teori-teori tersebut sebagai berikut. 

2.2.1 Pembelajaran 

Pembelajaran menurut Briggs (dalam Sugandi 2005:9-10) adalah 

seperangkat peristiwa yang mempengaruhi si belajar sedemikian rupa sehingga si 

belajar itu memperoleh kemudahan dalam berinteraksi berikutnya dengan 

lingkungan. Dengan kata lain, pembelajaran adalah semua kegiatan yang 

dilakukan guru dan bertujuan memberikan pemahaman tentang suatu 

pengetahuan. Selain itu, pembelajaran pada hakekatnya merupakan suatu proses 

yang kompleks (rumit), yang memiliki maksud memberi pengalaman belajar pada 

siswa sesuai dengan tujuan (Sumiati 2009:3). Tujuan yang hendak dicapai, 

mengacu pada penyelengaraan proses pembelajaran. 

Dari penjelasan di atas, simpulan yang dapat diambil adalah 

pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan guna memberikan 

pengalaman kepada siswa. 

  



11 

 

    

 

2.2.2 Hakikat Materi Pembelajaran 

Teori yang akan dibahas adalah pengertian materi pembelajaran, hal-hal 

yang perlu diperhatikan dalam memilih materi, dan ragam bahasa Jawa yang 

digunakan dalam materi pembelajaran.  

Beragam materi pembelajaran telah disediakan untuk mendukung 

pembelajaran. Materi pembelajaran mempunyai pengaruh dalam kualitas interaksi 

siswa dan pengetahuan yang diterima siswa. Oleh karena itu, materi pembelajaran 

memiliki peran penting dalam pembelajaran. Materi pembelajaran (intructional 

materials) adalah bahan yang diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh siswa dalam rangka memenuhi 

standar kompetensi yang ditetapkan. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran harus 

direncanakan secara seksama dan sistematis dengan mengikuti prinsip psikologi. 

Hal itu disebabkan isi dari proses pembelajaran tercermin dalam materi 

pembelajaran yang dipelajari oleh siswa. Agar materi pembelajaran dapat 

mencerminkan target yang jelas, materi pembelajaran harus mempunyai lingkup 

(batas-batas) dan urutan yang jelas (Sumiati 2009:11) 

Pendapat mengenai materi pembelajaran juga dikemukakan oleh Sugandi 

(2005:29). Menurutnya, materi pembelajaran merupakan komponen utama dalam 

proses pembelajaran, karena materi pembelajaran akan memberi warna dan 

bentuk dari kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, guru hendaknya dapat 

memilih dan mengorganisasikan materi sehingga proses pembelajaran dapat 

berlangsung intensif. 
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Dalam melakukan pembelajaran, Iskandarwassid (2008:219) 

menyebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam menetapkan 

materi pembelajaran, yaitu materi pembelajaran hendaknya sesuai dengan 

kurikulum sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan intruksional, sesuai 

dengan tingkat pendidikan dan perkembangan peserta didik pada umumnya, 

terorganisasi secara sistematik dan berkesinambungan, dan mencakup hal-hal 

yang bersifat faktual maupun konseptual dengan merujuk pada tujuan-tujuan 

intruksional yang ingin dicapai.  

Dalam memilih materi pembelajaran ada berbagai hal yang perlu 

diperhatikan. Hal ini dilakukan karena menyangkut pembentukan karakter dan 

pengetahuan pada siswa. Harjanto (2005:222-224) menyebutkan kriteria 

pemilihan materi pembelajaran yang akan dikembangkan dalam sistem 

instruksional dan yang mendasari penentuan strategi belajar mengajar. Kriteria 

tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Kriteria tujuan instruksional; materi dipilih untuk mencapai tujuan 

instruksional khusus atau tujuan-tujuan tingkah laku. 

2. Materi pelajaran supaya terjabar; materi harus memiliki kriteria akurat (up to 

date), kemudahan, kerasionalan, essensial (mengembangkan moralitas), 

kemaknaan, keberhasilan, keseimbangan, dan kepraktisan. 

3. Relevan dengan kebutuhan siswa; materi mampu mengembangkan potensi 

yang ada pada pribadi siswa secara bulat dan utuh. 
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4. Kesesuaian dengan kondisi masyarakat; materi yang dipilih mampu membantu 

siswa untuk menjadi warga masyarakat yang berguna dan mampu hidup 

mandiri.  

5. Materi pelajaran mengandung segi-segi etik; materi pelajaran yang dipilih 

hendaknya mempertimbangkan segi perkembangan moral siswa dan diarahkan 

untuk mengembangkan diri sebagai manusia yang etik sesuai dengan sistem 

nilai dan norma yang berlaku di masyarakatnya. 

6. Materi pelajaran tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang sistematis 

serta logis agar materi terpusat pada satu topik masalah dengan pertimbangan 

psikologis siswa.  

7. Materi bersumber dari buku sumber yang baku, pribadi guru yang ahli, dan 

masyarakat; semuanya berperan penting untuk menjamin keakuratan materi 

yang diajarkan. 

Sudjana (2008:69) menyampaikan bahwa dalam memilih materi, hal 

yang perlu diperhatikan adalah. 

1. Tujuan pengajaran; hanya bahan yang serasi dan menunjang tujuan yang perlu 

diberikan oleh guru. 

2. Urgensi bahan; materi ini penting untuk diketahui oleh siswa. 

3. Tuntutan kurikulum; materi tersebut wajib diberikan karena adanya tuntutan 

kurikulum. 

4. Nilai kegunaan; materi tersebut bermanfaat bagi siswa dalam kehidupannya 

sehari-hari. 
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Parera (1996:136-137) menyebutkan pemilihan dan penentuan materi 

harus memperhatikan kebermaknaan dan kemenarikan teks bacaan, isi budaya 

dalam pengertian yang luas, dan derajat kesulitan teks sesuai dengan jenjang 

pengetahuan kebahasaan siswa. 

Materi pembelajaran yang berkaitan dengan budaya secara umum harus 

sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa, tidak bertentangan dengan 

Pancasila dan tidak boleh menggambarkan yang dapat menumbulkan bias SARA 

(Suku, Agama, Ras, dan Asal Keturunan) dalam hal ini materi juga bersifat 

mendidik dan mampu membangun bangsa (Parera 1999:138). Dalam 

matapelajaran Bahasa Jawa, budaya yang diangkat adalah budaya Jawa pada 

khususnya. Budaya Jawa yang dimaksud meliputi bahasa, sastra, dan kebudayaan 

Jawa. Materi pembelajaran dapat dipilah-pilahkan dalam topik materi Jawa dan 

non-Jawa. Topik materi Jawa adalah topik materi yang berkaitan dengan budaya 

Jawa, sedangkan topik materi non-Jawa adalah topik materi yang berkaitan 

dengan hal-hal yang diluar lingkup budaya Jawa. 

Darmadi (2009:217) meyebutkan bahwa materi pembelajaran dapat 

ditemukan dari berbagai sumber seperti buku pelajaran, majalah, koran, jurnal, 

internet, media audiovisual, dan sebagainya. 

Materi pembelajaran dapat disampaikan dalam berbagai ragam bahasa. 

Pada mata pelajaran Bahasa Jawa, materi dapat disajikan dalam berbagai 

tingkatan tutur bahasa Jawa (ungah-ungguh basa). Ada dua macam tingkatan tutur 

bahasa Jawa, yaitu ragam ngoko dan ragam krama. Ragam ini juga masih 

dibedakan lagi masing-masing dua. Ragam ngoko meliputi ngoko lugu dan ngoko 
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alus, sedangkan ragam krama meliputi krama lugu dan krama alus. Hardyanto 

(2001) menjelaskan pengertian berbagai ragam bahasa Jawa tersebut. Ngoko lugu 

adalah ragam pemakaian bahasa Jawa yang seluruhnya dibentuk dengan kosakata 

ngoko. Ngoko alus adalah ragam pemakaian bahasa Jawa yang dasarnya ragam 

ngoko, namun juga menggunakan kosakata krama inggil. Krama lugu adalah 

ragam pemakaian bahasa Jawa yang seluruhnya dibentuk dengan kosakata krama, 

demikian pula imbuhannya. Krama alus adalah ragam pemakaian bahasa Jawa 

yang dasarnya krama lugu, namun juga menggunakan kosakata krama inggil. 

 

2.2.3 Media Pembelajaran 

Teori yang akan dibahas adalah pengertian media pembelajaran dan 

jenis-jenis media pembelajaran.  

Media pembelajaran merupakan bagian integral dalam sistem 

pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran harus didasarkan pada pemilihan 

yang tepat sehingga dapat memperbesar arti dan fungsi dalam menunjang 

efektifitas dan efisiensi proses pembelajaran. Djamarah dan Zain (2002:136-137) 

mengemukakan pengertian media. Media adalah alat bantu apa saja yang dapat 

dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran. Selanjutnya, 

Gerlach dan Ely (dalam Arsyad 1996:3) secara umum media itu meliputi orang, 

bahan, peralatan atau kegiatan yang menciptakan kondisi yang memungkinkan 

siswa meperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.  
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Dari pendapat-pendapat yang di atas, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah alat bantu pembelajaran yang digunakan untuk mencapai 

tujuan pengajaran sekaligus tujuan pendidikan. 

Dalam pembelajaran, banyak sekali jenis-jenis media yang dapat 

digunakan guru sebagai alat bantu mengajar. Beberapa ahli mengelompokkan 

media-media tersebut menjadi beberapa macam. Pendapat dikemukakan oleh 

Seels & Richey (dalam Arsyad 1996:29-33). Berdasarkan perkembangan 

teknologi, media pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok, 

yaitu (1) media teknologi cetak: teks, grafik, foto atau representasi fotografik, dan 

reproduksi; (2) media hasil teknologi audio-visual: mesin proyektor film, tape 

recorder, dan proyektor visual lebar; (3) media hasil teknologi yang berdasarkan 

computer (pembelajaran dengan bantuan komputer); dan (4) media hasil 

gabungan: videodisc player, perangkat keras yang bergabung dalam satu jaringan, 

dan sistem audio.  

Sumiati (2009:160-161) mengklasifikasikan media pembelajaran 

berdasarkan kemampuan indra, jenis media tersebut terdiri dari (1) media audio: 

radio, pita kaset, tape recorder, dan telepon; (2) media visual: gambar, poster, dan 

grafik; dan (3) media audio visual: televisi, film, dan video. 

 

2.2.4 Penilaian 

Teori yang akan dibahas adalah pengertian penilaian, macam teknik 

penilaian, dan macam bentuk penilaian.  
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Penilaian berasal dari kata to evaluate yang berarti menilai sesuatu. 

Arikunto (2008:2) mengemukakan bahwa penilaian merupakan suatu tindakan 

atau langkah untuk menentukan mutu atau kualitas dari sesuatu. Pendapat lain 

dikemukakan oleh Nurgiyantoro (1994:5) yang menyebutkan penilaian sebagai 

suatu proses untuk mengukur kadar pencapaian tujuan.  

Hampir sama dengan pendapat lainnya, Sudjana (1990:2) menyatakan 

bahwa kegiatan penilaian merupakan suatu kegiatan untuk melihat sejauh mana 

tujuan intruksional telah dicapai atau dikuasai oleh siswa setelah mereka 

menempuh pegalaman belajar. Tujuan intruksional juga dapat berupa perubahan 

tingkah laku yang diingini pada diri siswa. Dengan mengetahui tercapai tidaknya 

tujuan intruksional, guru dapat mengambil tindakan perbaikan pengajaran dan 

perbaikan siswa yang bersangkutan. Dengan demikian, kegiatan penilaian tidak 

hanya digunakan sebagai alat untuk menilai hasil belajar siswa, tapi juga dapat 

digunakan sebagai umpan balik terhadap kegiatan pembelajaran yang telah 

digunakan. 

Dari pengertian penilaian yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli, 

dapat ditarik simpulan bahwa penilaian adalah suatu proses yang dilakukan oleh 

guru untuk mengetahui tingkat ketercapaian suatu kegiatan.  

Penilaian dalam pembelajaran dilakukan dengan berbagai macam cara. 

Guru melakukan penilaian dengan berbagai teknik penilaian. Guru memberikan 

tugas kepada siswa dan siswa wajib mengerjakannya agar guru mengetahui 

tingkat pemahaman siswa. Djiwandono (1996) menjelaskan penilaian berdasarkan 

cara mengerjakan. Jenis tes bahasa berdasarkan cara mengerjakannya dibedakan 
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menjadi tes tertulis dan lisan. Tes tertulis adalah penilaian yang dilakukan dengan 

memberikan tugas secara tertulis atau lisan, namun dalam mengerjakan tugas 

tersebut dilakukan secara tertulis. Tes lisan adalah penilaian yang dilakukan 

dengan memberikan tugas lisan dan dalam mengerjakan tugas dilakukan secara 

lisan  

Sumiati (2009:203-205) menjelaskan bahwa penilaian dapat dilakukan 

dengan tiga cara, yaitu tes lisan, tes tertulis, dan tes perbuatan. Tes lisan 

merupakan tes yang dilakukan dengan cara lisan, baik pertanyaan maupun 

menjawabnya seperti menjawab pertanyaan. Tes tertulis merupakan tes yang 

dilakukan secara tertulis baik pertanyaan maupun jawabannya. Tes perbuatan atau 

tes unjuk kerja merupakan tes yang dilaksanakan dengan jawaban menggunakan 

perbuatan, tindakan atau ujuk kerja. 

Penilaian bahasa diselenggarakan dengan menggunakan bentuk-bentuk 

tertentu. Bentuk-bentuk penilaian bahasa yang digunakan itu dikaitkan dengan 

komponen bahasa atau kemampuan berbahasa. Nurgiyantoro (1988) menyebutkan 

jenis tes keterampilan menyimak antara lain. 

1. Tes kemampuan menyimak tingkat ingatan; tes ini menuntut siswa untuk 

mengingat fakta atau menyatukan kembali fakta yang terdapat didalam 

wacana yang telah diperdengarkan. Fakta dalam wacana dapat berupa 

tanggal, tahun, peristiwa, dan sebagainya.  

2. Tes menyimak tingkat pemahaman; tes ini menuntut siswa untuk dapat 

memahami wacana yang diperdengarkan. Pemahaman yang dimaksud adalah 
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pemahaman terhadap isi wacana, hubungan antar kejadian, hubungan antar 

ide, hubungan sebab akibat, dan sebagainya.  

3. Tes menyimak tingkat penerapan; tes ini mengharapkan siswa dapat 

menerapkan konsep atau masalah tertentu pada situasi yang baru, misalnya 

diperdengarkan beberapa buah wacana dengan gambar yang sesuai. Tingkat 

kesulitannya bergantung sederhana atau kompleksnya wacana dan gambar. 

4. Tingkat kemampuan menyimak tingkat analisis; tes ini menuntut siswa untuk 

melakukan analisis dan memilih alternatif jawaban yang tepat. Analisis yang 

dilakukan berupa analisis detil-detil informasi, mempertimbangkan bentuk 

dan aspek kebahasaan tertentu, menemukan hubungan kelogisan, sebab 

akibat, dan lain-lain.  

Djiwandono (1996) menyebutkan bentuk-bentuk tes bahasa. Bentuk tes 

bahasa tersebut antara lain menjawab pertanyaan (frasa), menjawab pertanyaan 

(kalimat), menjawab pertanyaan (wacana), merumuskan inti wacana, 

menceritakan kembali, melengkapi wacana, meringkas isi bacaan, bercerita 

singkat, berbicara bebas, menceritakan gambar, membuat singkatan, menulis 

bebas, dan lain sebagainya.  

 

2.2.5 Kompetensi Menyimak 

Menyimak sangat dekat maknanya dengan mendengar atau 

mendengarkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendengar mempunyai 

makna dapat menangkap bunyi dengan telinga. Sadar maupun tidak, alat 

pendengaran kita menangkap atau mendengar bunyi-bunyi tersebut. Menyimak 
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memiliki makna mendengarkan atau memperhatikan baik-baik apa yang dikatakan 

orang lain. Faktor kesengajaan dalam kegiatan menyimak cukup besar, lebih besar 

daripada mendengarkan karena dalam kegiatan menyimak ada usaha memahami 

apa yang disimaknya sedangkan dalam kegiatan mendengarkan tingkat 

pemahaman belum dilakukan.  

Tarigan (1994:28) menyatakan bahwa menyimak adalah suatau proses 

kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, 

pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap 

isi atau pesan serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh 

sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan.  

Pengertian menyimak menurut Akhadiah (dalam Sutari, dkk.1998:19) 

ialah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, 

mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mereaksi atas makna yang terkandung 

di dalamnya. 

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa menyimak adalah suatu 

kegiatan menerima pesan, informasi, gagasan, pikiran seseorang dari orang lain, 

dengan menggunakan bahasa lisan, dan bermaksud dapat dipahami dengan baik. 

Kegiatan menyimak merupakan kegiatan yang disengaja, disadari, 

direncanakan, untuk mencapai proses tujuan. Seseorang tidak akan menyimak 

kalau ia tidak mempunyai maksud untuk apa ia menyimak. Setiawan (dalam 

Suratno 2006:16-18) menjelaskan bahwa tujuan pokok menyimak adalah sebagai 

berikut. 
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1. Untuk mendapatkan fakta. Banyak cara yang dilakukan oleh orang untuk 

mendapatkan fakta yaitu pertama, dengan mengadakan eksperimen, 

penelitian, membaca buku, membaca surat kabar, membaca majalah, dan 

sebagainya. Cara yang kedua, untuk mendapatkan fakta sebagian orang 

melakukannya dengan mendengarkan radio, melihat televisi, berdiskusi 

dengan sesama, dan lain sebagainya. Dari cara yang kedua tersebut, maka 

menyimak merupakan media untuk mendapatkan fakta atau informasi. 

2. Untuk menganalisis fakta dan ide. Setelah mendapatkan fakta atau data, 

penyimak kemudian melakukan analisis terhadap fakta atau ide tersebut 

dengan mempertimbangkan hasil simakan dengan pengetahuan dan 

pengalamannya. 

3. Untuk mengevaluasi fakta atau ide. Dalam mengevaluasi fakta, penyimak 

perlu mempertimbangkan sesuatu yang disimak dengan menggunakan 

pengetahuan dan pengalamannya. Berdasarkan evaluasi di atas penyimak 

boleh berpendapat: (a) fakta yang disimak tersebut benar atau tidak, masuk 

akal atau tidak. Sehingga penyimak akan menyetujui atau mungkin menolak 

apa yang disampaikan oleh pembicara dan (b) fakta yang disampaikan 

berbeda dengan fakta yang pernah penyimak terima atau berbeda dengan 

pengalaman penyimak. Dari uraian tersebut, setelah dilakukan evaluasi dapat 

disimpulkan bahwa penyimak dapat: pertama mengemukakan pendapat, 

kedua menolak pendapat, ketiga meragukan fakta yang diterima, keempat 

mempertimbangkan fakta yang diterima, kelima menyimpulkan ide pokok, 

dan keenam menilai kebenaran fakta yang diterima. 
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4. Untuk mendapatkan inspirasi. Kita sering dihadapkan pada beberapa 

masalah. Masalah-masalah tersebut belum tentu segera dapat kita selesaikan 

atau kita pecahkan. Untuk keperluan inilah kadang-kadang kita segera 

melibatkan kegiatan menyimak, baik menyimak pembicaraan seseorang, 

menyimak pidato seseorang dalam pertemuan, maupun menyimak cerita 

seseorang tamu tentang pengalaman hidupnya. Dengan demikian tadi 

sebenarnya penyimak bertujuan mendapat sesuatu inspirasi untuk 

memecahkan atau menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. 

5. Untuk memperoleh hiburan. Dalam kenyataan kita senantiasa dihadapkan 

pada beberapa kesibukan dan berapa masalah. Setelah pemikiran kita jenuh 

karena terlalu lelah, kita membutuhkan hiburan. Untuk memperoleh hiburan 

antara lain dapat kita lakukan dengan menyimak (a) nyanyian-nyanyian dari 

langgam Jawa lewat radio, (b) tayangan-tayangan televisi, dan (c) 

pertunjukan-pertunjukan secara langsung. 

6. Untuk memperbaiki kemampuan berbicara. Perlu kita ketahui bahwa 

berbicara itu tidak mudah. Oleh karena itu, untuk memperlancar atau 

tingkatan kemampuan berbicara, antara lain dapat ditempuh lewat menyimak 

pembicaraan orang lain. Hal ini tampak ketika kita belajar bahasa asing. 

Selain memiliki tujuan tertentu, menyimak juga memiliki manfaat bagi 

penyimaknya. Menurut Setiawan (dalam Suratno 2006:16-18) manfaat menyimak 

sebagai berikut. 

1. Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup. 
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2. meningkatkan intelektualitas serta memperdalam penghayatan keilmuan dan 

khasanah ilmu. 

3. Memperkaya kosakata, menambah perbendaharaan ungkapan yang tepat, 

bermutu, dan puitis. 

4. Memperluas wawasan, meningkatkan penghayatan hidup, serta membina sifat 

terbuka dan objektif. 

5. Meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial. 

6. Meningkatkan citra artistik jika yang kita simak itu merupakan bahan 

simakan yang isinya halus dan bahasanya. 

7. Menggugah kreativitas dan semangat mencipta kita untuk menghasilkan 

ujaran-ujaran dan tulisan-tulisan yang berjati diri. 

 

2.2.6 Berita 

Berita berasal dari bahasa Sansekerta, yakni Vrit yang dalam bahasa 

Inggris disebut Write, arti sebenarnya ialah ada atau terjadi. Sebagian ada yang 

menyebut dengan Vritta, artinya “kejadian” atau “yang telah terjadi”. Vrita dalam 

bahasa Indonesia kemudian menjadi Berita atau Warta. Menurut Kamus Bahasa 

Indonesia karya W.J.S. Poerwodarminta, “berita” berarti kabar atau warta, 

sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, arti berita 

diperjelas menjadi “laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat”. 

Menurut Turner Ctledge (dalam Idris 1987:141), berita adalah segala sesuatu yang 

tidak anda ketahui pada hari kemarin. Sedangkan menurut Robert Tyell (dalam 

Idris 1987:141), berita adalah informasi yang baru, menarik perhatian, 
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mempengaruhi (effect) orang banyak, dan mempunyai kekuatan untuk 

membangkitkan selera mengikutinya. 

Melengkapi pendapat lainnya, Eric C. Hepwood (dalam Harahap 

2006:3), menyatakan berita adalah laporan pertama dari kejadian yang penting 

sehingga dapat menarik kepentingan umum. Berita dapat juga diartikan semua 

yang tercekat dalam surat kabar atau media cetak. Juga semua yang ditayangkan 

dengan audio atau video juga disebut berita. 

Dalam berita juga memiliki unsur-unsur yang menyertainya. Putra 

(2006:38) menyatakan bahwa di dalam berita terdapat 6 unsur berita yaitu.  

1. What (apa) artinya apa yang tengah terjadi. Peristiwa atau kejadian apa yang 

sedang terjadi dalam berita. 

2. Who (siapa) artinya siapa pelaku kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam 

berita. 

3. Where (dimana) artinya dimana kejadian berita yang sedang berlangsung. 

4. When (kapan) artinya kapan peristiwa atau kejadian berita itu terjadi. 

5. Why (mengapa) artinya mengapa kejadian yang ada dalam berita itu bisa 

terjadi. 

6. How (bagaimana) artinya bagaimana kejadian yang ada dalam berita itu bisa 

berlangsung. 

Dari penjelasan berita di atas, dapat disimpulkan bahwa berita adalah 

laporan yang berisi suatu peristiwa atau kejadian penting yang menarik perhatian 

orang banyak dan berita itu berisi tentang fakta atau sesuatu yang baru yang dapat 

dipublikasikan melalui media cetak atau media elektronik.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif deskriptif. Bodgan dan Taylor (dalam Moleong 2007:4) menjelaskan 

bahwa metode kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. Pendapat sama juga dikemukakan oleh Moleong (2007:6), 

penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan yang lainnya, secara holistik, dan dengan cara 

deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dengan manfaat berbagai metode alamiah. 

Pendekatan ini diperlukan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

variasi pembelajaran yang ada di tiap-tiap sekolah yang menjadi objek penelitian. 

Variasi pembelajaran yang akan dijelaskan meliputi materi, media, dan penilaian 

pembelajaran menyimak berita di SMP Negeri Kabupaten Kudus.  
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3.2  Data dan Sumber Data  

Data penelitian ini adalah materi, media, dan penilaian dalam 

pembelajaran menyimak berita yang dilakukan oleh guru di SMP Negeri 

Kabupaten Kudus.  

SMP Negeri di Kabupaten Kudus berjumlah 23 sekolah. Dalam 

penelitian ini, peneliti hanya mengambil data enam sekolah yang mewakili 

beberapa kecamatan di Kabupaten Kudus. Pemilihan sekolah berdasarkan letak 

sekolah yang tersebar diberbagai lokasi di Kabupaten Kudus mulai dari pinggiran 

kota, perkotaan, hingga pedesaan. Pemilihan enam sekolah sebagai objek 

penelitian dengan menimbang efisiensi waktu penelitian yang hampir melampaui 

batas akhir kegiatan belajar mengajar dan perizinan penelitian yang diberikan oleh 

sekolah. Adapun sekolah yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 1. Daftar Sekolah 

No. Nama Sekolah Alamat Kode 

1. SMP 1 Kudus Jl. Sunan Kudus no. 10 A, Kecamatan Kota A 1 

2. SMP 2 Kudus Jl. Jend. Sudirman no. 82, Kecamatan Kota  A 2 

3. SMP 1 Jati Jl. Getas Pejaten, Kecamatan Jati A 3 

4. SMP 2 Jati 
Jl. AKBP. R. Agil Kususmadya no. 143, 

Kecamatan Jati 

A 4 

5. SMP 2 Mejobo Jl. Raya Mejobo, Kecamatan Mejobo A 5 

6. SMP 2 Undaan Jl. Kudus-Purwodadi KM. 7, Kecamatan Undaan A 6 
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Sumber data penelitian ini adalah pembelajaran menyimak berita yang 

dilakukan oleh guru bahasa Jawa SMP Negeri Kabupaten Kudus. Guru 

melakukan pembelajaran menyimak berita seperti biasa dan peneliti melakukan 

pengamatannya. Untuk melengkapi data yang telah ada, peneliti melakukan 

wawancara kepada guru yang bersangkutan. Daftar pertanyaan yang diajukan 

berhubungan dengan pembelajaran menyimak berita yang  telah dilakukan. 

 

3.3  Instrumen 

Instrumen dalam penelitian ini adalah pedoman observasi, pedoman 

wawancara, dan pengklasifikasian data. Arikunto (2006), menjelaskan tentang 

pedoman observasi dan pedoman wawancara. Pedoman observasi berisi sebuah 

daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan diamati. Pedoman observasi 

digunakan untuk mengetahui variasi pembelajaran menyimak berita yang meliputi 

materi, media, dan penilaian yang dilakukan oleh guru. Pedoman wawancara 

digunakan untuk memperoleh informasi dari terwawancara (guru). Dalam 

penelitian ini, pedoman wawancara digunakan untuk melengkapi data observasi 

yang telah dilakukan. Pertanyaan yang diajukan mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan pembelajaran menyimak berita, mulai dari perencanaan 

hingga pelaksanaannya. Pedoman pengklasifikasian data digunakan untuk 

memilah dan mengelompokkan data sesuai dengan apa yang ingin dianalis.  
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Tabel 2. Pedoman Pengklasifikasian Data 

1. Variasi Materi Pembelajaran 

No. Sekolah Topik  Sumber Materi Ragam Bahasa 

 

 

 

 

    

 

2. Variasi Media Pembelajaran 

No. Sekolah Jenis Media Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. Variasi penilaian 

No. Sekolah Teknik Penilaian Bentuk Penilaian 

 

 

 

 

   

 

3.4  Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

observasi dan teknik wawancara. Teknik pengumpulan data masing-masing 

dijelaskan sebagai berikut.   

3.4.1  Teknik Observasi  

Teknik observasi merupakan kegiatan melakukan pengamatan dengan 

menggunakan seluruh alat indra (indra penglihatan, penciuman, pendengaran, 

peraba, dan pengecap), selain itu dalam melakukan observasi dapat dilakukan 

dengan tes, kuesioner, rekaman gambar dan rekaman suara. Sebelum kegiatan 

observasi dilakukan, terlebih dahulu dilakukan survey lokasi  dengan tujuan untuk 
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memperoleh kesan umum mengenai lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian. 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data utama yang berasal dari 

pembelajaran di dalam kelas.  

 

3.4.2  Teknik Wawancara  

Teknik wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

cara menanyakan sesuatu kepada seorang responden. Kegiatan wawancara 

dilakukan  dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Instrumen yang digunakan 

dalam teknik wawancara yaitu berupa daftar pertanyaan yang didalamnya secara 

khusus mencakup semua hal yang berhubungan pembelajaran menyimak berita 

terutama materi, media, dan penilaian yang dilakukan guru dalam pembelajaran 

menyimak berita. Pertanyaan yang diajukan antara lain: 

1. Materi apa yang diajarkan dalam pembelajaran menyimak berita? 

2. Media apa yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran? 

3. Apa saja teknik dan bentuk penilaian yang digunakan oleh guru dalam 

pembelajaran menyimak berita? 

 

3.5  Teknik Analisis Data  

Analisis Data adalah proses merinci, memeriksa, 

mengkonseptualisasikan dan mengkategorikan data ke dalam uraian besar. Data 

dari penelitian ini diperoleh dari pembelajaran menyimak berita yang dilakukan 

oleh SMP Negeri di Kabupaten Kudus. Dari pembelajaran tersebut akan 
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ditemukan variasi pembelajaran menyimak berita yang meliputi variasi materi, 

media, dan penilaian yang dilakukan oleh guru. Data lain diperoleh dari hasil 

wawancara dengan guru bersangkutan. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan analisis data adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data yang diperoleh dengan menggunakan teknik observasi 

dan wawancara. 

2. Data yang telah terkumpul diklasifikasikan dengan menggunakan pedoman 

pengklasifikasian data dan dikelompokkan berdasarkan materi, media, dan 

penilaian. 

3. Selanjutnya, data mengenai materi pembelajaran dikelompokkan berdasarkan 

topiknya, sumber materi, dan bahasa yang digunakan; data mengenai media 

pembelajaran dikelompokkan berdasarkan jenis medianya; dan data mengenai 

penilaian dikelompokkan berdasarkan teknik dan bentuk penilaian. 

4. Data yang telah dikelompokkan, disajikan dalam bentuk tabel . 

5. Data yang diperoleh dideskripsikan dengan mengacu pada tabel dan dilengkapi 

dengan hasil wawancara. 

6. Pada tahap akhir, dilakukan penarikan simpulan. Simpulan berupa variasi 

materi, media, dan penilaian dalam pembelajaran menyimak berita di SMP 

Negeri Kabupaten Kudus. 
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3.6  Teknik Pemaparan Hasil Analisis Data 

Setelah melakukan analisis data, langkah selanjutnya adalah memaparkan 

hasil analisis data. Data dipaparkan dengan menggunakan teknik deskriptif 

kualitatif.  Teknik deskriptif kualitatif yaitu menghimpun data dari informan 

kemudian dianalisis dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam 

bentuk hitungan atau angka. 
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BAB IV 

VARIASI PEMBELAJARAN MENYIMAK BERITA  

 

Setelah melakukan penelitian di Kabupaten Kudus, ditemukan adanya 

variasi pembelajaran menyimak berita di SMP Negeri untuk kelas VIII. Variasi 

pembelajaran menyimak berita tersebut meliputi variasi materi, media, dan 

penilaian.  

 

4.1 Variasi Materi Pembelajaran Menyimak Berita 

Kompetensi menyimak berita merupakan pembelajaran yang diajarkan 

pada kelas VIII semester genap. Dalam mengajarkannya, setiap guru diberikan 

hak dalam memilih materi. Kebebasan tersebut menjadikan terjadinya variasi 

materi pembelajaran menyimak berita di SMP Negeri Kabupaten Kudus. Variasi 

materi yang ditemukan dipisahkan berdasarkan variasi topik, sumber materi, dan 

ragam bahasa. Variasi materi tersebut adalah sebagai berikut. 

4.1.1 Variasi Topik Materi Pembelajaran Menyimak Berita 

Dalam mengajar menyimak berita, guru dibebaskan dalam memilih topik 

materi yang diajarkan. Topik-topik yang ditemukan kemudian dipilah menjadi dua 

kelompok yaitu kelompok topik Jawa dan topik non-Jawa. Yang termasuk 

kelompok topik Jawa yaitu topik materi menyimak berita yang berkaitan dengan 

bahasa, sastra, dan budaya Jawa, sedangkan kelompok topik non-Jawa yaitu topik 

materi menyimak berita yang tidak ada kaitannya dengan bahasa, sastra, dan 
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budaya Jawa. Variasi topik materi menyimak berita yang ditemukan adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 3. Variasi Topik dalam Materi Menyimak Berita 

No. Topik Materi Menyimak Berita Pelaksana 

1. Jawa  Pawarta lelayu/kematian 

 Nguri-uri budaya Jawi 

 Warga Jateng diajab seneng nganggo 

bathik 

 Pementasan wayang wong pembauran 

A 2, A 5, dan A 6 

2. Non-Jawa  Demo guru nuntut dana insentif kagem 

guru boten tetep 

 Wisata ingkang mapan ing Dawe, 

Kudus 

 Bencana alam ingkang wonten ing 

Indonesia lan mancanagari 

 Wabah uler wulu 

 Wisatawan asal saking Jepang radi 

kirang 

 Perang antaranipun Libya lawan 

sekutu 

 Persiapanipun para tiyang sepuh 

A1, A2, A3 dan A4 
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anggenipun ngadhepi UAN 

 Kawontenanipun warga Indonesia 

ingkang wonten ing mancanagari 

 Pawarta olahraga lokal lan nasional 

 Gawe perpustakaan keluwarga  

 Kapal kobong ing Pelabuhan Banten 

 Gong perdamaian ing Kupang 

Dari tabel di atas, topik menyimak berita yang masih berkaitan dengan 

bahasa, sastra, dan budaya Jawa diajarkan di A2, A5, dan A6. Tujuan guru 

mengajarkan topik-topik tersebut  adalah untuk menanamkan karakter berbudaya 

Jawa kepada siswa. Seperti halnya topik materi warga Jateng diajab seneng 

nganggo bathik. Materi tersebut berisikan tentang ajakan Gubernur Jawa Tengah, 

Bibit Waluyo kepada warga Jawa Tengah untuk terbiasa dan senang memakai 

batik. Beliau optimis rencana ini akan berhasil karena masyarakat Jawa Tengah 

telah mampu memproduksi dan memasarkan batik dengan baik. Dalam topik ini, 

guru ingin menyampaikan kepada siswa bahwa kita perlu melestarikan batik 

karena batik merupakan salah satu warisan budaya dari para leluhur. Salah satu 

cara melestarikannya adalah dengan terbiasa dan sering menggunakan pakaian 

batik. 

Topik lain yang masih berkaitan dengan dengan topik Jawa yaitu 

pementasan wayang wong pembauran. Materi tersebut menjelaskan tentang 

pertunjukan wayang orang atau ketoprak yang diperankankan oleh warga etnis 

Cina di Surabaya. Pertunjukan ini diadakan dalam rangka memperingati Dekrit 
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Presiden 5 Juli 1959 yang ke-30. Pementasan ini merupakan bukti bahwa warga 

keturunan Cina juga bangga dengan budaya Jawa. Guru berpendapat dengan 

diajarkan topik materi ini diharapkan mampu memberikan semangat kepada siswa 

agar lebih bangga atas budayanya sendiri. Siswa disadarkan bahwa tidak hanya 

masyarakat suku Jawa saja yang mampu melestarikan budaya Jawa, tetapi suku 

bahkan etnis lainpun mampu melestarikan budaya Jawa. 

Topik materi non-Jawa atau topik materi yang tidak ada kaitannya 

dengan Jawa diajarkan di A1, A2, A3, dan A4. Topik tersebut diajarkan oleh guru 

dengan tujuan agar siswa mengetahui dan menambah wawasan mengenai 

peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam lingkup lokal, nasional, bahkan 

internasional. Topik tersebut berisikan berita aktual yang terjadi beberapa bulan 

lalu. Selain itu, tujuan lainnya adalah menanamkan karakter tertentu pada siswa.  

Topik non-Jawa yang disampaikan diantaranya topik mengenai demo guru nuntut 

dana insentif kagem guru boten tetep. Materi tersebut menjelaskan tentang demo 

solidaritas yang dilakukan oleh guru tetap di Kota Surakarta menuntut dibayarnya 

dana insentif untuk guru honorer atau guru tidak tetap. Demo dilakukan di depan 

kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Surakarta.  

Topik materi selanjutnya mengenai gong perdamaian ing Kupang. 

Materi tersebut menjelaskan tentang acara pemukulan gong perdamaian oleh 

Presiden RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di Kupang, Nusa Tenggara 

Timur. Pemukulan gong perdamaian merupakan simbol bangsa Indonesia yang 

beraneka ragam suku bangsa, budaya, serta agama dan mampu hidup rukun 

berdampingan bersama-sama. Kedua topik tersebut dipilih dengan tujuan 
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memberikan wawasan kepada siswa mengenai peristiwa-peristiwa aktual yang 

terjadi disekitarnya. 

Topik materi mengenai gawe perpustakaan keluwarga menjelaskan 

mengenai cara membuat perpustakaan keluarga yang berasal dari buku-buku 

bekas yang ada di rumah. Buku-buku yang tidak terpakai disusun rapi pada rak 

atau lemari. Dengan adanya perpustakaan keluarga menjadikan buku-buku lebih 

terawat, aman, sekaligus bisa membuat kita rajin membaca. Topik ini dipilih oleh 

guru karena guru ingin menanamkan karakter peduli lingkungan sekitar dan 

kegiatan gemar membaca kepada siswa. Dengan topik tersebut, siswa diberikan 

wawasan cara memanfaat barang bekas sekaligus membuat pandai. 

Simpulan yang dapat diambil adalah topik materi menyimak berita 

dipilih dan disesuaikan dengan informasi apa yang ingin disampaikan guru kepada 

siswanya. Dengan berbagai macam topik yang dapat dipakai sebagai materi, maka 

ditemukan variasi topik materi menyimak berita di SMP Negeri Kabupaten 

Kudus. 

 

4.1.2 Variasi Sumber Materi Pembelajaran Menyimak Berita 

Materi menyimak berita dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti 

surat kabar, majalah, televisi, radio, dan lain sebagainya. Variasi sumber materi 

yang ditemukan adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4. Variasi Sumber Materi Menyimak Berita 

No. Sumber Pelaksana 

1. Televisi A1 dan A2 

2. Radio A2 

3. Surat kabar A2 

4. Majalah  A4 

5. LKS (Lembar Kerja Siswa) A3 dan A5 

6. Buku pelajaran  A6 

Berdasarkan tabel di atas, materi menyimak berita dapat diperoleh dari 

televisi. Ada berbagai cara untuk mendapatkan materi menyimak berita melalui 

sumber ini. Materi dapat didownload dari internet atau dengan menyimak acara 

berita di televisi. Seperti halnya A1 yang mencari materi menyimak berita melalui 

internet. Materi menyimak berita didownload melalui youTube dari siaran berita 

televisi TATV. Video tersebut berdurasi 1 menit. Guru memilih sumber ini karena 

siaran berita TATV yang tayang pada pukul 22.00 WIB menyampaikan berita 

dengan menggunakan bahasa Jawa.  

Radio dapat digunakan sebagai sumber materi menyimak berita. Hampir 

sama dengan siaran berita di televisi, siaran berita radio juga menyampaikan 

berita aktual bahkan ada juga siaran berita keluarga. Siaran berita keluarga yang 

dimaksud seperti pawarta lelayu dan informasi keluarga lainnya. Guru 

mengumpulkan beberapa topik berita radio yang akan digunakannya sebagai 

acuan membuat siaran berita radio. Penyampaian materi dibuat sama persis seperti 
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siaran berita radio, namun isi dan bahasa yang digunakan disesuaikan dengan 

materi yang akan diajarkan Tujuan guru mengambil materi yang bersumber dari 

radio didasarkan keinginan guru menyampaikan wawasan kepada siswa bahwa 

berita juga dapat disampaikan lewat radio sekaligus menambah pengetahuan 

siswa. 

Surat kabar dapat digunakan sebagai sumber materi menyimak berita. 

Materi menyimak berita dapat diambil dari berbagai surat kabar nasional maupun 

surat kabar lokal. Surat kabar nasional digunakan untuk mengetahui berita aktual 

yang terjadi di Indonesia, sedangkan surat kabar lokal digunakan untuk 

mengetahui berita aktual yang terjadi di sekitar Karesidenan Pati. Seperti topik 

materi wisata ingkang mapan ing Dawe, Kudus; materi tersebut diambil dari surat 

kabar Radar Kudus. Materi yang semula berbahasa Indonesia diubah kedalam 

berbagai ragam bahasa Jawa. 

Materi menyimak berita dapat bersumber dari majalah. Majalah memiliki 

berbagai wacana yang dapat dijadikan sebagai materi menyimak berita. Seperti 

topik materi kapal kobong ing Pelabuhan Banten dan gong perdamaian ing 

Kupang yang diambil dari majalah Panjebar Semangat tanggal 9 Februari 2011. 

Topik materi tersebut diambil dari sariwarta pada halaman 5. Guru memilih 

majalah Panjebar Semangat karena majalah tersebut adalah salah satu majalah 

yang menggunakan bahasa Jawa, sehingga mempermudah guru dalam 

menyampaikan materi kepada siswa.  

Lembar kerja siswa merupakan buku tambahan yang didalamnya tersedia 

wacana materi sekaligus lembar penilaian. Dengan tersedianya wacana materi 
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tersebut, lembar kerja siswa dapat juga dijadikan sebagai sumber menyimak 

berita. Lembar kerja siswa yang digunakan di Kabupaten Kudus adalah Ngudi 

Wasis Basa Jawi SMP/MTs. Wacana menyimak berita yang bertopik gawe 

perpustakaan keluwarga diambil dari LKS Ngudi Wasis Basa Jawi Kelas VIII 

semester 2 halaman 19-20. Wacana tersebut dikutip dari Pustaka Candra No. 07 

Vol. 27 Oktober 2008. Selain itu, wacana menyimak berita yang bertopik warga 

Jateng diajab seneng nganggo bathik juga diambil dari LKS Ngudi Wasis Basa 

Jawi Kelas VIII semester 2 halaman 41-42. Wacana tersebut dikutip dari Panjebar 

Semangat No. 33 tanggal 14 Agustus 2010. Dasar guru memilih LKS sebagai 

sumber materi adalah dengan menggunakan LKS guru lebih mudah 

menyampaikan materi karena setiap siswa memiliki LKS. 

Materi menyimak berita juga dapat bersumber dari buku pelajaran. Buku 

pelajaran yang digunakan adalah buku Pathi Jawi untuk kelas VIII. Materi 

menyimak berita yang bertopik pementasan wayang wong pembauran diambil 

dari buku Pathi Jawi halaman 28-29. Wacana tersebut dikutip dari majalah 

Panjebar Semangat. Dasar guru milih sumber tersebut adalah dengan 

menggunakan buku pelajaran guru lebih mudah menyampaikan materi karena 

setiap siswa memiliki buku pelajaran tersebut. 

Simpulan yang dapat diambil adalah materi menyimak berita dapat 

diambil dari berbagai sumber, misalnya dari televisi, radio, surat kabar, majalah, 

LKS, dan buku pelajaran. Dari banyaknya sumber yang dapat diambil, guru bebas 

memilih dalam mengambil materi. Dengan kebebasan tersebut, maka terjadilah 

variasi sumber materi menyimak berita. 
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4.1.3 Variasi Ragam Bahasa dalam Materi Menyimak Berita 

Materi pembelajaran bahasa Jawa disajikan dalam berbagai ragam 

bahasa Jawa. Tujuannya adalah agar siswa mampu memahami dan mengucapkan 

dengan benar. Variasi ragam bahasa dalam materi menyimak berita yang 

ditemukan adalah sebagai berikut. 

Tabel 5. Variasi Bahasa dalam Materi Menyimak Berita 

No. Bahasa Pelaksana 

1. Ngoko Lugu A2, A3, dan A5 

2. Ngoko Alus A2 dan A4 

3. Krama Alus A1 dan A2 

Berdasarkan tabel di atas, salah satu materi menyimak berita yang 

menggunakan basa ngoko lugu adalah seperti paragraf berikut. 

Tanpa rinasa, buku-buku utawa majalah sing kita tuku, embuh pancen butuh 

utawa mung kanggo iseng ngisi wektu, gunggunge cukup akeh durung ditambah 

bukune mas, mbak, lan adhik. Embuh buku pelajaran kang dienggo ing sekolahan 

utawa buku-buku wacan lan sapanunggalane. Saya akeh buku utawa majalah 

sing kita waca, ateges ilmu sing kita duweni tansaya tambah dhuwur, kawruh kita 

tansaya mundhak akeh. 

Paragraf ini merupakan cuplikan dari topik materi gawe perpustakaan keluwarga. 

Dari cuplikan tersebut materi menggunakan ngoko lugu. Dasar guru memilih basa 

ngoko lugu dikarenakan ragam bahasa Jawa tersebut mudah dimengerti dan 

dipahami oleh siswa, sehingga materi yang disampaikan lebih mudah ditangkap 

oleh siswa. 
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Materi menyimak berita yang menggunakan basa ngoko alus salah 

satunya seperti berikut ini.  

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono nabuh gong perdamaian ing Taman 

Nostalgia, Kupang, Nusa Tenggara Timur, selasa 8 Februari. Gong dipapanake 

ana ing Taman Nostalgia iku diciptaake mligi dening The World Peace Comite 

tujuane minangka simbul amrih bangsa Indonesia kang dumadi saka maneka 

suku, agama, lan adat mau urip rukun madjinamadan. 

Cuplikan di atas diambil dari topik materi gong perdamaian ing Kupang. Dari 

cuplikan di atas, materi menggunakan ngoko alus. Dasar pemilihan basa ngoko 

alus dikarenakan guru menghendaki siswa memahami berbagai ragam bahasa 

Jawa. Dengan menggunakan basa ngoko alus, siswa diajarkan untuk mengenal 

ragam tersebut dan mempraktikkan dalam keseharian. 

Materi menyimak berita yang menggunakan basa krama alus salah 

satunya adalah paragraf seperti berikut. 

Jengkahing pemanggih antosipun PSSI ingkang kapandhegani Nurdin Khalid 

kaliyan pamarentah ngantos titi wanci menika dereng wonten karempohanipun. 

Jalaran senajan saking FIFA sampun paring wewaler bilih PSSI kedah namung 

ngawontenaken  kongres pemilihan ketua PSSI ingkang enggal, ananging sedaya 

kala wau dereng wonten asilipun. Ngantos samenika dereng wonten pasarujukan 

ingkang gumathuk antosipun PSSI kaliyan pamarentah ingkang dipunwakili 

dening Andi Malarangen minangka Menteri Pemuda dan Olahraga. 

Paragraf ini merupakan cuplikan dari salah satu topik materi pawarta olahraga 

lokal lan nasional. Dari cuplikan materi di atas, materi menggunakan krama 

inggil. Dasar pemilihan basa krama alus dikarenakan guru menghendaki siswa 

memahami berbagai ragam bahasa Jawa. Dengan menggunakan basa krama alus, 

siswa diajarkan untuk mengenal ragam tersebut dan mempraktikkan dalam 

keseharian. 



 

 

    

 

42 

Simpulan yang dapat diambil adalah materi pembelajaran menyimak 

berita dapat disampaikan dalam ragam bahasa Jawa, antara lain ngoko lugu, ngoko 

alus,  dan krama alus. 

 

4.2 Variasi Media Pembelajaran Menyimak Berita 

Media pembelajaran merupakan alat bantu guru dalam menyampaikan 

materi pembelajaran. Ada banyak macam media yang dapat digunakan oleh guru 

dalam pembelajaran menyimak berita. Variasi media tersebut adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 6. Variasi Media  dalam Menyimak Berita 

No. Jenis Media  Pelaksana 

1.  Media audio A2 dan A4 

2. Media audiovisual A1 dan A2  

Berdasarkan tabel di atas, terdapat dua jenis media elektronik dalam 

pembelajaran menyimak berita. Media yang digunakan adalah media audio dan 

media audiovisual. Media audio yang digunakan berupa pita kaset yang berisikan 

siaran berita radio dan rekaman guru membacakan materi. Guru berperan seolah-

olah menjadi penyiar radio dan menyampaikan beberapa berita. Materi siaran 

berita tersebut direkam dalam pita kaset. Hasil rekaman diperdengarkan kepada 

siswa dengan bantuan tape recorder. Media audio lainnya adalah rekaman guru 

membaca wacana materi menyimak berita. Materi direkam dengan menggunakan 

pita kaset. Setelah itu, dengan alat bantu tape recorder guru memutarkan rekaman 
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tersebut kepada siswa. Dasar guru menggunakan media tersebut dikarenakan 

media tersebut lebih mudah dalam pemasangan dan pemakaiannya. 

Media audiovisual yang digunakan berupa video siaran berita televisi. 

Guru mendapatkan video siaran berita televisi dengan cara mendownloadnya dari 

internet dan disimpan dalam bentuk  file. Rekaman ditanyangkan melalui LCD 

dengan bantuan komputer dan speaker. Media audiovisual lainnya berupa video 

guru yang berperan sebagai penyiar berita di televisi. Video tersebut disimpan 

dalam bentuk file. Selanjutnya, video tersebut juga ditayangkan melalui LCD 

dengan bantuan komputer dan speaker. Penggunaan media audiovisual 

dikarenakan sekolah telah menyediakan LCD di tiap-tiap kelas, sehingga guru 

dapat memanfaatkan media yang tersedia. 

Pembelajaran menyimak berita di sekolah lainnya dilakukan tanpa 

menggunakan media pembelajaran. Penyampaian materi menyimak berita 

dilakukan dengan cara guru membacakan materi berita dan siswa menyimak 

materi yang disampaikan oleh guru. Dalam pembelajaran ini, guru hanya menjadi 

fasilitator karena kurangnya fasilitas pembelajaran dan rusaknya beberapa piranti 

pembelajaran yang disediakan oleh sekolah. Cara ini kurang begitu efektif untuk 

pembelajaran menyimak berita karena siswa juga memiliki materi yang sedang 

disampaikan, sehingga banyak siswa yang tidak menyimak materi melainkan 

membaca langsung dari buku. 

Simpulan yang dapat diambil adalah ditemukan variasi media dalam 

pembelajaran menyimak berita. Media yang dapat dipakai dalam pembelajaran ini 

antara lain media audio dan media audiovisual. Terjadinya variasi media 
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dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain pemilihan guru dalam menggunakan 

media pembelajaran dan keterbatasan fasilitas yang disediakan sekolah. 

 

4.3 Variasi Penilaian dalam Pembelajaran Menyimak Berita 

Setelah usai guru menyampaikan materi pembelajaran, guru melakukan 

penilaian untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. 

Dalam penelitian ini, akan dianalisis penilaian berdasarkan teknik dan bentuknya.  

4.3.1 Variasi Teknik Penilaian dalam Pembelajaran Menyimak Berita 

Ada berbagai teknik penilaian yang dapat digunakan, setiap guru bebas 

memilih teknik penilaian. Dengan adanya kebebasan tersebut akan terjadi variasi 

teknik penilaian dalam pembelajaran menyimak berita. Variasi tersebut adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 7. Variasi Teknik Penilaian Menyimak Berita 

No. Teknik Pelaksana 

1. Lisan  A1, A2, A3, A4, A5 dan A6 

2. Tertulis  A1, A4, A5, dan A6 

Berdasarkan tabel di atas, teknik penilaian secara lisan dilakukan oleh 

semua sekolah yang menjadi objek penelitian. Guru melakukan penugasan dan 

penilaian secara lisan, begitu pula siswa dalam mengerjakan perintah guru 

dilakukan secara lisan pula. Salah satu contoh penilaian dengan teknik lisan 

adalah kegiatan tanya jawab. Semua sekolah melakukan penilaian tersebut setelah 
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materi menyimak berita disampaikan. Berikut adalah contoh penilaian dengan 

teknik lisan. 

Guru : “Apa wae isi pawarta sing wis kok rungokke mau?” (Apa saja isi berita 

yang telah disimak tadi?) 

Siswa : “Bantuan Bupati Kudus ing Rahtawu” (Bantuan Bupati Kudus di 

Rahtawu) 

Guru : “Bantuan apa wae sing diwenehke?” (Bantuan apa saja yang diberikan?) 

Siswa : “Bantuan sapi lan wedhus kagem masyarakat sing isih nganggur lan 

bantuan beasiswa kagem siswa berprestasi” (Bantuan sapi dan kambing 

untuk warga pengangguran dan bantuan beasiswa untuk siswa 

berprestasi). 

Guru melakukan penilaian secara lisan didasarkan beberapa pertimbangan yaitu 

keefektifan waktu, lebih mudah, dan membiasakan siswa berani mengutarakan 

pendapat dalam berbagai ragam bahasa Jawa.  

Teknik penilaian lain yang ditemukan adalah teknik penilaian secara 

tertulis. Guru melakukan penugasan dan penilaian secara tertulis atau lisan, 

namun dalam menjawab atau mengerjakan perintah harus dilakukan dengan cara 

tertulis. Siswa menuliskan tugas-tugas yang diberikan dilembar kerja. Dari tugas 

tersebut guru dapat melakukan penilaian. Salah satu perintah guru dalam 

melakukan penilaian secara tertulis sebagai berikut. 

Guru  : “Ringkesen pawarta sing wis kok rungokake mau ana ing buku catetan!” 

(Buatlah ringkasan isi berita yang telah disimak di buku catatan) 
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Guru  : “Gaween pawarta saka pathokan 5W+1H! Tulisen ana ing lembaran!” 

(Buatlah berita dengan patokan 5W+1H! Tulis pada kertas lembaran!) 

Tujuan guru melakukan penilaian ini adalah untuk mencari tahu tingkat 

pemahaman dan daya ingat siswa mengenai materi menyimak berita dan 

melakukan variasi dalam melakukan penilaian.  

Simpulan yang dapat diambil adalah teknik penilaian dapat dilakukan 

secara tertulis, secara lisan atau paduan dari keduanya. Dengan adanya pilihan 

dalam melakukan penilaian, maka akan terjadi variasi teknik penilaian dalam 

pembelajaran menyimak berita.  

 

4.3.2 Variasi Bentuk Penilaian dalam Pembelajaran Menyimak Berita 

Dalam pembelajaran, guru melakukan penilaian untuk mengukur tingkat 

pemahaman siswa atas materi yang diajarkan. Bentuk-bentuk penilaian tersebut 

beragam disesuaikan dengan indikator yang ingin dicapai. Variasi bentuk 

penilaian dalam pembelajaran menyimak berita adalah sebagai berikut. 

Tabel 8. Variasi Bentuk Penilaian Menyimak Berita 

No. Bentuk Pelaksana 

1. Menjawab pertanyaan  A2, A3, A4, A5, dan A6 

2. Membuat ringkasan  A1, A2, dan A6 

3. Memberikan tanggapan  A1  

4. Menceritakan kembali  A3 

5. Membuat berita A5 
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Berdasarkan tabel di atas, penilaian dengan menjawab pertanyaan 

dilakukan setelah materi selesai disampaikan. Guru memberikan pertanyaan 

secara lisan kepada siswa dan siswa menjawab pertanyaan yang diajukan. 

Pertanyaan yang diajukan berhubungan dengan 5W+1H. Guru melakukan 

penilaian secara lisan untuk memberikan peluang siswa bersikap aktif dalam 

pembelajaran menyimak berita. Berikut contoh kegiatan tanya jawab. 

Guru : “Sapa mau sing demo?” (Siapa yang sedang melakukan demo?) 

Siswa : “Guru tetep kutha Surakarta” (Guru tetap Kota Surakarta) 

Guru : “Kenapa guru-guru kok padha demo?” (Mengapa guru tersebut 

melakukan demo?) 

Siswa : “Guru-guru mau padha nuntut dana insentif kanggo guru ora tetep 

utawa honorer” (Guru tersebut menuntut dana insentif untuk guru tidak 

tetap atau honorer). 

Penilaian dengan menjawab pertanyaan juga dapat dilakukan secara tertulis. Guru 

membuat kelompok, tiap kelompok beranggotakan lima orang siswa. Setelah 

kelompok selesai dibuat, guru memberikan tugas siswa membuat lima pertanyaan 

yang berhubungan dengan materi yang telah disampaikan. Pertanyaan dan 

jawaban menggunakan ragam krama. Setelah pertanyaan selesai disusun, tugas 

tiap kelompok ditukar dengan kelompok lain. Tiap kelompok berdiskusi untuk 

menjawab pertanyaan yang ada. Hasil jawaban dikoreksi oleh kelompok pemilik 

pertanyaan. Pemilihan penilaian tersebut dikarenakan guru ingin melakukan 

variasi dalam kegiatan tanya jawab. 
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Penilaian membuat ringkasan dilakukan dengan cara memberikan tugas 

kepada siswa untuk menuliskan ringkasan isi berita di lembar kerja. Setelah 

selesai, siswa diminta membacakan ringkasan berita yang telah dibuatnya. 

Penilaian dengan cara membuat ringkasan isi berita juga dapat dilakukan secara 

lisan. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru, siswa 

mengutarakan isi berita secara singkat. Dengan siswa mampu membuat ringkasan 

berita diharapkan siswa memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. 

Guru  : “Sapa mau sing tilar donya?” (Siapa yang meninggal dunia?) 

Siswa : “Bapak H. Agus Salim”  

Guru : “Kapan Pak Agus tilar donya?” (Kapan Pak Agus meninggal dunia?) 

Siswa : “Rabu wage, 6 April 2011” 

Guru : “Ana ngendi Bapak Agus disarekake?” (Dimana Bapak Agus 

dimakamkan?) 

Siswa :  “Kuburan Kaliputu, Kudus”. 

Penilaian selanjutnya adalah memberikan tanggapan. Penilaian ini 

dilakukan setelah salah satu siswa membacakan ringkasannya dan siswa lainnya 

menanggapi ringkasan isi berita yang telah disampaikan. Penilaian ini dilakukan 

karena guru menghendaki siswanya aktif dan berani mengutarakan pendapatnya 

didalam pembelajaran. 

Penilaian menceritakan kembali dilakukan dengan berpatokan pada 

pokok-pokok isi berita. Beberapa siswa diminta menceritakan kembali isi berita 

dengan menggunakan bahasanya sendiri. Dalam penilaian ini, guru melakukan 
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penilaian secara bertingkat. Guru berharap setelah siswa mengetahui pokok-pokok 

isi berita, siswa mampu menceritakan kembali berita yang telah disampaikan. 

Penilaian membuat berita dilakukan guru dengan cara menugaskan siswa 

membuat berita dengan berpatokan 5W+1H. Tugas dibuat pada lembar kerja 

dalam bentuk narasi. Tujuan penilaian ini adalah agar siswa mampu membuat 

karangan berita setelah mengetahui patokan-patokan berita. Namun, penilaian ini 

kurang tepat diterapkan dalam penilaian kompetensi menyimak. Penilaian ini 

lebih cocok diterapkan dalam kompetensi menulis karena penilaian dilakukan 

dengan cara menulis atau mengarang, sedangkan untuk penilaian menyimak 

seharusnya berhubungan dengan kemampuan mendengar dan daya ingat 

mengenai materi yang telah disimaknya.  

Simpulan yang dapat diambil adalah penilaian dalam pembelajaran 

menyimak berita dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya menjawab 

pertanyaan, membuat ringkasan, memberikan tanggapan, menceritakan kembali, 

dan membuat berita. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

1. Variasi materi menyimak berita yang digunakan oleh guru di SMP negeri 

Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut (1) variasi topik menyimak berita 

meliputi pawarta lelayu, nguri-uri budaya Jawi, warga Jateng diajab seneng 

nganggo bathik, pementasan wayang wong pembauran, demo guru nuntut 

dana insentif kagem guru boten tetep, wisata ingkang mapan ing Dawe, 

bencana alam ingkang wonten ing Indonesia lan mancanagari, wabah uler 

wulu, wisatawan asal saking Jepang radi kirang, perang antaranipun Libya 

lawan sekutu,  persiapanipun para tiyang sepuh anggenipun ngadhepi UAN, 

kawontenanipun warga Indonesia ingkang wonten ing mancanagari, pawarta 

olahraga lokal lan nasional , gawe perpustakaan keluarga, kapal kobong ing 

Pelabuhan Banten, dan gong perdamaian ing Kupang. (2) Variasi sumber 

materi menyimak berita diperoleh dari televisi, radio, surat kabar, majalah, 

LKS, dan buku pelajaran. (3) Variasi bahasa dalam materi menyimak berita 

menggunakan basa ngoko lugu, ngoko alus, dan krama alus.  

2. Variasi media dalam pembelajaran menyimak berita yang digunakan oleh guru 

di SMP Negeri Kabupaten Kudus yaitu media audio berupa pita kaset yang 
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berisikan rekaman guru membacakan materi dan siaran berita radio; dan 

media audiovisual yang meliputi video siaran berita televisi.  

3. Variasi penilaian dalam pembelajaran menyimak berita di SMP Negeri 

Kabupaten Kudus dikelompokkan menjadi dua, yaitu (1) variasi teknik 

penilaian meliputi teknik lisan dan tertulis. (2) Variasi bentuk penilaian 

meliputi menjawab pertanyaan, membuat ringkasan, memberikan tanggapan, 

menceritakan kembali, dan membuat berita. 

 

5.2  Saran  

Berdasarkan simpulan tersebut, saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut. 

1. Dalam pembelajaran menyimak berita guru dapat lebih kreatif dalam 

pemilihan materi, media yang digunakan dan penilaian dalam pembelajaran 

menyimak berita agar siswa tidak merasa bosan. Selain itu, pemilihan materi, 

media dan penilaian juga harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa supaya 

tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 

2. Bagi peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai 

pembelajaran menyimak khususnya dan variasi yang lain dalam pembelajaran 

menyimak untuk menambah kajian pembelajaran. 
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DAFTAR SEKOLAH 

 

No. Nama Sekolah Alamat Kode 

1. SMP 1 Kudus Jl. Sunan Kudus no.10 A, Kecamatan Kota A 1 

2. SMP 2 Kudus Jl. Jend. Sudirman no. 82, Kecamatan Kota  A 2 

3. SMP 1 Jati Jl. Getas Pejaten, Kecamatan Jati A 3 

4. SMP 2 Jati 

Jl. AKBP. R. Agil Kususmadya no. 143, 

Kecamatan Jati 

A 4 

5. SMP 2 Mejobo Jl. Raya Mejobo, Kecamatan Mejobo A 5 

6. SMP 2 Undaan Jl. Kudus-Purwodadi KM. 7, Kecamatan Undaan A 6 

 

Lampiran 1 
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PEDOMAN OBSERVASI PENELITIAN 

 

1. Variasi Materi Pembelajaran 

No. Sekolah Topik Sumber Materi Ragam Bahasa 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

Keterangan: 

 Kolom sekolah diisi dengan nama sekolah yang menjadi objek penelitian. 

 Kolom topik diisi dengan topik dari materi yang diajarkan. Misalkan: 

wabah ulat bulu dan lain-lain. 

 Kolom sumber materi diisi dengan  asal materi tersebut diambil. Hasil 

yang mungkin diperoleh berupa buku teks, siaran berita radio/televisi, 

surat kabar, dan membuat sendiri. 

 Kolom ragam bahasa diisi dengan bahasa yang digunakan dalam materi 

tersebut. Hasil yang mungkin diperoleh berupa ngoko lugu/alus dan krama 

lugu/alus. 

 

2. Variasi Media Pembelajaran 

No. Sekolah Jenis Media Keterangan 

1.    

2.    

3.    

Lampiran 2 
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4.    

5.    

6.    

Keterangan: 

 Kolom sekolah diisi dengan nama sekolah yang menjadi objek penelitian. 

 Kolom jenis media diisi dengan jenis media yang digunakan guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran. Hasil yang mungkin diperoleh berupa 

media audio, media visual, dan media audiovisual. 

 Kolom keterangan diisi dengan hal-hal tambahan (cara pengoperasian 

media). 

 

3. Variasi penilaian 

No. Sekolah Teknik Penilaian Bentuk Penilaian 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

Keterangan: 

 Kolom sekolah diisi dengan nama sekolah yang menjadi objek penelitian. 

 Kolom teknik penilaian diisi dengan cara guru melakukan penilaian. Hasil 

yang mungkin diperoleh teknik tertulis dan teknik lisan. 

 Kolom bentuk penilaian diisi dengan bentuk penilaian yang dilakukan oleh 

guru. bentuk penilaian dapat bermacam-macam, misalkan: menjawab 

pertanyaan, dll. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Pertanyaan mengenai materi pembelajaran 

1. Dalam pembelajaran menyimak berita, topik apa yang akan diajarkan? 

2. Mengapa topik materi tersebut yang dipilih? 

3. Darimanakah sumber  materi tersebut diambil? 

4. Ragam bahasa Jawa apa yang digunakan dalam materi tersebut? 

5. Alasan apa yang mendasari guru memilih wacana tersebut sebagai materi 

pembelajaran? 

 

B. Pertanyaan mengenai media pembelajaran 

1. Apakah guru mengetahui bahwa dalam kurikulum 2010, KD menyimak 

berita menggunakan media elektronik? 

2. Dalam pembelajaran menyimak berita, apakah guru menggunakan media 

pembelajaran? 

 Jika iya, media apakah yang digunakan? 

 Jika tidak, mengapa tidak menggunakan media pembelajaran? 

Selanjutnya, digantikan dengan apa? 

3. Bagaimana cara menggunakan media pembelajaran tersebut? 

 

C. Pertanyaan mengenai penilaian 

1. Dalam penilaian pembelajaran menyimak berita, teknik apa saja yang 

digunakan? 

2. Apa alasan memilih teknik penilaian tersebut? 

3. Bentuk penilaian apa yang digunakan? 

4. Apakah dengan menggunakan bentuk penilaian tersebut, dapat dijadikan 

acuan bahwa siswa telah memahami materi yang diajarkan? 

 

Lampiran 3 
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Data Hasil Penelitian Variasi Materi Pembelajaran Menyimak Berita 

No. Pelaksana Topik Sumber Bahasa 

1. A 1 Demo solidaritas kagem guru 

sukarelawan 

Siaran berita dari 

TATV 

Krama alus 

2. A 2  Bantuan bencana saking 

Bupati Kudus 

 Pawarta  lelayu/kematian 

 Wisata ingkang mapan ing 

Dawe, Kudus 

 Bencana lahar dingin 

Gunung Merapi lan banjir 

ing Magelang 

 Wabah uler wulu 

 Wisatawan asal saking 

Jepang radi kirang 

 Bencana tsunami wonten 

ing Jepang 

 Perang antaranipun Libya 

lawan sekutu 

 Nguri-uri budaya Jawi 

 Karesikaning lingkungan 

 Persiapanipun para tiyang 

Membuat 

sendiri yang 

bersumber dari 

berita televisi, 

radio dan surat 

kabar  

 Ngoko lugu 

 Ngoko alus 

 Krama alus 
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sepuh anggenipun 

ngadhepi UAN 

 Kawontenanipun warga 

Indonesia ingkang wonten 

ing mancanagari 

 POPDA Jateng taun 2011 

 Kisruh kepengurusan PSSI 

 PERSIKU unggul saking 

PERSIKU Gorontalo 3-0 

 SMP 2 Kudus kasil dados 

juara umum bidang renang 

ing POPDA tingkat 

kabupaten taun 2011 

3. A 3 Gawe perpustakaan 

keluwarga 

Ngudi Wasis 

Basa Jawi 

SMP/Mts. 

Kelas VIII 

semester 2 

(kapethik saka 

Pustaka Candra 

No.07 Vol. 27 

Oktober 2008) 

Hal. 19-20 

Ngoko lugu 
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4. A 4 Gong perdamaian ing Kupang Panjebar 

Semangat, 9 

Februari 2011 

Ngoko alus 

5. A 5 Warga Jateng diajab seneng 

nganggo bathik 

Ngudi Wasis 

Basa Jawi 

SMP/Mts.Kelas 

VIII semester 2 

(kapethik saka 

Penjebar 

Semangat No. 

33 tgl 14 

Agustus 2010) 

Hal 41-42  

Ngoko lugu 

6. A 6 Pementasan wayang wong 

pembauran 

Pathi Jawi SMP 

Kelas VIII Hal. 

28-29 (kapethik 

saka Panjebar 

Semangat) 

Ngoko lugu 
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Data Hasil Penelitian Variasi Media Pembelajaran Menyimak Berita 

 

 

No. Pelaksana Media yang digunakan Jenis Media 

1. A1 Siaran berita dari TATV Media audiovisual 

2. A2 Siaran berita radio dan siaran berita 

televisi 

Media audio dan 

media audiovisual 

3. A3 - - 

4. A4 Rekaman guru membacakan teks 

materi pembelajaran 

Media audio 

5. A5 - - 

6. A6 - - 
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Data Hasil Penelitian Variasi Penelitian dalam Pembelajaran Menyimak Berita 

No. Pelaksana Teknik Bentuk 

1. A1 Tertulis 

Lisan  

 Membuat ringkasan isi berita  

 Memberikan tanggapan tentang isi berita yang 

dibacakan siswa lain 

2. A2 Lisan  

 

 Menjawab pertanyaan 

 Membuat ringkasan isi berita 

3. A3 Lisan   Menjawab pertanyaan 

 Menceritakan kembali isi berita 

4. A4 Lisan 

Tertulis  

 Menjawab pertanyaan 

5. A5 Lisan  

Tertulis  

 Menjawab pertanyaan 

 Membuat berita dengan patokan 5W+1H 

6. A6 Lisan  

Tertulis  

 Menjawab pertanyaan 

 Membuat ringkasan isi berita  
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DATA HASIL WAWANCARA 

 

A. Pertanyaan mengenai materi pembelajaran 

1. Dalam pembelajaran menyimak berita, topik apa yang akan diajarkan? 

Topik yang diajarkan antara lain: 

 Topik mengenai demo para guru tetap menuntut dibayarkannya dana 

insentif untuk guru honorer atau tidak tetap. 

 Topik mengenai berbagai macam topik aktual di Indonesia maupun 

mancanegara. Topik yang dibahas meliputi bantuan dari Bupati Kudus, 

berita kematian Bapak H. Agus Salim, tempat wisata yang berada di 

Kecamatan Dawe, Kudus, bencana lahar dingin Gunung Merapi dan 

banjir di Magelang, wabah ulat bulu di Probolinggo, menurunnya 

wisatawan asal Jepang di Bali, bencana tsunami di Jepang, perang antara 

Libya lawan sekutu, melestarikan budaya Jawa, persiapan orang tua 

siswa dalam menghadapi UAN, keadaan warga Indonesia yang berada di 

luar negeri, POPDA Jateng tahun 2011, kisruh kepengurusan PSSI, 

PERSIKU unggul dari PERSIKU Gorontalo 3-0, dan SMP 2 Kudus 

berhasil menjadi juara umum bidang renang ing POPDA tingkat 

kabupaten taun 2011. 

 Topik mengenai cara membuat perpustakaan keluarga yang berasal dari 

memanfaatkan berbagai buku dan barang bekas yang ada dirumah. 

 Topik mengenai terbakarnya kapal penumpang dan barang di sekitar 

pelabuhan Banten dan pemukulan gong perdamaian di Kupang oleh 

Presiden RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. 

 Topik mengenai ajakan dari Gubernur Jawa Tengah, Bapak Bibit 

Waluyo agar semua warga memakai batik. 

 Topik mengenai Wayang Wong pembauran yang diperankan oleh etnis 

Cina di Surabaya. 
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2. Mengapa topik materi tersebut yang dipilih? 

Guru menggunakan topik-topik tersebut atas dasar: 

 Keinginan guru memberikan informasi kepada siswa tentang kejadian 

aktual. 

 Keinginan guru untuk menanamkan karakter tertentu kepada siswa. 

 

3. Darimanakah sumber  materi tersebut diambil? 

Materi memyimak berita yang digunakan bersumber dari televisi, radio, 

surat kabar, majalah Panjebar Semangat, LKS Ngudi Wasis Kelas VIII 

semester 2, dan buku pelajaran Pathi Jawi kelas VIII. 

 

4. Ragam bahasa Jawa apa yang digunakan dalam materi tersebut? 

Materi menyimak berita menggunakan basa ngoko lugu, ngoko alus, dan 

krama alus. 

 

5. Alasan apa yang mendasari guru memilih wacana tersebut sebagai materi 

pembelajaran? 

 A1 memilih wacana tersebut sebagai materi pelajaran karena materi 

tersebut menyampaikan tentang berita aktual, siswa mudah menangkap 

materi karena pernah disampaikan lewat televisi, dan penggunaan krama 

alus agar siswa mengenal dan mampu menyampaikan dengan ragam 

bahasa tersebut. 

 A2 memilih wacana tersebut sebagai materi pelajaran karena materi 

tersebut menyampaikan berita-berita aktual yang terjadi di lingkup 

nasional dan internasional sehingga wawasan siswa menjadi lebih luas, 

pemilihan sumber yang bervariasi agar topik berita yang disampaikan 

beragam pula, dan penggunaan berbagai ragam bahasa Jawa agar siswa 

mampu mengucapkan serta memahami ragam bahasa Jawa. 

 A3 memilih wacana tersebut sebagai materi pelajaran karena materi 

tersebut menyampaikan hal-hal yang mampu membentuk karakter siswa 

agar peduli lingkungan dengan memanfaatkan barang-barang bekas,  



 

 

66 

sumber yang berasal dari LKS didasari atas keinginan guru agar mudah 

dalam menyampaikan materi, dan penggunaan ngoko lugu agar siswa 

lebih mudah menangkap materi yang diajarkan oleh guru. 

 A4 memilih wacana tersebut sebagai materi pelajaran karena materi 

tersebut menyampaikan berita aktual yang terjadi di lingkup nasional 

sehingga siswa mengetahui berita yang terjadi di sekitarnya, sumber 

yang berasal dari majalah Panjebar Semangat karena majalah tersebut 

menggunakan bahasa Jawa, dan penggunaan ngoko alus untuk 

mengajarkan siswa mengucapkan serta memahami ragam bahasa 

tersebut.  

 A5 memilih wacana tersebut sebagai materi pelajaran karena materi 

tersebut menyampaikan himbauan agar warga Jawa Tengah 

menggunakan batik dengan tujuan warisan budaya Jawa tersebut tidak 

punah, sumber yang berasal dari LKS didasari keinginan guru agar 

mudah dalam menyampaikan materi, dan penggunaan ngoko lugu agar 

siswa lebih mudah menangkap materi yang diajarkan oleh guru. 

 A6 memilih wacana tersebut sebagai materi pelajaran karena materi 

tersebut menyampaikan materi tentang pementasan wayang pembauran. 

Tujuannya ingin penanaman karakter memiliki wawasan yang luas dan 

bijak dalam menyikapi suatu masalah, sumber yang berasal dari buku 

pelajaran Pathi Jawi untuk mempermudah guru dalam mengajar, 

penggunaan ngoko lugu agar siswa lebih mudah menangkap materi yang 

diajarkan oleh guru. 

 

B. Pertanyaan mengenai media pembelajaran 

1. Apakah guru mengetahui bahwa dalam kurikulum 2010, KD menyimak berita 

menggunakan media elektronik? Iya. 

 

2. Dalam pembelajaran menyimak berita, apakah guru menggunakan media 

pembelajaran? 
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 Jika iya, media apakah yang digunakan?  

Media audiovisual dan media audio. 

 Jika tidak, mengapa tidak menggunakan media pembelajaran? Selanjutnya, 

digantikan dengan apa?  

Alasan tidak menggunakan media dikarenakan adanya keterbatasan 

fasilitas dan rusaknya beberapa piranti mengajar menyimak. Selanjutnya 

mengajar menyimak berita dilakukan dengan cara guru membacakan 

materi tersebut. 

 

3. Bagaimana cara menggunakan media pembelajaran tersebut? 

Media pembelajaran yang digunakan antara lain: 

 Media audiovisual dilakukan cara dengan memutarkan file yang berisi 

tayangan berita melalui komputer, LCD, dan dengan bantuan speaker. 

 Media audio dilakukan dengan cara memutarkan kaset pita yang berisi 

rekaman materi menyimak berita dengan bantuan tape recorder. 

 

C. Pertanyaan mengenai penilaian 

1. Dalam penilaian pembelajaran menyimak berita, teknik apa saja yang 

digunakan? 

Teknik penilaian yang digunakan adalah teknik lisan dan tertulis. 

 

2. Apa alasan memilih teknik penilaian tersebut? 

 Teknik lisan dipilih karena teknik ini lebih efisien waktu, lebih mudah, 

dan membiasakan siswa berani mengutarakan pendapat dalam berbagai 

ragam bahasa Jawa. 

 Teknik tertulis dipilih karena teknik ini bertujuan mencari tahu tingkat 

pemahaman dan daya ingat siswa mengenai materi menyimak berita dan 

melakukan variasi dalam melakukan penilaian.  
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3. Bentuk penilaian apa yang digunakan?  

Bentuk penilaian yang digunakan antara lain: 

 Menjawab pertanyaan 

 Membuat ringkasan isi berita 

 Memberikan tanggapan  

 Menceritakan kembali isi berita 

 Membuat berita. 

 

4. Apakah dengan menggunakan bentuk penilaian tersebut, dapat dijadikan 

acuan bahwa siswa telah memahami materi yang diajarkan? 

Kurang lebih dengan menggunakan bentuk penilaian seperti itu dapat 

dijadikan patokan keberhasilan pembelajaran. Patokan dapat ditentukan 

apabila siswa mampu menanggapi dan mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan, dengan begitu guru dapat mengambil garis besar bahwa siswa 

telah memahami materi yang diajarkan.  

 


