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 Keterampilan menyimak ceramah keagamaan siswa kelas IX-C SMP 
Muhammadiyah 3 Semarang masih rendah. Prestasi yang dicapai siswa kelas IX-
C belum memenuhi batas ketuntasan belajar, yaitu 75. Oleh karena itu, perlu 
media dan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi 
siswa. Salah satunya dengan media audio-visual komponen masyarakat belajar. 

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana peningkatan keterampilan 
menyimak ceramah keagamaan dengan media audio-visual komponen masyarakat 
belajar pada siswa kelas IX-C SMP Muhammadiyah 3 Semarang dan perubahan 
perilaku siswa tersebut. Penelitian ini bertujuan mendeskripsi peningkatan 
keterampilan menyimak ceramah keagamaan dengan media audio-visual 
komponen masyarakat belajar pada siswa kelas IX-C SMP Muhammadiyah 3 
Semarang dan mendeskripsi perubahan perilaku dalam menyimak ceramah 
keagamaan pada siswa tersebut. 

Subjek penelitian ini yaitu keterampilan menyimak ceramah keagamaan 
dengan media audio-visual komponen masyarakat belajar dengan batas ketuntasan 
belajar 75. Desain penelitian ini yaitu desain penelitian tindakan kelas yang 
dilakukan dalam dua siklus. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
teknik tes dan nontes. Teknik tes berupa keterampilan menyimak ceramah 
keagamaan dengan media audio-visual komponen masyarakat belajar. Teknik 
nontes berupa data tentang perilaku siswa yang berasal dari hasil observasi, 
wawancara, jurnal, dan dokumentasi pada siswa kelas IX-C SMP Muhammadiyah 
3 Semarang. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan ada peningkatan dari pratindakan, siklus I, 
dan siklus II. Dari data tes dapat diketahui peningkatan nilai menyimak ceramah 
keagamaan dengan media audio-visual komponen masyarakat belajar, yaitu pada 
pratindakan nilai rata-rata yang dicapai sebesar 53,37. Pada siklus I terjadi 
peningkatan sebesar 13,21 dan nilai rata-rata yang diperoleh adalah 66,58. Nilai 
rata-rata pada siklus II yaitu 82,90 dan mengalami peningkatan dari pratindakan 
sebesar 29,53. Artinya, keterampilan menyimak ceramah keagamaan dengan 
media audio-visual komponen masyarakat belajar semakin baik. Hasil analisis 
data nontes juga menunjukkan adanya perubahan perilaku siswa kelas IX-C SMP 
Muhammadiyah 3 Semarang, yaitu memberi respon positif terhadap media audio-
visual komponen masyarakat belajar. 
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Berdasarkan analisis data tes dan nontes dapat disimpulkan, bahwa 
keterampilan menyimak ceramah keagamaan dengan media audio-visual 
komponen masyarakat belajar pada siswa kelas IX-C SMP Muhammadiyah 3 
Semarang mengalami peningkatan. Peneliti menyarankan kepada guru bahasa dan 
sastra Indonesia agar menggunakan media audio-visual dengan komponen 
masyarakat belajar dalam pembelajaran. Siswa diharapkan untuk lebih aktif dalam 
kegiatan pembelajaran terutama menyimak ceramah keagamaan. Bagi peneliti 
keterampilan menyimak  yang lain diharapkan dalam melakukan penelitian 
menggunakan media dan pendekatan tersebut, karena dapat meningkatkan prestasi 
siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




