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MOTO DAN PERSEMBAHAN

…          
“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat... (QS Al
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“Bacalah dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar (manusia)
dengan perantara qolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak
diketahuinya” (QS Al ‘Alaq : 3-5).
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ABSTRAK
Yuningsih. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD untuk
Meningkatkan Keterampilan Menyimak Berita pada Siswa Kelas VII G SMP
Negeri I Karangsambung Tahun Pembelajaran 2011/2012. Skripsi. Universitas
Muhammadiyah Purworejo 2012.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan langkah-langkah
pembelajaran menyimak berita dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD,
(2) mendeskripsikan pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap
sikap dan minat belajar menyimak pada siswa kelas VII G SMP Negeri 1
Karangsambung, (3) mendeskripsikan peningkatan keterampilan menyimak berita
pada siswa kelas VII G SMP Negeri 1 Karangsambung melalui penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe STAD.
Teori yang menjadi acuan pada penelitian ini adalah R. Slavin tentang
pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah para siswa di
kelompokan menjadi beberapa kelompok yang heterogen setiap kelompok terdiri
dari 4-5 orang (Slavin, 2005:4). Teori Husnun Djuraid tentang berita. Berita
adalah sebuah laporan atau pemberitahuan mengenai terjadinya sebuah peristiwa
atau keadaan yang bersifat umum dan baru saja terjadi yang disampaikan oleh
wartawan di media massa (Djuraid, 2009:9). Teori Guntur Tarigan tentang
keterampilan menyimak. Menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan
mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterprestasi, menilai, dan
mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya (Tarigan, 2008:30).
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas model Arikunto
(2011:3) yang terdiri atas tiga tahapan yaitu prasiklus, siklus I, dan siklus II.
Setiap siklus terdiri dari perencanan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Subjek
penelitian ini yaitu siswa kelas VII G SMP Negeri 1 Karangsambung yang
berjumlah 34 siswa. Teknik pengumpulan data penelitian ini digunakan teknik tes
dan nontes. Instrumen tes berupa tes menyimak berita dengan bentuk isian
singkat, sedangkan nontes berupa lembar pengamatan, observasi, jurnal dan
dokumentasi. Dalam teknik analisis data penelitian ini digunakan deskriptif
kuantitatif dengan menghitung rata-rata dan deskriptif kulitatif. Teknik penyajian
hasil analisis menggunakan teknik formal dan teknik informal.
Dari hasil analisis data yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa
(1) langkah-langkah pembelajaran menyimak berita dengan model pembelajaran
kooperatif tipe STAD yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan
refleksi mampu membuat pelajaran lebih terarah, (2) pembelajaran dengan model
pembelajaran kooperatif tipe STAD mampu meningkatkan sikap dan minat dalam
pembelajaran. Penilaian berdasarkan hasil observasi menunjukan keaktifan siswa
yang tadinya kurang aktif menjadi cukup aktif, ineraksi siwa menjadi lebih baik,
dan situasi yang tadinya kurang pada prasiklus, menjadi cukup pada siklus I, dan
menjadi baik pada siklus II, (3) Hasil penelitian ini menunjukan bahwa
pembelajaran menyimak berita dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD
dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menyimak berita. Peningkatan
dapat dilihat dari rata-rata prasiklus 53,51 rata-rata pada siklus I mencapai 68,06
dan siklus II rata-rata sebesar 77,91, sudah memenuhi KKM.
Kata Kunci: model pembelajaran STAD, menyimak berita.
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BAB I
PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, dan sistematika skripsi.

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan suatu aspek kehidupan yang sangat penting dalam
aspek pembangunan bangsa suatu negara. Karena dengan pendidikan dapat
dihasilkan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan. Dalam
penyelenggaraan pendidikan disekolah yang melibatkan guru sebagai pendidik
dan siswa sebagai peserta didik, dihubungkan dengan interaksi belajar mengajar
atau proses pembelajaran. Proses pembelajaran tidak terlepas dari penggunaan
bahasa. Keraf (2001:1) menyatakan “Bahasa adalah alat komunikasi antara
anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap
manusia”. Dilihat dari pengertiannya, bahasa sangat diperlukan oleh masyarakat
bahasa dalam kegiatan berbahasanya yaitu sebagai alat komunikasi baik lisan
maupun tulis.
Materi pelajaran bahasa dapat dikelompokan dalam dua kelompok besar,
yaitu pengetahuan bahasa dan keterampilan berbahasa. Pengetahuan bahasa
meliputi kosakata dan struktur. Adapun keterampilan berbahasa menurut Tarigan
(2008: 2) Keterampilan berbahasa mencakup empat segi yaitu keterampilan
menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan
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menulis, keempatnya merupakan caturtunggal. Pengelompokan ini dimaksudkan
agar tampak perbedaan materi yang berupa pengetahuan/konsep dan materi yang
berupa keterampilan.
Kegiatan berbahasa yang berupa memahami bahasa yang dihasilkan orang
lain melalui sarana lisan atau pendengaran merupakan kegiatan yang paling
pertama yang dilakukan manusia. Keadaan itu sudah terlihat sejak manusia masih
bernama bayi. Bayi manusia yang belum mampu menghasilkan bahasa, sudah
akan terlihat dalam kegiatan mendengarkan dan usaha memahami bahasa orangorang di sekitarnya. Hal yang dilakukan manusia pertama kali yaitu menyimak,
kemudian berbicara, membaca dan menulis. Dalam belajar bahasa asing pun
kegiatan pertama yang dilakukan pelajar adalah menyimak bunyi-bunyi bahasa
yang dipelajari, baik yang berupa ucapan langsung maupun melalui sarana
rekaman.
Secara alami bahasa bersifat lisan dan terwujud dalam kegiatan berbicara
dan memahami pembicaraan itu. Hal itu akan lebih nyata terlihat pada masyarakat
bahasa yang belum mengenal sistem tulisan. Pada masyarakat bahasa modern pun
dalam kehidupan sehari-harinya, kegiatan berbahasa secara lisan akan jauh lebih
banyak daripada berbahasa tulis. Kenyataan itu dapat diartikan bahwa
kemampuan berbahasa secara lisan lebih fungsional dalam kehidupan sehari-hari
daripada kemampuan berbahasa secara tulis, dalam kaitan ini adalah kemampuan
menyimak yang perlu diberi perhatian secara memadai.
Fungsionalnya kegiatan menyimak ini dapat terlihat dari kehidupan seharihari kita yang dihadapkan dengan berbagai kesibukan menyimak. Contohnya
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dalam dialog antar anggota keluarga, percakapan antara teman, aktivitas
pendidikan di sekolah dan masih banyak lagi kegiatan lain yang melibatkan
kegiatan menyimak. Selain itu, fungsionalnya kegiatan menyimak bagi kehidupan
manusia karena kegiatan menyimak mempunyai peran yang sangat penting.
Peran pentingnya kegiatan menyimak ini dapat terlihat dari kehidupan
sehari-hari kita yang dihadapkan dengan berbagai kesibukan menyimak.
Contohnya dalam dialog antar anggota keluarga, percakapan antara teman,
aktivitas pendidikan di sekolah dan masih banyak lagi kegiatan lain yang
melibatkan kegiatan menyimak. Keterampilan menyimak tampak dilingkungan
sekolah. Dalam proses belajar mengajar, siswa mempergunakan sebagian besar
waktunya untuk menyimak pelajaran yang disampaikan oleh guru. Telaah yang
dilakukan oleh Pau T. Rankin pada tahun 1926 dalam (Tarigan, 1984:10) yang
melaporkan bahwa 42% waktu penggunaan bahasa tertuju pada menyimak.
Keberhasilan siswa memahami serta mengusai pelajaran diawali oleh
keterampilan menyimak yang baik. Sebuah keterampilan akan dikuasai dengan
baik jika dibelajarkan dan dilatihkan. Waktu yang digunakan oleh anak-anak
untuk menyimak di kelas-kelas sekolah dasar kira-kira 1½ sampai 2 jam sehari.
Walaupun sekolah-sekolah telah lama menuntut para siswa menyimak secara
ekstensif, sehingga pembelajaran menyimak di sekolah menjadi bersifat aktifreseptif. Namun pengajran langsung bagaimana cara yang terbaik untuk
menyimak tetap saja terlupakan dan diabaikan berdasarkan asumsi bahwa hal itu
merupakan keterampilan alamiah belaka (Tarigan, 1984:10). Selain itu, siswa
menganggap bahwa keterampilan menyimak adalah keterampilan yang mudah

4

karena orang normal pasti akan bisa menyimak. Pikiran itu seharusnya
dihilangkan karena pada kenyataannya siswa masih banyak yang mengeluh dalam
menyimak suatu pembelajaran dengan baik. Diremehkannya pembelajaran
menyimak terlihat pada hasil yang dicapai oleh siswa kelas VII G SMP N 1
Karangsambung yang masih berada dibawah batas KKM yaitu 70.
Dalam

pelaksanaan

pembelajaran

bahasa

disekolah,

khususnya

pembelajaran dan tes menyimak kurang mendapat perhatian guru secara khusus.
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, diperoleh informasi dari
pihak

guru

bahwa

meskipun

menggunakan

kurikulum

KTSP

namun

pelaksanaannya masih mengalami kesulitan. Selain itu, minat belajar siswa masih
kurang dan guru masih menggunakan metode ceramah sehingga menyebabkan
hasil belajar yang dicapai belum maksimal. Standar komptensi pada kelas VII G
SMP adalah Memahami wacana lisan melalui kegiatan mendengarkan berita.
Pembelajaran langsung tentang cara yang baik untuk menyimak masih
terlupakan dan terabaikan karena beberapa faktor : (1) pembelajaran menyimak
khususnya menyimak berita di sekolah-sekolah pada umumnya kurang mendapat
perhatian secara khusus, (2) pembelajaran memahami isi berita yang diberikan di
kelas masih menggunakan sistem klasikal dan kembali menggunakan metode
ceramah. Sehingga dengan jumlah peserta didik yang banyak yaitu 34 peserta
didik setiap kelas, pembelajaran menyimak berita kurang bermakna dan kurang
efektif, (3) guru juga kurang menekankan pada latihan-latihan untuk memahami
suatu berita, melainkan lebih menekankan pada pengenalan-pengenalan istilah
seperti menjelaskan pengertian berita dan aspek-aspek yang ada dalam berita.
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Terdapat satu hal lagi yang kurang diperhatikan guru demi keberhasilan
pembelajarannya yaitu sistem pengelolaan kelas masih menggunakan cara klasikal
sehingga terkesan monoton dan kurang menarik bagi peserta didik. Untuk
mengatasi hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan menggunakan
penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD.
Metode pembelajaran merupakan salah satu komponen yang sangat besar
pengaruhnya dalam keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Jika metode yang
digunakan kurang tepat dan penyajiannya kurang menarik dan monoton hampir
dipastikan siswa sulit menerima pelajaran tersebut. Sebaliknya, jika metode yang
digunakan aktif, kreatif, dan menarik perhatian, maka siswa antusias dalam
mengikuti pelajaran.
Salah satu metode pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk
berinteraksi satu sama lain adalah metode pembelajaran kooperatif. Pembelajaran
kooperatif adalah pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok kecil,
kemudian mereka mendiskusikan masalah-masalah yang ada. Pembelajaran
seperti ini akan membuat siswa lebih aktif dan lebih efektif karena siswa lebih
mudah

menemukan

dan

memahami

konsep-konsep

yang

sulit

dengan

mendiskusikan masalah tersebut dengan temannya.
Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam menyimak
berita diharapkan dapat meningkatkan rasa ingin tahu, minat dan memotivasi
belajar siswa. Jika siswa termotivasi, siswa akan mengikuti pelajaran dengan baik
dan maksimal. Selain itu, siswa juga tidak akan cepat merasa bosan. Dengan
demikian, akan mampu meningkatkan keterampilan menyimak berita pada siswa
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yang dapat diidentifikasi dari hasil belajar siswa dan berubahnya sikap siswa ke
arah positif serta mampu mengubah pandangan siswa mengenai pembelajaran
bahasa yang diremehkan, dianggap kurang penting sekaligus agak menyulitkan
bagi siswa menjadi suatu kompetensi yang menarik. Karena sebenarnya
kompetensi tersebut bisa dilakukan setiap saat dan di mana saja, sehingga mampu
meningkatkan keterampilan menyimak siswa khusunya menyimak berita.
Berdasarkan uraian di atas, penulis menentukan penelitian ini dengan judul
“Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD Untuk Meningkatkan
Keterampilan Menyimak Berita Pada Siswa Kelas VII G

SMP Negeri 1

Karangsambung Tahun Pembelajaran 2011/2012”. Penelitian dilakukan di SMP
Negeri 1 Karangsambung dengan pertimbangan (1) strategi yang digunakan oleh
guru dalam pembelajaran menyimak berita belum berhasil, (2) guru mata
pelajaran bersedia berkolaborasi dengan penulis untuk mengadakan tindakan
perbaikan pembelajaran, (3) siswa kelas VII G masih kurang dalam kemampuan
pembelajaran menyimak berita.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan hasil observasi dengan guru sebelum penulis melakukan
penelitian di sekolah tersebut, ditemukan beberapa hambatan dalam pembelajaran
menyimak berita yaitu:
1) Pembelajaran keterampilan menyimak di sekolah belum diajarkan secara
maksimal dan metode yang digunakan guru kurang bervariasi sehingga, siswa
kurang termotivasi untuk belajar menyimak karena meresa jenuh.
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2) Media atau fasilitas yang disediakan oleh sekolah masih kurang memadai
sehingga guru kesulitan dalam menyampaikan pembelajaran menyimak.
3) Rendahnya minat siswa dalam menyimak, khususnya menyimak berita dan
perilaku siswa yang meremehkan pemebelajaran menyimak
4) Media tidak difungsikan secara efektif, karena guru beranggapan bahwa
pemanfaatannya memerlukan berbagai persiapan.

C. Batasan Masalah
Berdasarkan hasil identifikasi, masalah di atas cukup kompleks sehingga
perlu dibatasi agar pembahasan tidak meluas. Penulis membatasi masalah yang
akan menjadi bahasan penelitian, yaitu masalah kemampuan siswa dalam
menyimak berita dan perilaku siswa dikelas yang menunjukkan sikap kurang
merespon atau minat siswa terhadap pembelajaran menyimak berita. Model yang
digunakan dalam penelitian ini pembelajaran kooperatif tipe STAD yang
diharapakan mampu meningkatkan keterampilan menyimak berita pada siswa
kelas VIIG SMP Negeri 1 Karangsambung Tahun Pembelajaran 2011/2012.

D. Penegasan Istilah
Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai judul di atas, penulis
akan menjelaskan beberapa istilah. Untuk menghindari penafsiran yang berbeda
serta mewujudkan pandangan dan pengertian yang berhubungan dengan judul
skripsi yang penulis ajukan, istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Model pembelajaran menurut Joice dan Weil dalam Isjoni (2011: 50) adalah
suatu pola atau rencana yang sudah direncanakan sedemikian rupa dan
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digunakan untuk menyusun kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan
memberi petunjuk kepada pengajar di kelasnya.
2. Pembelajaraan Kooperatif adalah strategi belajar dengan sejumlah siswa
sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat keterampilannya berbeda.
Menurut Slavin (2011): 4), pembelajaran kooperatif dapat membantu
perbedaan menjadi bahan pembelajaran dan bukannya menjadi masalah.
3. STAD Menurut Slavin (2011: 12), STAD adalah untuk memotivasi siswa
supaya dapat saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam
menguasai kemampuan yang diajarkan oleh guru. Para siswa bekerja sama
setelah guru menyampaikan materi pelajaran.
4. Meningkatkan adalah proses menaikan derajat atau keterampilan yang dimiliki
oleh seseorang (Alwi,dkk 2008: 1470). Pada penelitian ini diartikan sebagai
suatu perubahan tertentu untuk menjadi lebih baik dan mendapat nilai yang
maksimal.
5. Keterampilan

adalah

keterampilan

atau

kecakapan

seseorang

untuk

menyelesaikan tugas (Alwi,dkk 2008:869)
6. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang lisan dengan
penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interprestasi untuk memperoleh
informasi, menangkap isi atau pesan serta memahami makna komunikasi yang
telah disampaikan oleh sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan
(Tarigan, 2008: 31).
7. Berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang
hangat; kabar; pemberitahuan; pengumuman. (Alwi,dkk 2008:179).
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8. Siswa Kelas VII G SMP Negeri 1 Karangsambung adalah subjek penelitian itu
adalah siswa yang duduk dikelas VII G pada Sekolah Menengah Pertama.
Jadi, judul penelitian ini adalah “Penerapan Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe STAD untuk Meningkatkan Keterampilan Menyimak Berita
Pada Siswa Kelas VII G SMP Negeri 1 Karangsambung Tahun Pembelajaran
2011/2012”.

E. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah langkah-langkah penerapan pembelajaran menyimak berita
dengan model pembelajaraan kooperatif tipe STAD pada siswa kelas VII G
SMP Negeri 1 Karangsambung Tahun Pembelajaran 2011/2012?
2. Bagaimanakah pengaruh penerapan model pembelajaraan kooperatif tipe
STAD terhadap sikap dan minat belajar menyimak berita pada siswa kelas
VII G SMP Negeri 1 Karangsambung Tahun Pembelajaran 2011/2012?
3. Bagaimanakah

peningkatan

keterampilan

menyimak

berita

dalam

pembelajaran bahasa Indonesia dengan model pembelajaran kooperatif tipe
STAD pada siswa kelas VII G SMP Negeri 1 Karangsambung Tahun
Pembelajaran 2011/2012?
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F. Tujuan Penelitian
Sehubungan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini
adalah untuk:
1. Mendeskripsikan langkah-langkah penerapan pembelajaran menyimak
berita dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siswa kelas
VIIG SMP Negeri 1 Karangsambung Tahun Pembelajaran 2011/2012.
2. Mendeskripsikan pengaruh penerapan model pembelajaraan kooperatif tipe
STAD terhadap sikap dan minat belajar menyimak berita pada siswa kelas
VIIG SMP Negeri 1 Karangsambung Tahun Pembelajaran 2011/2012.
3. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan menyimak berita dalam
pembelajaran bahasa Indonesia dengan model pembelajaran kooperatif tipe
STAD

pada siswa kelas VIIG SMP Negeri 1 Karangsambung Tahun

Pembelajaran 2011/2012.

G. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan praktis.
1. Manfaat Teoretis
Manfaat teoretis yang diharapkan dari penelitian ini adalah menambah
wawasan tentang pembelajaran bahasa Indonesia khususnya pembelajaran
menyimak berita, memberikan strategi baru dalam pembelajaran bahasa
Indonesia khususnya dalam pembelajaran menyimak berita, serta
menambah khasanah penelitian di bidang pendidikan dan memberikan
sumbangan teori untuk mengembangkan teori dalam meningkatkan
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keterampilan

menyimak

berita

pada

khususnya

dan

untuk

mengembangkan teori pembelajaran Bahasa pada umumnya.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis
adalah sebagai berikut:
a. Bagi Penulis
Penelitian ini dapat memberikan pengalaman berharga sebagai
wujud pelatihan kerja di lembaga pendidikan dan merupakan alat untuk
mengembangkan diri sebagai calon guru yang professional.
b. Bagi Siswa
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan aktifitas dan semangat
siswa dalam belajar bahasa Indonesia khususnya menyimak berita,
memotivasi siswa untuk belajar, serta meningkatkan hasil / proses
belajar khususnya dalam materi menyimak berita.
c. Bagi Guru
Penelitian ini dapat digunakan untuk kepentingan guru dalam
melaksanakan tugas pembelajaran. Hasil penelitian ini dapat dijadikan
bahan masukan dalam proses pembelajaran,

membantu guru

memperbaiki pembelajaran, membantu guru berkembang secara
profesional, meningkatkan percaya diri, serta memungkinkan guru
secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan.
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H. Sistematika Skripsi
Sistematika ini ditunjukan untuk memberikan gambaran skripsi yang
disusun. Skripsi ini terdiri atas lima bab. Permulaan skripsi ini berisi halaman
judul, pengesahan, moto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi dan abstrak.
Bab I, Memuat pendahuluan yang berisi latar belakang, penegasan istilah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika skripsi.
Bab II, penulis menguraikan tinjauan pustaka, kajian teoretis, dan hipotesis..
Kajian teori berisikan teori-teori yang dijadikan landasan penulis. Landasan teori
ini dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan pembahasan data hasil
penelitian.
Bab III, bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari desain
penelitian, subjek dan objek penelitian, tempat dan waktu penelitian, instrumen
penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
Bab IV, berisi tentang penyajian dan pembahasan data. Dalam bab ini
penelitian menguraikan tentang langkah-langkah penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe STAD dan peningkatan keterampilan menyimak anak setelah
dilakukan pembelajaran keterampilan menyimak berita, melalui penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe STAD serta

perubahan perilaku siswa setelah

dilakukan pembelajaran keterampilan menyimak berita melalui pembelajaran
kooperatif tipe STAD.
Bab V, pada bab ini berisi penutup yang berisi simpulan dan saran.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KAJIAN TEORETIS,
KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS
Bab II berisi tinjauan pustaka, kajian teoretis, kerangka berpikir dan
hipotesis. Berikut ini akan dipaparkan masing-masing bagian tersebut.

A. Tinjauan Pustaka
Penelitian tentang upaya peningkatan keterampilan menyimak telah banyak
dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi. Namun, Penelitian
tentang peningkatan keterampilan menyimak masih menarik untuk diadakan
penelitian lebih lanjut. Baik itu yang bersifat melengkapi maupun yang bersifat
baru. Beberapa penelitian tentang keterampilan menyimak diantaranya seperti
penelitian yang dilakukan oleh Suratno (2006) melakukan penelitian tentang
menyimak dengan judul “Peningkatan Keterampilan Menyimak Berita Melalui
Media Audio Visual dengan Pendekatan Kontekstual Komponen Inquiry pada
Siswa Kelas VII A SMP N I Tarub Kabupaten Tegal”.
Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media
audio-visual terhadap kemampuan menyimak berita dan perubahan perilaku
siswa. Berdasarkan analisis data penelitian dalam skripsi Suratno keterampilan
menyimak berita siswa pada pratindakan, siklus I, dan siklus II menunjukkan
peningkatan nilai rata-rata kelas. Pada pratindakan nilai rata-rata kelas mencapai
57,4. Pada siklus I terjadi peningkatan dari nilai rata-rata pratindakan sebesar 10,5
poin atau 18,3 % dengan nilai rata-rata kelas sebesar 67,9 dan pada siklus II
13
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mengalami peningkatan dari nilai rata-rata 80,6. Untuk peningkatan dari
pratindakan ke siklus II adalah 23,2 poin atau 40,4 %. Peningkatan keterampilan
menyimak berita pada tiap siklus diikuti dengan perubahan perilaku siswa ke arah
yang positif. Hal tersebut terlihat pada keaktifan siswa dan keantusiasan siswa
dalam mengikuti pembelajaran, serta siswa merasa senang dan tertarik dalam
mengikuti pembelajaran menyimak berita melalui media audio-visual dengan
pendekatan kontekstual.
Ahmad (2011) dalam skripsinya yang berjudul “ Upaya Peningkatan
Kemampuan Menyimak Legenda Dengan Media Film Pada Siswa Kelas X SMA
Negeri 9 Purworejo” . Hasil pratindakan ke siklus I terjadi peningkatan 19,65%.
Siklus II nilai rata-ratanya 78,52% termasuk dalam kategori baik. Dari siklus I ke
siklus II terjadi peningkatan sebesar 6,82 %. Perubahan yang terjadi semua
menyatakan senang menyimak legenda dengan media film dan siswa terlihat aktif
pada saat pembelajaran.
Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti tersebut memiliki persamaan
dan perbedaan. Persamaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan
penelitian Ahmad adalah sama-sama meneliti kemampuan menyimak. Persamaan
antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian Suratno adalah samasama menyimak berita pada siswa kelas VII SMP. Perbedaan antara penelitian
yang dilakukan penulis dengan penelitian Ahmad adalah materi yang diajarkan
dan metode pembelajaran, dalam penelitian ini penulis meneliti tentang
pembelajaran menyimak berita dengan penerapan model pembelajaran kooperatif
tipe STAD pada siswa kelas VIIG SMP Negeri 1 Karangsambung, sedangkan
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Ahmad meneliti tentang pembelajaran menyimak legenda dengan menggunakan
media film pada siswa kelas X SMA Negeri 9 Purworejo. Perbedaan antara
penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian Suratno adalah model
pembelajarannya dalam penelitian ini penulis menggunakan penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siswa keas VIIG SMP Negeri 1
Karangasambung, sedangkan Suratno menggunakan media audio-visual pada
siswa kelas VIIA SMP Negeri 1 Tarub Kabupaten Tegal.
Penelitian yang menganalisis peningkatan kemampuan menyimak seperti
yang dilakukan oleh Ahmad (2011) dan Suratno (2006) relevan dengan penelitian
ini. Secara garis besar penelitian tersebut berisi tentang upaya peningkatan
kemampuan menyimak. Dari hasil penelitian Ahmad (2011) dan Suratno, terdapat
peningkatan kemampuan menyimak siswa dan perubahan keaktifan siswa selama
mengikuti pembelajaran. Hal tersebut diketahui dari perubahan kearah yang lebih
baik dan juga peningkatan skor dan siswa menjadi aktif, antusias mengikuti
pembelajaran menyimak serta pembelajaran berlangsung menyenangkan.
Penelitian ini difokuskan pada kemampuan menyimak berita dan aktivitas
belajar siswa kelas VII G SMP Negeri 1 Karangsambung terhadap penerapan
pembelajaran kooperatif tipe STAD. Pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah
strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang
tingkat keterampilannya berbeda. Pembelajaran ini, untuk memotivasi siswa
supaya dapat saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam menguasai
kemapuan yang diajarkan oleh guru serta membuat siswa aktif dan bekerjasama
dalam suatu kelompok. Dengan demikian, diharapkan kemampuan menyimak
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akan lebih meningkat sehingga penelitian ini dapat dijadikan pelengkap dalam
upaya meningkatkan kemampuan menyimak siswa.

B. Kajian Teoretis
Dalam kajian teoretis ini akan diuraikan teori yang mendukung penelitian.
Adapun kajian teoretis yang terkait dalam penelitian ini mencakup empat hal
pokok yaitu: (1) keterampilan menyimak, (2) berita, (3) model pembelajaran
kooperatif, (4) model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Paparan mengenai
teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterampilan Menyimak
Pada bagian ini akan dibahas mengenai pengertian menyimak, tujuan
menyimak, ragam menyimak, tahap-tahap dalam menyimak, faktor yang
mempengaruhi berhasil tidaknya dalam menyimak, pemilihan bahan dalam
pembelajaran menyimak dan penilaian keterampilan menyimak. Keterampilan
berasal dari kata terampil yang berarti cakap atau mampu dan cekatan.
Keterampilan berbahasa adalah kemampuan menggunakan bahasa yang dapat
meliputi mendengarkan/menyimak, berbicara, membaca dan menyimak.
Seperti yang telah kita ketahui bahwa fungsi bahasa yang utama yaitu sebagai
alat komunikasi baik secara lisan maupun tulis. Dengan demikian, terampil
berbahasa artinya terampil menggunakan bahasa dalam komunikasi baik secara
lisan maupun tertulis.
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a. Pengertian Menyimak
Pengertian menyimak dikemukakan oleh beberapa tokoh. Anderson
(dalam Tarigan, 2008:30) menyatakan bahwa menyimak adalah proses
mendengarkan, mengenal, serta menginterprestasikan lambang-lambang
lisan. Menyimak dapat pula bermakna mendengarkan dengan penuh
pemahaman dan perhatian serta apresiasi (Russell & Russell: Anderson
dalam Tarigan 2008: 30). Tarigan (2008 : 4) menyatakan bahwa menyimak
adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa,
mengidentifikasi, menginterprestasi, menilai, dan mereaksi atas makna yang
terkndung di dalamnya. Menyimak adalah mendengarkan (memperhatikan)
baik-baika apa yang diucapkan atau dibaca orang (Depdiknas, 2008: 94).
Menyimak merupakan kemampuan berbahasa awal yang dikuasai
manusia dan dasar bagi kemampuan berbahasa lain. Pada awal kehidupan
manusia terlebih dulu belajar menyimak, kemudian berbicara, membaca,
dan menyimak. Penguasaan kemampuan menyimak akan berpengaruh pada
kemampuan berbahasa lain. Tarigan (1987:3) menyatakan bahwa dengan
meningkatkan kemampuan menyimak berarti pula membantu meningkatkan
kualitas berbicara pada diri seseorang.
Melalui proses menyimak, orang dapat melafalkan fonem, kata, dan
kalimat. Pemahaman terhadap hal tersebut

sangat membantu seseorang

dalam berbicara, membaca, menulis ataupun menyimak. Petunjuk-petunjuk
dalam belajar berbicara, membaca maupun menyimak selalu disampaikan
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melelui bahasa lisan. Hal ini berarti kemampuan menyimak dapat
menunjang kemampuan berbicara, membaca, menulis, maupun menyimak.
Tarigan (2008 : 31)

menyatakan bahwa kemampuan menyimak

adalah “suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan
dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi serta interpretasi. Untuk
memperoleh informasi, serta menangkap isi, dan makna komunikasi yang
hendak disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan”.
Suatu kemampuan juga erat hubungannya dengan proses-proses
berfikir yang mendasari bahasa. Kemampuan hanya dapat diperoleh dan
dikuasai dengan jalan praktik dan banyak latihan. Orang yang rajin berlatih
pasti akan mempunyai kemampuan yang lebih baik. Melatih kemampuan
berbahasa berarti pula melatih kemampuan berpikir. Semakin terampil
seseoarang berbahasa, semakin jelas dan cerah jalan pikirannya. Dawson (
dalam Tarigan 1984 : 1) menyatakan bahwa orang yang tidak memiliki
kemampuan menyimak yang baik maka ia akan kesulitan memahami
informasi yang diberikan oleh orang lain secara lisan.
Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa menyimak
adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan yang
dilakukan dengan sengaja, dengan penuh perhatian dan pemahaman,
apresiasi dan interpretasi untuk memperoleh suatu informasi, memahami
makna komunikasi, dan menangkap isi atau pesan objek tertentu yang
disampaikan oleh orang lain melalui bahasa lisan.
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b. Tujuan Menyimak
Tujuan utama dari menyimak adalah untuk memperoleh informasi,
menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang hendak
disampaikan oleh pembicara melalui ujaran. Seorang penyimak harus
membawa pikirannya ke dalam apa yang disampaikan oleh pembicara,
kemudian ia harus mengevaluasi dan menanggapi tentang apa yang baru
saja ia simak dan dia harus menggetahui prinsip-prinsip yang mendasari
segala situasi penyimakan baik secara umum maupun perorangan. Tujuan
menyimak tergantung dari masing-masing individu yang mempunyai
kepentingan berbeda.
Tujuan orang menyimak sesuatu itu beraneka ragam, menurut
Tarigan (2008 : 61) tujuan menyimak antara lain :
(1)menyimak untuk belajar, tujuan menyimak yaitu untuk
memperoleh pengetahuan.(2)menyimak untuk menikmati keindahan
misalnya dalam hal mendengarkan musik.(3)menyimak untuk
mengevaluasi, dapat menilai hal yang baik atau buruk. (4)menyimak
untuk mengapresiasi materi simakan, untuk menikmati serta
menghargai
apa
yang
disimaknya.(5)menyimak
untuk
mengkomunikasikan ide-ide, gagasan ataupun perasaan-perasaanya
terhadap orang lain dengan lancar dan tepat.(6)menyimak dengan
tujuan agar dia dapat membedakan bunyi-bunyi dengan
tepat.(7)menyimak agar dia dapat memecahkan masalah secara kreatif
dan analisis.(8)menyimak untuk meyakinkan, meyakinkan dirinya
terhadap suatu masalah atau pendapat yang selama ini dia ragukan.

Tujuan menyimak dalam penelitian ini yaitu untuk memperoleh
pengetahuan dari materi yang diperdengarkan. Selain itu, bertujuan untuk
mengapresiasi materi simakan.
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c. Ragam Menyimak
Tarigan (1984:34) membagi jenis menyimak berdasarkan cara
penyimakan bahan simakan menjadi dua jenis yaitu: (1) menyimak intensif,
dan (2) menyimak ekstensif. Menyimak intensif, yaitu menyimak kritis,
menyimak

konsentratif,

menyimak

kreatif,

menyimak

eksploratif,

menyimak interogatif, dan menyimak selektif. Sedangkan menyimak
ekstensif, yaitu menyimak sosial, menyimak sekunder, menyimak estetik
dan menyimak pasif.
1) Menyimak Intensif
Menyimak intensif diarahkan pada suatu kegiatan yang jauh lebih
diawasi, dikontrol pada suatu hal tertentu. Jenis-jenis yang termasuk ke
dalam kelompok menyimak intensif ini, yaitu menyimak kritis,
menyimak konsentratif, menyimak kreatif, menyimak eksploratif,
menyimak interogatif, dan menyimak selektif.
2) Menyimak Ekstensif
Menyimak ekstensif (ekstensive listening) adalah sejenis kegiatan
menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas dari suatu
ujaran, tidak perlu bimbingan langsung dari guru.
Dari uraian tersebut, ragam menyimak dapat diklasifikasikan
berdasarkan beberapa faktor. Dalam penelitian ini ragam menyimak yang
diterapkan adalah: menyimak intensif, yaitu (1) menyimak konsentratif,
diantaranya mencari atau memperoleh butir-butir informasi tertentu, (2)
menyimak kreatif, yaitu membangun dan merekonstruksikan imajiansi

21

audio dengan baik, mengkolaborasikan imajnisai dengan pikiran
imajinatif untuk mencapai karya baru dalam tulisan, (3) menyimak
eksplorasi, seperti memperhatikan hal yang baru, menarik perhatian,
mendapatkan informasi baru menegenai suatu topik.

d. Tahapan dalam Proses Menyimak
Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan dengan penuh
perhatian dan pemahaman untuk memperoleh suatu informasi dan
menangkap isi atau pesan dari objek tertentu, maka dapat diambil simpulan
bahwa menyimak adalah suatu proses. Dalam melakukan kegiatan
menyimak baik dalam lingkungan masyarakat khususnya terdapat beberapa
tahapan, tahapan-tahapan seseorang dalam menyimak berbeda-beda dan
perbedaan tahapan-tahapan menyimak mencerminkan perbedaan taraf
keterlibatan dan keikutsertaan seseorang. Sedangkan tahapan-tahapan ini
bersifat penting untuk menunjang keberhasilan pencapaian belajar
menyimak.
Menyimak adalah suatu kegiatan yang merupakan suatu proses, yang
sudah suatu keharusan dalam proses terdapat beberapa tahapan, begitu pula
dalam proses menyimak pun terdapat beberapa tahapahan. Logan ( Tarigan,
1987:

58-59 ) menyebutkan tahap-tahap menyimak sebagai berikut: 1)

tahap mendengar, 2) tahap memahami, 3) tahap menginterpretasi, 4) tahap
mengevaluasi, 5) tahap menanggapi. Dari beberapa pendapat tersebut
djelaskan sebagai berikut:
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Tahap mendengar, pada tahap ini kita baru mendengar segala sesuatu
yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran atau pembicaranya. Jadi,
kita masih berada dalam tahap hearing (mendengarkan). Setelah kita
mendengar, ada keinginan bagi kita untuk mengerti atau memahami dengan
baik isi pembicaraan yang disampaikan oleh sang pembicara, maka
sampailah kita dalam tahap understanding

(mengerti atau memahami).

Penyimak yang baik, yang teliti dan cermat, belum puas jika hanya
mendengar dan memahami isi ujaran sang pembicara. Pendengar ingin
menafsirkan atau menginterpretasikan isi, butir-butir pendapat yang tersirat
dalam ujaran tersebut. Dengan demikian, penyimak telah tiba pada tahap
interpreting (menafsirkan).
Setelah memahami serta dapat menafsir atau menginterpretasikan isi
pembicara, sang penyimak mulaialah menilai atau mengevaluasi pendapat
serta gagasan sang pembicara, dimana keunggulan dan kelamahan, kebaikan
dan kekurangan sang pembicara, maka sudah sampai pada saat tahap
evaluating. Pada tahap terakhir, dalam kegiatan menyimak, penyimak
menyambut, mencamkan, menyerap serta menerima gagasan atau ide yang
dikemukakan oleh sang pembicara dalam ujaran atau pembicaranya. Sang
penyimak pun sampai pada tahap responding ( merespon).
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tahap menyimak itu
berbeda-beda sesuai dengan diri individu yang terlibat di dalam kegiatan
menyimak dan dari maksud serta tujuan melakukan kegiatan menyimak.
Dan tahapan menyimak yang tepat untuk penelitian ini adalah tahap
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mendengarkan,

memahami,

menginterprestasi,

mengevalasi

dan

menanggapi.

e. Faktor yang Mempengaruhi Berhasil Tidaknya dalam Menyimak
Berhasil atau tidaknya seseorang dalam menyimak, tergantung dari
pengaruh apa yang ada disekitarnya dan keadaan yang sedang dialaminya.
Hunt (Tarigan, 1987: 97) menyatakan bahwa terdapat lima faktor yang
mempengaruhi menyimak yaitu: 1) sikap, 2) motivasi, 3) pribadi, 4) situasi
kehidupan, dan 5) peranan dalam masayarakat. Pendapat lain dikemukakan,
Webb ( dalam Tarigan, 1987: 97) menyebutkan 1) pengalaman, 2)
pembawaan, 3) sikap atau pendirian, 4) motivasi, 7) daya penggerak, 8)
prayojana dan 9) perbedaan jenis kelamin juga merupakan faktor yang
mempengaruhi dalam menyimak. Berbeda juga dengan ( Tarigan, 1984: 44)
berpendapat bahwa terdapat delapan faktor yang mempengaruhi menyimak
diantaranya 1) faktor fisik, 2) psikologis, 3) pengalaman, 4) sikap, 5)
motivasi, 6) jenis kelamin, 7) lingkungan dan 8) peranan dalam masyarakat.
Kondisi fisik seorang penyimak merupakan faktor penting yang
menentukan keefektifitasan dalam menyimak, seperti halnya kesehatan dan
kesejahteraan fisik yang mendukung. Begitu juga sebaliknya kondisi fisik
juga memungkinkan turut bertanggung jawab atas ketidak efektifan
menyimak sesorang. Selain itu, faktor psikologis yang dapat mempengaruhi
menyimak kearah yang mengakibatkan ketidak efektifan dalam menyimak
antara lain kurangnya simpati terhadap si pembicara, keasyikan terhadap
minat pribadi, kurang luas pandangan, kebosanan atau ketidak perhatiaanya
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pada subjek. Latar belakang pengalaman merupakan faktor yang penting
dalam menyimak. Kurangnya minat merupakan akibat dari pengalaman
yang menentang serta bermusuhan dari pengalaman-pengalaman yang tidak
menyenangkan. Makna-makna yang dipancarkan oleh kata-kata yang asing
cenderung untuk mengurangi serta menyingkirkan perhatian para siswa.
Pada dasarnya manusia hidup mempunyai dua sikap utama mengenai
segala hal, yaitu sikap menerima dan sikap menolak. Orang akan bersikap
meneriama pada hal yang menarik dan menguntungkan baginya, tetapi akan
bersikap menolak terhadap hal-hal yang tidak menarik dan tidak
menguntungkan baginya. Kedua hal ini akan memberi dampak positif dan
dampak negatif pada kegiatan menyimak dan Salah satu penentu
keberhasilan seseorang dalam menyimak adalah motivasi. Jika seseorang
mempunyai motivasi yang kuat, dalam mengerjakan sesuatu diharapakan
orang itu akan berhasil mencapai tujuan, begitu halnya dengan menyimak.
Jika kita yakin dan percaya bahwa pribadi kita mempunyai sifat kooperatif
dan analitis maka akan menjadikan penyimak lebih baik dan unggul, tetapi
jika diri kita berpikir bahwa diri kita malas dan egosentris hasilnya juga
akaan sebaliknya.
Pengaruh lingkungan terhadap keberhasilan menyimak sangatlah
besar. Lingkungan dibagi menjadi dua yaitu lingkungan fisik dan
lingkungan sosial. Lingkungan fisik berkaitan dengan ada tidaknya sarana
dan prasarana yang setiap penyimak harus mendapat kesempatan yang
sama. Sedangkan lingkungan sosial berkaitan dengan suasana, dimana
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mereka didorong untuk mengekspresikan ide-ide, mengalami serta
mengevaluasi ide-ide.
Faktor-faktor tersebut

perlu diperhatikan

dalam pembelajaran

menyimak khususnya menyimak berita. Semua faktor tersebut akan
menunjang peningkatan keterampilan menyimak.

f. Pemilihan Bahan dalam Pembelajaran Menyimak
Bahan dalam pembelajaran menyimak harus menarik minat dan dekat
dengan kebutuhan siswa. Hal–hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu: (1)
keluasan bahan ajar, (2) keterbatasan waktu, (3) perbedaan karakteristik
siswa, dan (4) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
(Subyantoro dan Hartono, 2003:5–7).
Keluasan bahan ajar yakni bahan ajar menyimak dapat diambil dari
berbagai sumber. Bahan ajar hendaknya sesuai degan tingkat kemampuan
siswa. Materi simakan yang sesuai. Cocok dengan kemampuan siswa akan
menghasilkan

proses

belajar

mengajar

yang

memuaskan

dan

menyenangkan, baik bagi siswa maupun bagi guru. Keterbatasan Waktu
disini yaitu dalam pembelajaran guru dituntut agar dapat menyesuaikan
waktu yang tersedia dengan bahan yang akan diajarkan. Apakah waktu yang
tersedia cukup, selain itu harus diperhatikan mengenai perbedaan
karakteristik

pembelajar

karena

perbedaan

karakteristik

pembelajar

ditentukan oleh berbagai faktor antara lain minat, bakat, intelegensi dan
sikapnya. Hal itu merupakan pertimbangan khusus bagi guru untuk memilih
bahan simakan yang selaras dengan bakat, minat, dan sikap pembelajar. Dan
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bahan

pembelajaran

menyimak

harus

menyesuaikan

diri

dengan

perkembangan Ilmu Pengetahuan, teknologi, serta seni.

g. Tes Kemampuan Menyimak
1) Persiapan Khusus Tes Kemampuan Menyimak
“Sesuai dengan namanya tes kemampuan menyimak, atau lebih
tepatnya komprehensi lisan, bahan tes yang diujikan disampaikan secara
lisan dan diterima siswa melalui sarana pendengaran” (Nurgiyantoro,
2011:354). Pelaksanaan tes menyimak dapat dilakukan secar lisan maupun
dengan menggunakan rekaman. Rekaman tersebut bisa berupa VCD ataupun
langsung dari TV.

2) Bahan Kebahasaan Tes Kemampuan Menyimak
“Kemampuan menyimak (komprehensi lisan, komprehensi dengar) di
sini diartikan sebagai kemampuan menangkap dan memahami bahasa lisan”
(Nurgiyantoro, 2011:355). Oleh karena itu, bahan kebahasaan yang sesuai
tentulah berupa wacana, berhubung sebuah wacana pastilah memuat
informasi.

Tes

komprehensi

lisan

dimaksudkan

untuk

mengukur

kemampuan siswa menangkap dan memahami informasi yang terkandung di
dalam wacana tersebut yang diterima melalui saluran pendengaran.
Pemilihan wacana sebagai bahan untuk tes kemampuan menyimak
hendaknya juga mempertimbangkan adanya beberapa faktor. Secara umum
faktor-faktor yang dimaksud tidaklah berbeda halnya dengan faktor-faktor
yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan bahan tes struktur dan kosa
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kata. Akan tetapi, untuk tes kemampuan menyimak, pemilihan bahan tes
lebih ditekankan pada keadaan wacana, baik dilihat dari segi tingkat
kesulitan, isi, cakupan, dan jenis-jenis wacana (Nurgiyantoro, 2011:355).

h. Penilaian Pembelajaran Menyimak
Menurut Tarigan (1991:113) penilaian dalam proses belajar-mengajar
biasanya ditujukan kepada dua hal yakni: (1) penilaian program pengajaran dan
(2) penilaian hasil belajar.
Penilaian terhadap program pengajaran mencakup penilaian terhadap segi
perencanaan,

pelaksanaan,

dan

penilaiannya.

Karena

perencanaan,

pelaksanaan, dan penilaian program pengajaran itu disusun oleh guru maka
pada hakikatnya penilaian program ini berarti penilaian terhadap guru itu
sendiri. Menurut Tarigan (1991:114) penilaian terhadap pelaksanaan
pembelajaran menyimak ditujukan terutama kepada: 1) aktivitas belajar siswa,
2) relevansi kegiatan belajar dengan tujuan pengajaran, 3) pengembangan
keterampilan proses, 4) pengembangan konsep, sikap dan nilai, serta
keterampilan.
Sebelum siswa sampai pada tujuan pembelajaran yang bersangkutan
harus melalui proses belajar. Aktivitas atau kegiatan belajar inilah yang disebut
pengalaman belajar. Bila guru dapat merancang dan menjelmakan pengalaman
belajar yang tepat bagi siswa maka guru tersebut berhasil dalam pelaksanaan
program pengajaran menyimak.Penilaian terhadap pelaksanaan program
pengajaran yang paling tepat bila penilaian itu dilaksanakan di saat kegiatan
belajar mengajar sedang berlangsung di kelas. Penilaian itu dapat pula
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dilakukan secara teoretis dengan menilai skenario pelaksanaan program
pengajarannya. Dalam cara penilaian ini, berarti perencanaannyalah yang
dinilai.
Ukuran yang diterapkan untuk menilai suatu pengalaman belajar itu baik
atau tidak adalah: 1) pengalaman belajar relevan dengan tujuan pengajaran, 2)
pengalaman belajar membina keterampilan proses, 3) pengalaman belajar
mengaktifkan siswa (Tarigan 1991:114). Bila suatu pengalaman belajar
memenuhi ketiga persyaratan tersebut, maka dikatakan pengalaman belajar itu
baik. Sebaliknya bila suatu pengalaman belajar belum memenuhi persyaratan
tersebut maka dikatakan pengalaman belajar tersebut belum sempurna.

2. Pengertian dan Unsur Berita
Pada bagian ini akan dibahas mengenai pengertian berita, unsur berita,
sifat berita, jenis dan macam berita. Paparan teori tersebut adalah sebagai
berikut:
a. Pengertian Berita
Secara bahasa berarti berasal dari bahasa Sansekerta “vrit”, yang
berarti “ada” atau terjadi. Kemudian dikembangkan dalam bahasa Inggris
menjadi “write” yang berarti menyimak. Sebagian orang menyebutnya
‘vritta” yang berarti “kejadian” atau “yang terjadi”. Lidah orang Indonesia
menyebutnya “berita”. dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita
diartikan sebagai, ‘laporan tercepat mengenai kejadian atau peristiwa yang
hangat”. J.B Wahyudi (penulis buku komunikasi jurnalistik) Berita adalah
laporan tentang peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting,
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menarik bagi sebagian khalayak, masih baru dan dipublikasikan secara
periodik (Sudarman, 2008:74-76).
Berita adalah sebuah laporan atau pemberitahuan mengenai terjadinya
sebuah peristiwa atau keadaan yang bersifat umum dan baru saja terjadi
yang disampaikan oleh wartawan di media massa (Djuraid, 2009:9).
Menurut Charnley dalam Iskandar Muda (2003:22) “berita adalah laporan
yang tepat waktu mengenai fakta atau opini yang memiliki daya tarik atau
hal penting atau kedua-duanya bagi masyarakat luas”.
Dari pendapat tesebut tersebut, dapat diambil simpulan bahwa berita
adalah laporan tentang kejadian atau peristiwa yang menarik atau memiliki
nilai yang penting, masih baru, dan ditujukan atau dipublikasikan kepada
masyarakat luas melalui media massa.

b. Unsur-unsur Berita
Menurut Djuraid (2009:16) unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah
berita antara lain: (1) aktual, (2) kedekatan, (3) penting, (4) luar biasa, (5)
tokoh, (6) eksklusif, (7) ketegangan, (8) konflik, (9) human interest, (10)
seks, (11) progresif, (12) trend dan (13) humor.
1) Aktual atau Termasa
Media elektronik terutama TV mengalami perkembangan yang sangat
pesat. Berita yang aktual adalah berita yang baru saja terjadi atau berita
hangat (Alwi 2008:23). Keunggulan TV dan media elektronik yang lain
adalah kemampuannya menyampaikan berita secara langsung (live),
aktual dan cepat tanpa mengurangi kualitas berita.
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2) Kedekatan
Unsur kedekatan menjadi pertimbangan seseorang untuk membaca
sebuah berita. Secara psikologis, seseorang akan terpengaruh oleh berita
yang berhubungan dengan dirinya, baik secara pribadi maupun kelompok
masyarakat. Bukan hanya kepentingan yang bersifat kejiwaan, tapi juga
lokasi kejadian.
3) Penting
Ketertarikan karena adanya kepentingan masyarakat yang ada dalam
berita itu. Penting tidaknya sebuah berita tidak ditentukan oleh besarkecilnya atau panjang-pendeknya berita, tapi ditentukan sejauh mana
masyarakat membutuhkan. Kebutuhan ini tidak sekedar kebutuhan
informasi tapi juga menyangkut hasrat orang banyak.
4) Luar Biasa
Kriteria suatu berita dianggap suatu berita yang luar biasa adalah masalah
yang diangkat dalam berita tersebut adalah suatu peristiwa yang tidak
terduga dan peristiwa yang tidak pernah ada sebelumnya.
5) Tokoh
Untuk menentukan sumber berita, harus dilihat kadar ketenaran,
kepintaran dan pengaruh seseorang di masyarakat.
6) Eksklusif
Berita eksklusif adalah berita yang dimiliki sendiri dan tidak dimiliki
oleh yang lain. Dalam penilaian berita, unsur eksklusif ini memiliki nilai
yang tinggi.
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7) Ketegangan
Ketegangan sering muncul saat pembaca menunggu detik-detik akhir
sebuah peristiwa yang akan terjadi. Pengaruh berita kepada pembacanya
sehingga menimbulkan ketegangan terjadi karena materi berita yang baik
pasti akan menarik masyarakat untuk membacanya. Selain itu,
bagaimana menyajikannya sebuah tulisan yang menarik untuk dibaca.
8) Konflik
Masyarakat sangat menggemari berita-berita pertentangan. Berita-berita
tentang pertentangan ini yang selalu menarik minat masyarakat untuk
membacanya karena berita tersebut bermuatan konflik yang membawa
psikologis dan perasaan pembaca, sehingga timbul suatu reaksi dalam
diri pembaca yang merupakan suatu respon atas berita yang dibacanya.
9) Human Interest
Segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia selalu menarik untuk
diikuti. Dalam penulisan berita, tidak ada satupun yang lepas dari unsur
human interest karena melibatkan perasaan manusia sebagai sumber
berita.
10) Seks
Berita seks bukan hanya soal kawin cerai atau perselingkuhan para artis
dan tokoh masyarakat saja yang menarik dibaca. Kasus serupa yang
terjadi pada tokoh masyarakat kadang juga mencuat sebagai sebuah
skandal yang jadi pusat liputan media. Kasus seks seperti perkosaan dan
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perilaku seks yang menyimpang juga kerap menjadi bahan berita,
terutama dalam bingkai berita kriminal.
11) Progresif
Sebuah berita besar tidak akan diberitakan hanya sekali, tapi terus
menerus sampai beberapa edisi. Bahkan berita besar seperti bencana
tsunami di Aceh menjadi berita utama berbulan-bulan di media lokal.
Media asing juga menempatkan sebagai berita utama dalam kurun waktu
yang cukup lama.
12) Trend
Masyarakat modern selalu bergerak dinamis. Perkembangan yang terjadi
di masyarakat modern berlangsung cepat, secepat aktivitas mereka
sehari-hari. Dalam perkembangan yang cepat itu, muncul kebiasaan atau
kecenderungan (trend) baru di masyarakat. Trend ini biasanya seputar
munculnya produk baru yang digemari masyarakat, maka sebuah berita
yang meliput tentang trend terbaru suatu produk akan menarik minat
masyarakat untuk membaca berita tersebut.
13) Berita Humor
Humor adalah segala sesuatu yang menimbulkan rasa geli atau lucu
karena ketidakpantasan atau keganjilan.Humor dalam berita bisa dalam
wujud tulisan dan gambar.
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c. Jenis-jenis Berita
Bagi seorang penulis, mengetahui unsur-unsur yang harus dipenuhi
supaya sebuah berita menjadi menarik dan layak muat merupakan sebuah
keharusan. Namun hal itu belum cukup, seorang penulis sebaiknya juga
mengetahui jenis-jenis berita. Djuraid (2009:55-82) menggolongkan berita
menjadi tiga yaitu : berita politik, berita ekonomi, berita kriminal, berita
olahraga, berita seni, hiburan dan keluarga, berita pendidikan, berita
pemerintahan
Selain jenis-jenis berita diatas, Djuraid juga membagi berita
berdasarkan sifat kejadiannya. Berdasarkan sifat kejadiannya, berita dibagi
menjadi dua yaitu (1) berita terjadwal dan (2) berita insidentil (Djuraid
2009:54-55).
Berdasarkan materi, kejadian, sifat peristiwa dan cara penulisannya,
Djuraid (2006:84-85) juga membagi berita menjadi tiga jenis, antara lain:
1. Berita langsung (straight news) adalah berita tentang peristiwa yang
penting yang harus segera disampaikan kepada pembaca dan ditempatkan
di halaman utama.
2. Berita ringan (soft news) adalah berita yang menampilkan sesuatu yang
menarik, penting dan bersifat informatif.
3. Berita kisah (feature) adalah tulisan mengenai kejadian yang dapat
menggugah perasaan dan menambah pengetahuan pembaca melalui
penjelasan yang rinci, lengkap, mendalam dan tidak terpengaruh waktu.
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d. Kerangka Berita
Dalam suatu berita, terdapat bagian berita atau yang sering disebut
dengan kerangka berita. Dengan kerangka berita ini maka akan menjadi
pelajaran dasar menulis suatu berita. Kerangka berita tersebut adalah unsur
5 W + 1 H (What, Where, When, Who, Why, dan How).
1. What atau apa yang terjadi faktor utama sebuah berita adalah peristiwa
atau keadaan. Misalnya, peristiwa kriminal seperti perampokan. Bukan
hanya peristiwa, misalnya keadaan seperti seorang tokoh yang berbicara
mengenai sesuatu masalah.
2. Where atau tempat kejadian atau dalam istilah kriminal disebut TKP
(Tempat Kejadian Perkara) yaitu tempat peristiwa atau keadaan.
3. When atau waktu sebuah peristiwa atau keadaan terjadi. Bisa disebut
dengan pagi, siang, sore atau malam.
4. Who atau tokoh yang menjadi pemeran utama dalam berita. Tokoh dalam
berita adalah orang yang paling tahu dan berperan penting dalam
peristiwa.
5. Why atau pertanyaan untuk menguak mengapa sebuah peristiwa bisa
terjadi. Pertanyaan ini bisa dikembangkan menjadi bahan berita
selanjutnya. Sebab dari penyebab ini akan diketahui banyak hal di balik
kejadian tersebut.
6. How adalah pertanyaan untuk mengetahui keadaan bagaimana sebuah
peristiwa terjadi, termasuk akibat yang ditimbulkan (Djuraid 2006:8586).
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e. Sifat Berita
Berita, baik untuk surat kabar, radio, maupun televisi memiliki tiga
sifat yang harus dipenuhi, Menurut Paryati (2008 :88-89) tiga sifat tersebut
yaitu: (1) mengarahkan, artinya berita yang kita buat harus mampu
mengarahkan perhatian pembaca, pendengar atau pemirsa sehingga
mengikuti alur pemikiran kita. 2) menumbuhkan atau membangkitkan
semangat, artinya berita harus dapat memberi rangsangan, dorongan, dan
semangat bagi pembacanya. (3) berita yang bersifat memberi penerangan,
artinya berita harus mampu memberi penerangan kepada masyarakat.

3. Model Pembelajaran Kooperatif
Menurut Slavin (2005: 4), pembelajaran kooperatif dapat membantu
membuat perbedaan menjadi bahan pembelajaran dan bukannya menjadi
masalah. Pembelajaran kooperatif memiliki kelebihan yang sangat besar untuk
mengembangkan hubungan antara siswa dari latar belakang etnik yang berbeda
dan antara siswa-siswa pendidikan khusus terbelakang secara akademik dengan
teman sekelas mereka, ini jelas melengkapi alasan pentingnya untuk
menggunakan pembelajaran kooperatif. Slavin (2005: 8) dalam pembelajaran
kooperatif, para siswa akan duduk bersama dalam kelompok yang
beranggotakan empat orang untuk menguasai materi yang disampaikan oleh
guru.
Menurut Slavin (2005: 11), pembelajaran kooperatif dikelompokkan
menjadi lima yaitu Student Team Achievement Division (STAD), Team Game
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Turnament (TGT), Jigsaw II, Cooperative Integrated Reading and Composition
(CIRC), Team Accelerated Instruction (TAI).
Tiga konsep sentral yang menjadi karakteristik model pembelajaran
kooperatif sebagaimana dikemukakan oleh Slavin (2011:11) yaitu penghargaan
kelompok, pertanggungjawaban individu dan kesempatan yang sama untuk
berhasil.

4. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pembelajaran kooperatif tipe
STAD (Student Team Achievement Division). Menurut Slavin (2005: 12),
gagasan utama dari STAD adalah untuk memotivasi siswa supaya dapat saling
mendukung dan membantu satu sama lain dalam menguasai kemapuan yang
diajarkan oleh guru.
Proses pembelajarannya menurut Isjoni (2011: 51), belajar koopeatif tipe
STAD melalui lima tahapan yang meliputi: pertama, tahap penyajian materi,
guru memulai dengan menyampaikan indikator yang harus dicapai hari itu dan
memotivasi rasa ingin tahu siswa tentang materi yang akan dipelajari. Teknik
penyajian materi dapat dilakukan secara klasikal ataupun melalui audio visual.
Tahap kerja kelompok, siswa diberi lembar tugas sebagai bahan yang akan
dipelajari. Dalam kerja kelompok siswa saling berbagi tugas, saling membantu
memberikan penyelesaian agar semua anggota dapat memahami materi yang
dibahas, dan satu lembar dikumpulkan sebagai hasil kerja kelompok. Tahap tes
individu, untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan belajar telah dicapai,
diadakan tes secara individual, mengenai materi yang telah dibahas.
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Menurut Slavin (2005: 11) proses pembelajaran STAD yaitu para siswa
dibagi dalam tim belajar yang terdiri atas empat orang yang berbeda-beda
tingkat kemampuan, jenis kelamin, dan latar belakang etniknya. Guru
menyampaikan pelajaran, lalu siswa bekerja dalam tim mereka untuk
memastikan bahwa semua anggota tim telah menguasai pelajaran. Selanjutnya,
semua siswa mengerjakan kuis mengenai materi secara sendiri-sendiri, di mana
saat itu mereka tidak diperbolehkan untuk saling bantu.

a) Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe STAD
Menurut Slavin (2005: 143) STAD terdiri atas lima komponen utama
yitu presentasi kelas, pembentukan tim, pemberian kuis, skor kemajuan
individual, rekognisi tim. Kelima kelompok tersebut dipaparkan sebagai
berikut:
1) Presentasi Kelas
Materi dalam STAD diperkenalkan dalam presentasi di dalam kelas. Ini
merupakan pengajaran langsung seperti yang sering kali dilakukan oleh
guru.
2) Pembentukan Tim
Siswa di bentuk dalam satu tim. Tim terdiri dari empat atau lima siswa
yang mewakili seluruh bagian dari kelas dalam hal kinerja akademik,
jenis kelamin, ras dan etnisitas.
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3) Pemberian Kuis
Siswa akan mengerjakan kuis individual. Para siswa tidak diperbolehkan
untuk saling membantu dalam mengerjakan kuis. Sehingga, tiap siswa
bertanggung jawab secara individual untuk memahami materinya.
4) Skor kemajuan individual
Gagasan dibalik skor kemajuan individual adalah untuk memberikan
kepada tiap siswa tuj uan kinerja yang akan dapat dicapai apabila mereka
bekerja lebih giat dan memberikan kinerja yang lebih daripada
sebelumnya.
5) Rekognisi tim
Tim akan mendapatkan sertifikat atau bentuk penghargaan yang lain
apabila skor rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu.

b) Pembelajaran Menyimak Melalui Model Pembelajaran Kooperatif
Tipe STAD
Terdapat lima langkah dalam menerapkan model pembelajaran
kooperatif tipe STAD (Slavin, 2005: 143) dijelaskan sebagai berikut:
1) Persiapan
Guru berusaha memberikan penjelasan mengenai materi pembelajaran
yaitu menyimak berita. Guru memulai dengan penerapan indikator yang
akan dicapai yaitu siswa mampu menyimak isi/sari berita yang
didengarkan/dibacakan dan siswa mampu menyimpulkan isi/sari berita
dalam satu alinea.
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2) Penyajian Materi
Pada pembelajaran menyimak berita, guru menyampaikan materi berupa
keterampilan menyimak, berita dan penerapan model pembelajaran
kooperatif.
3) Tahap Kerja Kelompok
Jangan biarkan siswa memilih sendiri anggota kelompoknya, karena
mereka akan cenderung memilih siswa lain yang setara dengan mereka.
Dalam kerja kelompok ini siswa saling membantu mengerjakan tugas
sehingga setiap kelompok mampu memahami materi secara benar. Salah
satu hasil kerja dikumpulkan sebagai hasil kelompok.
4) Tahap Tes Individu
Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai,
diadakan tes secara individu mengenai materi yang telah dipelajari
dengan hasil kerja tiap anak. Tujuannya agar siswa dapat menunjukan
pemahaman tentang menyimak berita dan apa yang telah dipelajari dari
menyimak berita bersama kelompoknya. Skor yang diperoleh siswa
didata dan diarsipkan sebagai bahan untuk menilai kelompok.
5) Penghargaan Kelompok
Penghargaan kelompok didasarkan pada poin peningkatan kelompok.
Skor kelompok adalah rata-rata dari skor siswa dalam kelompok tersebut.
Penghargaan diberikan kepada tim yang baik. Penghargaan tersebut bisa
berupa sertifikat maupun pemberian nilai plus untuk kelompok.
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c) Kelebihan dan kelemahan pembelajaran kooperatif tipe STAD
Kelebihan model pembelajaran kooperatif STAD menurut Davidson
(hhtp://pppk.com) yaitu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

meningkatkan kecakapan individu,
meningkatkan kecakapan kelompok,
meningkatkan komitmen,
menghilangkan prasangka buruk terhadap teman sebaya,
tidak bersifat kompetitif,
tidak memiliki rasa dendam.

Kekurangan model pembelajaran kooperatif STAD menurut Slavin
(http://pppk.com) yaitu:
1) kontribusi dari siswa berprestasi rendah menjadi kurang,
2) siswa berprestasi tinggi akan mengarah pada kekecewaan karena peran
anggotanya yang pandai lebih dominan.
C. Kerangka Berpikir
Berdasarkan kerangka teoretis dan hasil yang relevan dapat dibuat
kerangka berpikir sebagai berikut. Menyimak memberikan makna penting
untuk berkomunikasi secara langsung dalam kehidupan. Semakin banyak kita
berlatih menyimak, maka kita akan lebih menguasai keterampilan tersebut.
Semua keterampilan perlu adanya proses pembelajaran, begitu juga dengan
keterampilan menyimak.
Dalam upaya meningkatkan kemampuan siswa dalam menyimak,
khususnya menyimak berita, penulis harus menerapkan pengetahuannya
mengenai teknik mengajar. Dengan menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe STAD dalam menyimak berita, siswa diharapkan memiliki
kemampuan menyimak yang lebih baik dan dapat memperoleh informasi dari
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menyimak berita serta meningkatkan kemampuan siswa dalam
mengembangkan isi berita ke dalam kalimat.

D. Hipotesis
Hipotesis yang digunakan untuk memberikan arah pada penelitian ini
adalah, adanya peningkatan keterampilan dalam menyimak khususnya
menyimak berita dan terjadi perubahan perilaku yang positif terhadap siswa
kelas VIIG SMP Negeri I Karangsambung Tahun Pembelajaran 2011/2012,
setelah dilakukan proses pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif
tipe STAD.
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BAB III
METODE PENELITIAN
Pada bagian ini mencakup desain penelitian, subjek penelitian, waktu
penelitian, prosedur penelitian, tahap pengumpulan data, teknik penyajian data
dan teknik penyajian hasil analisis data. Berikut paparan mengenai bagian-bagian
tersebut.

A. Desain Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam penelitian tindakan kelas atau PTK.
Arikunto (2011:3) mengemukakan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan
suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang
sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan.
Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan dari guru yang
dilakukan oleh siswa, dalam kegiatan ini penulis bertindak sebagai pengajar.
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus mempunyai 4
tahapan,

yaitu:

Planning

(rencana), Action

(tindakan), Observasition

(pengamatan), Reflection (refleksi). Jika tindakan pada siklus I hasilnya belum
memenuhi target yang ditentukan, akan dilakukan tindakan siklus II, begitu
seterusnya. Tahapan-tahapan tiap siklusnya diterapkan dengan langkahlangkah sebagai berikut:
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Perencanaan

SIKLUS I

Refleksi

Pelaksanaan

Pengamatan

Perencanaan

SIKLUS II

Refleksi

Pelaksanaan

Pengamatan

?
Gambar. Tahapan siklus penelitianmenurutArikunto (2011:16)
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B. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini siswa kelas VII G SMP Negeri 1 Karangsambung
Tahun Pembelajaran 2011/2012. Penelitian hanya dilakukan pada kelas VII G
yang terdiri dari 34 siswa, yaitu 16 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan.
Alasan dipilihnya siswa kelas VII G dalam penelitian keterampilan
menyimak berita adalah sebagai berikut.
a. Kelas VII G bukan kelas unggulan
b.

Kemampuan menyimak yang dimiliki oleh siswa kelas VII G masih
rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dalam hal
memahami isi simakan dan mengungkapkan kembali isi simakan.
Dengan keadaan tersebut, keterampilan menyimak harus ditingkatkan.

Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam pembelajaran menyimak,
khususnya menyimak berita dan model pembelajaran kooperatif tipe STAD
diharapkan

dapat

menarik

minat

belajar

siswa

dan

meningkatkan

keterampilan menyimak siswa.

C. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada semester dua Tahun Pembelajaran
2011/2012. Dimulai pada hari Sabtu, 26 Mei 2012 sampai dengan hari Jumat,
1 Juni 2012. Penelitian ini terdiri dari tiga tahapan yaitu prasiklus, siklus I dan
siklus II. Sebelum penelitian penulis terlebih dahulu melakukan survei ke
SMP Negeri 1 Karangsmbung pada hari Senin, 26 Mei 2012. Penulis
membuat rencana pelaksanaan pada hari Senin, 28 Mei 2012 dan menyiapkan
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instrumen penelitian pada hari Selasa, 29 Mei 2012. Pelaksanaan penelitin
pada tahap prasiklus pada hari Rabu, 30 Mei 2012, jam palajaran pertama dan
kedua. Pelaksanaan siklus I pada hari Kamis, 31 Mei 2012, jam pelajaran
pertama dan kedua. Pelaksanaan siklus II pada harri Jumat, 1 Juni 2012, jam
pelajaran ketiga dan keempat.
D. Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian merupakan rangkaian tahapan penelitian dari awal
hingga akhir. Tahapan penelitian ini mengikuti “siklus ulang”. Alur penelitian
tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
Studi pendahuluan

IDE AWAL

1. Wawancara dengan guru
2. Pengamatan pembelajaran
3. Tes awal

Simpulan

Berhasil
Belum

Pelaksanaan tindakan siklus I
1.
2.
3.
4.
5.

Perencanaan Pembelajaran
Pelaksanaan Pembelajaran
Pengamatan Pembelajaran
Wawancara dengan siswa
Refleksi siklus I

Pelaksanaan tindakan siklus II
1.
2.
3.
4.
5.

Perencanaan Pembelajaran
Pelaksanaan Pembelajaran
Pengamatan Pembelajaran
Wawancara dengan siswa
Refleksi siklus II

Penetapan Model
STAD sebagai
model pembelajaran
menyimak berita

Persiapan penelitian
1. Penyusunan format
pengamatan
2. Penyusunan format
wawancara
3. Membuat rekaman
berita.

Pengumpulan Data
Berhasil

1. Penetapan instrument
penelitian
2. Penetapan teknik
pengumpulan data
Teknik Analisis data

Teknik Penyajian Hasil Analisis Data

Bagan 1. Tahapan Alur Penelitian

1. Teknik kuantitatif
2. Teknik kualitatif
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Pada dasarnya ada beragam penelitian yang dapat dilakukan oleh guru.
Salah satunya adalah penelitian tindakan kelas. Ada beberapa ahli yang
mengemukakan model penelitian tindakan dengan bagan yang berbeda. Namun,
secara garis besar menurut Arikunto (2009 : 16) terdapat empat tahapan yang
lazim dilalui, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksaan, (3) pengamatan, dan (4)
refleksi.

1.

Studi Pendahuluan
Prosedur penelitian ini dimulai dari studi pendahuluan. Dalam tahap ini,
penulis melakukan wawancara, pengamatan di kelas, dan tes kemampuan
awal. Wawancara dilakukan dengan guru untuk mengetahui tingkat
keterampilan menyimak siswa, dilanjutkan pengamatan pembelajaran di kelas
sebagai upaya untuk mengetahui lebih lanjut keadaan pembelajaran
sebenarnya di kelas, sedangkan tes kemampuan awal dimaksudkan untuk
memperoleh data awal tentang kemampuan siswa dalam menyimak berita
yang berkaitan dengan unsur 5W+1H dan mengungkapkan kembali isi berita
yang disimak menjadi beberapa kalimat.
Dari hasil wawancara, pengamatan dan tes kemampuan awal yang
dilakukan memperoleh keterangan bahwa keterampilan menyimak siswa
kelas VII G adalah masih rendah dibandingkan dengan kelas lainnya. Siswa
juga belum pernah menyimak berita langsung dari rekaman dan guru juga
belum pernah menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD sebagai
strategi dalam menyimak berita.
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Memperhatikan permasalahan tersebut, penulis berdiskusi dengan guru
kelas dan akhirnya disepakati untuk menyelenggarakan tindakan perbaikan.
Tindakan yang dimaksud adalah penerapan model pembelajaran STAD, yaitu
model yang dirancang untuk membantu meningkatkan kemampuannya dalam
menyimak berita dan mengungkapkan kembali isi berita ke dalam beberapa
kalimat.

2.

Persiapan Penelitian
Tahap ini berisi aktivitas penyusunan format pengamatan, format
wawancara dan membuat rekaman berita. Masing-masing aktivitas tersebut
dapat dijelaskan sebagai berikut.
a.

Penyusunan Format Pengamatan
Sebelum pengamatan dilakukan, penulis menyusun rancangan
pengamatan. Rancangan pengamatan tersebut untuk mencatat peristiwa
yang terjadi dalam proses pembelajaran seperti perilaku siswa.

b. Penyusunan Perencanaan Wawancara
Wawancara dirancang untuk memperoleh data tentang kesulitankesuliatan dalam aktivitas pembelajaran. Wawancara hanya dilakukan
terhadap 3 siswa dari 34 siswa. Siswa tersebut memiliki kemampuan
tinggi, sedang dan rendah.
c.

Membuat Rekaman Berita
Sebelum penulis melakuakn tindakan sisklus I, penulis membuat
rekaman berita dari televisi yaitu dari liputan6 SCTV.
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3.

Pelaksanaan Tindakan Siklus I
Pada siklus I ini ada beberapa tahap yang dilakukan, yaitu perencanaan,
pelaksanaan tindakan, pengamatan, refleksi. Berikut ini dijelaskan tahapan
yang dilakukan dalam penelitian.
a.

Perencanaan
Pada siklus I ini, kegiatan yang dilakukan adalah perencanaan

berdasarkan hasil tes awal. Permasalahan yang ditemukan pada saat
pratindakan akan diperbaiki pada siklus I dengan memberikan materi seputar
berita lebih lengkap. Adapun perencanaan yang dilakukan sebagai berikut:
1) Menentukan jadwal pelaksanaan tindakan menyimak berita dengan model
pembelajaran kooperatif tipe STAD, yaitu dalam 1 kali pertemuan.
2) Menyiapkan Rencana Pelaksaan Pembelajaran (RPP).
3) Menyiapkan materi berita.
4) Menyiapkan instrumen pembelajaran yang akan digunakan, yaitu rekaman
berita

yang

berjudul

pembangungan

hambalang

dihentikan

dan

“Penemuan jasad Korban Sukhoi”.
5) Menyiapkan instrumen penelitian berupa lembar pengamatan aktivitas
siswa di kelas,catatan lapangan proses pembelajaran, jurnal refleksi dan
tanggapan, serta kamera.
b. Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan menyimak berita dengan model pembelajaran
kooperatif tipa STAD pada siklus I dilakukan dalam satu kali pertemuan.
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Tindakan yang akan dilakukan harus sesuai dengan perencanaan. Tindakan
yang dilakukan dalam tahap ini terdiri dari pendahuluan, inti , dan penutup.
1) Pendahuluan
Pada tahap pendahuluan, penulis mengucapkan salam untuk membuka
pelajaran, mengkondisikan siswa agar siap untuk mengikuti pembelajaran
keterampilan menyimak berita dengan menanyakan keadaan siswa,
menyiapkan kondisi media yang akan digunakan dalam pembelajaran,
guru melakukan apersepsi, menyampaikan kompetensi dasar yang akan
dicapai

dalam

pembelajaran,

menjelaskan

tujuan

pembelajaran

keterampilan menyimak isi berita dari televisi dengan model pembelajaran
kooperatif tipe STAD melalui media rekaman.
2) Inti atau pelaksanaan
Pada tahap inti, penulis menjelaskan mengenai teknik menyimak yang
baik, menerangkan hakikat menyimak berita sehingga siswa akan mampu
memahami isi berita yang telah disimak. Adapun langkah-langkah dalam
pembelajarn ini adalah sebagai berikut.
a) Guru memutarkan VCD berita dan siswa diminta untuk menyimak
berita.
b) Guru membagi siswa kedalam 8 kelompok yang terdiri dari 4-5 orang
c) Selama kegiatan menyimak siswa diperbolehkan membuat catatancatatan kecil tentang pokok berita, siapa yang ada dalam kejadian yang
diberitakan, di mana peristiwa itu terjadi, mengapa peristiwa itu bisa
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terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, dan bagaimana kronologis peristiwa
yang ada dalam berita.
d) Setelah kegiatan menyimak, guru memberikan soal isian singkat dengan
mengacu kepada unsur 5W+1H.
e) Salah satu kelompok diperintahkan untuk maju untuk mewakili
kelompoknya.
f) Setelah itu guru bersama siswa menyocokkan hasil tes isian singkat.
g) Kelompok yang berani maju pertama kali untuk menuliskan hasil
diskusinya diberi hadiah oleh guru dengan tujuan untuk memberikan
motivasi.
3) Akhir atau Penutup
Pada tahap penutup, penulis melaksanakan refleksi terhadap
pembelajaran yang telah berlangsung. Penulis membagikan lembar jurnal
kepada siswa untuk diisi mengenai tanggapan, kesan dan saran siswa
terhadap pembelajaran keterampilan menyimak berita dengan model
pembelajaran kooperatif tipe STAD.
c. Observasi atau Pengamatan
Observasi dilaksanakan pada proses pelaksanaan tindakan dengan
menggunakan lembr observasi yang tlah disiapkan. Pengamatan yang
dilakukan ialah pengamatan terhadap proses pembelajaran. Pengamatan
terhadap proses pembelajaran pada penelitian ini dilakukan oleh
penulisdengan menggunakan lembar pedoman pengamatan dan catatan
lapangan proses pembelajaran. Pengamatan yang dilakukan adalah
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pengamatan terhadap aktivitas siswa. Aspek yang diamati pada siswa
dalam pembelajaran, yaitu perhatian siswa terhadap media, motivasi
belajar, keaktifan, situasi KBM Nurgiyantoro (2012 : 439-440).
Saat proses observasi ini, data diperoleh melalui beberapa cara
yaitu : (1) observasi untuk mengetahui tingkah laku dan aktivitas siswa
selama

pembelajaran

berlangsung,

(2)

jurnal

diberikan

untuk

mengungkapkan segala sesuatu yang irasakan oleh siswa dan guru selama
mengikuti pembelajaran, (3) kuesioner untuk mengetahui pendapat siswa
tentang pembelajaran menyimak berita dengan model pembelajaran
kooperatif tipe STAD, (4) dokumentasi yang digunakan berupa gambar
aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran.
d. Refleksi Siklus I
Setelah dilakukan tindakan menyimak berita dengan model
pembelajaran

kooperatif

tipe

STAD,

penulis

menganalisis

dan

mengavaluasi hasil pekerjaan siswa dan hasil pengamatan proses
pembelajaran di kelas. Hasil pengamatan dari siklus I dijadikan acuan pada
perbaikan siklus berikutnya.

3.

Penjelasan Prosedur Tindakan siklus II
a. Perencanaan
Perencanaan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan refleksi
siklus I, pada dasarnya tahap perencanaan ini hampir sama dengan
perencanaan pada siklus I yaitu:
1) Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
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2) Menyiapkan materi tentang berita dan rekaman berita yang berjudul
“bentrok antar suporter sepak bola” dan “bentrok antar 2 warga
bertetangga”.
3) Menyiapkan instrumen penelitian berupa lembar pengamatan aktivitas
siswa di kelas, catatan lapangan proses pembelajaran, jurnal refleksi,
tanggapan, dan kamera.

b. Pelaksanaan Tindakan
Pada dasarnya tindakan yang dilakukan pada siklus II ini sama
dengan siklus I dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir.
Hanya saja topik berita yang digunakan berbeda dengan siklus I.
1) Pendahuluan
Pada tahap pendahuluan, penulis mengkondisikan siswa agar siap
untuk mengikuti pembelajaran keterampilan menyimak berita dengan
menanyakan keadaan siswa, menyiapkan kondisi media yang akan
digunakan

dalam

pembelajaran,

guru

melakukan

apersepsi,

menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran,
menjelaskan tujuan pembelajaran keterampilan menyimak isi berita dari
televisi dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD melalui
media rekaman.
2) Inti atau Pelaksanaan
Pada tahap inti, penulis menjelaskan mengenai teknik menyimak
yang baik, menerangkan hakikat menyimak berita sehingga siswa akan
mampu memahami isi berita yang telah disimak. Adapun langkah-
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langkah pelaksanaan tindakan dalam proses pembelajaran adalah
sebagai berikut.
a) Guru membagi siswa kedalam 8 kelompok, tiap kelompok
beranggotakan 4-5 orang.
b) Guru memutarkan VCD berita dan siswa diminta untuk menyimak
berita melalui media rekaman.
c) Selama kegiatan menyimak siswa diperbolehkan membuat catatan
tentang pokok berita, siapa yang ada dalam kejadian yang
ditampilkan, di mana peristiwa itu terjadi, mengapa peristiwa itu
bisa terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, dan bagaimana kronologis
peristiwa yang ada dalam berita.
d) Setelah kegiatan menyimak, guru membagikan soal isian singkat
dengan mengacu kepada unsur 5W+1H dan menuliskan pokokpokok berita ke dalam beberapa kalimat.
e) Salah satu kelompok diperintahkan untuk maju, untuk mewakili
kelompoknya.
f) Setelah itu guru bersama siswa menyocokkan hasil tes isian singkat.
g) Kelompok yang berani maju pertama kali diberi hadiah oleh guru
dengan tujuan untuk memberikan motivasi.
3) Penutup
Pada tahap penutup, penulis melaksanakan refleksi terhadap
pembelajaran yang telah berlangsung. Penulis membagikan lembar
jurnal kepada siswa untuk diisi mengenai tanggapan, kesan dan saran
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siswa terhadap pembelajaran keterampilan menyimak berita dengan
model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Pada akhir pembelajaran,
penulis bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari.

c. Observasi atau Pengamatan
Pengamtan yang dilakukan juga masih sama seperti pada siklus
I. Pengamatan ini meliputi respons/sikap siswa terhadap pembelajaran
yang dilakukan oleh guru dan keaktifan siswa selama proses
pembelajaran berlangsung. Pada siklus II, diharapkan siswa mengalami
perubahan perilaku sikap, minat dan peningkatan dalam menyimak
berita.
d. Refleksi
Refleksi pada siklus II ini dimaksudkan untuk membuat
simpulan dari pelaksanaan kegiatan dan tindakan serta sikap siswa yang
terjadi selama pengajaran pada siklus II.
Adapun hal-hal yang dijadikan bahan refleksi meliputi: (1) data
yang berasal dari hasil uji kompetensi menyimak berita dengan
pembelajaran kooperatif tipe STAD, (2) kesan siswa terhadap proses
pembelajaran, (3) data dari lembar pengamatan perilaku siswa, (4) hasil
dokumentasi foto.

E. Tahap Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah penetapan
instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data.
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1. Penetapan Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian
ini adalah instrumen tes dan nontes.
a. Tes
Instrumen tes yang dilakukan dengan memberikan tes subjektif
kepada siswa untuk menyimak berita melalui media rekaman dan
mengerjakan soal isian singkat yang meliputi unsur 5W+1H dan
menulikan kembali ke dalam beberapa kalimat dengan memperhatikan
aspek-aspek penilaian keterampilan menyimak berita. Dasar penilaian
yang digunakan yaitu pendapat Nurgiyantoro, 2011:367.
Tabel 1. Tabel Kategori Nilai Siswa
No
1
2
3
4
5

Rentang nilai
85-100
70-84
60-69
50-59
<50

Kategori
Sangat baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat kurang

Tabel 2. Pedoman Penilaian menyimak berita
No
Soal
1
2
3
4
5
Jumlah

Aspek Penilaian
Kesesuaian jawaban pokok-pokok berita (unsur
5W+1H)
Kesesuaian isi kalimat dengan pokok-pokok berita
Penyusunan kalimat
Penggunaan Diksi
Ejaan dan tanda baca

Skor
30
30
15
15
10
100
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Tabel 3. Pedoman Penskoran unsur 5W+1H
No
Soal
1
2
3
4
5
6

Aspek Penilaian

Skor

Siswa menjawab dengan benar soal dengan unsur what
Siswa menjawab dengan benar soal dengan unsur who
Siswa menjawab dengan benar soal dengan unsur
where
Siswa menjawab dengan benar soal dengan unsur when
Siswa menjawab dengan benar soal dengan unsur why
Siswa mampu dengan benar soal dengan unsur how
Jumlah

5
5
5
5
5
5
30

b. Instrumen Nontes
Instrumen nontes yang digunakan dalamm penelitian ini adalah
lembar observasi, lembar jurnal siswa dan guru, dan dokumentasi.
1) Lembar Observasi
Lembar

observasi

digunakan

dengan

tujuan

memperoleh

informasi mengenai perubahan perilaku siswa selama mengikuti
pembelajaran. Observasi dalam pembelajaran dilakukan sebanyak dua
siklus berdasarkan tahap pelaksanaan pembelajaran. Tahap tersebut
adalah tahap pemberian materi dan tahap pelaksanaan kegiatan
menyimak berita dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD.
Observasi dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung dibantu
oleh obserrvator, baik di siklus I maupun siklus II. Aspek yang diamati
meliputi: (1) keaktifan siswa dalam mendengarkan penjelasan
guru/apersepsi, dan keaktifan selama proses pembelajaran menyimak
berita, (2) respons siswa dalam menerima materi pembelajaran
menyimak berita dngan model pembelajaran kooperatif tipe STAD.
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Tabel 4. Pedoman Lembar Observasi
No

Aspek yang dinilai

Kategori
Baik

1

Keaktifan

2

Interaksi

3

Situasi

Cukup

Kurang

2) Kuesioner (angket)
Kuesioner adalah sejumlah daftar pertanyaan tertulis yang
digunakan untuk memperoleh informasi dari respondn, dalam arti
laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui. Teknik
kuesioner digunakan untuk mengetahui seberapa jauh peningkatan
keterampulan menyimak berita siswa dan respons siswa yang diberikan
terhadap kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung.
Aspek yang diungkap dalam koesioner antara lain: (1) perasaan
siswa pada saat menerima materi pembelajaran, (2) penjelasan guru saat
pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD,
(3) manfaat sistem pembelajaran yang digunakan penulis, da (4)
tanggapan siswa terhadap metode pembelajaran kooperatif tipe STAD.
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Tabel 5. Pedoman koesioner siswa
No Pernyataan
1

Ya

Tidak

Saya tertarik dengan metode pembelajaran yang
digunakan

2

Saya lebih mudah memahami materi pembelajaran

3

Saya menjadi lebih berkonsentrasi dalam menyimak

4

Saya lebih mudah menentukan pokok-pokok berita

5

Dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD
saya menjadi lebih memperhatikan pelajaran

6

Saya menjadi semakin bersemangat dalam belajar

7

Saya mendapatkan pengalaman baru

8

Saya lebih mudah menyimak informasi yang
disampaikan

9

Saya menjadi ingin lebih mengenal pembelajaran
kooperatif tipe STAD

10

Saya menjadi lebih percaya diri dalam kelompok

3) Lembar Jurnal
Jurnal adalah buku atau catatan yang dimiliki oleh siswa dan guru
selama kegiatan menyimak berlangsung. Pedoman jurnal dalam
penelitian ini ada dua, yaitu jurnal siswa dan jurnal guru. Untuk jurnal
siswa, siswa diminta untuk memberikan tanggapan, kesan, dan pesan
terhadap pembelajaran menyimak dengan menggunakan model
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pembelajaran STAD. Hal-hal yang diungkap dalam jurnal siswa
meliputi: (1) perasaan siswa selama mengikuti pembelajrran menyimak
berita, (2) kesulitan yang masih dirasakan dalam menyimak berita
setelah melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif
tipe STAD, (3) respon siswa terhadap penilaian yang digunakan.
Adapun pedoman jurnal guru berisi catatan mengenai perilaku,
respons, dan keaktifan siswa pada saat pembelajaran menyimak berita
dengan model pembelajran kooperatif tipe STAD yang telah
berlangsung. Hal-hal yang diisi dalam jurnal guru meliputi: (1)
kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran, (2) keaktifan siswa
dalam proses pmbelajaran, (3) respons siswa terhadap sistem
pembelajran yang digunakan, dan (4) situasi atau susana kelas saat
pembelajaran.
4) Dokumentasi
Dokumentasi merupakan instrumen nontes yang penting dalam
penelitian tindakan kelas, karena dengan dokumantasi semua proses
penelitian dapat terekam dari awal pembelajaran sampai akhir
pembelajaran, yaitu pada saat pembelajaran siklus I dan siklus II.
Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini, hanya berupa
dokumentasi foto dalam proses pembelajaran berlangsung.

2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang dipergunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian
ini, adalah tes dan nontes. Pengumpulan data dengan teknik nontes, penulis
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lakukan dengan memberikan lembar observasi, jurnal siswa, jurnal guru dan
dokumentasi.
a) Teknik Tes
Angkah-langkah yang diilakukn dalam teknik tes di antaranya : penulis
memberikan tugas mnyimak berita dengan pembacaan langsung pada
prasiklus, dan pada siklus I dan siklus II dengan penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe STAD. Dari hasil analisis tes, dapat diketahui
peningkatan kemampuan menyimak berita dengan model pmbelajaran
kooperatif tipe STAD.
b) Teknik Nontes
Teknik nontes dalam penelitian adalah observasi, wawancara, jurnal,
dan dokumentasi.
(1) Teknik Observasi
Teknik observasi dilakukan oleh penulis pada saat pembelajaran
berlangsung untuk memperoleh data tentang sikap dan perilaku siswwa
selama pembelajaran menyimak berita dengn model pembelajaran kooperatif
tipe STAD dilaksanakan. Observasi ini dilakukan berlangsung pada siklus I
dan siklus II. Untuk lebih memudahkan dan mengekfektifkan pelaksanaan
observasi, penuli mengamati keadaan siswa dengan memberi tanda atau
dengan memberikan check list pada lembar observasi yang sudah
dipersiapkan oleh penulis.
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(2) Teknik Jurnal
Teknik jurnal dalam penelitian ini ada dua, yaitu jurnal siswa dan
jurnal guru. Untuk jurnal siswa, siswa diminta untuk memberi tanggapan,
kesulitan, kesan dan pesan, kritikan terhadap pembelajaran keterampilan
menyimak berita dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD melalui
media rekaman. Jurnal merupakan refleksi terhadap proses pembelajaran
yang telah dilaksanakan. Jurnal yang diisi oleh siswa dikumpulkan setelah
berakhirnya proses pembeljaran pada tiap siklus. Hasil jurnal dijadikan data
oleh penulis untuk diolah dan dideskripsikan.
(3) Teknik Dokumentasi
Teknik dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh
data nontes yang berupa foto yang diambil penulis ketika proses
pembelajaran siklus 1 dan siklus II berlangsung. Yang perlu dijadikan
dokumentasi dalam penelitian ini yaitu pada inti kegiatan menyimak berita,
pada saat siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh penulis, dan kegiatankegiatan yang dianggap perlu untuk dijadikan sebagai data. Hal ini
dimaksudkan sebagai bukti bahwa penelitian peningkatan keterampilan
menyimak berita dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD benarbenar dan nyata dilakukan oleh penulis.

F. Teknik Analisis Data
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif dan
kuantitatif. Berikut dipaparkan kedua teknik tersebut.
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1. Teknik Kuantitatif
Analisis data tes secara kuantitatif dihitung dengan persentasi melalui
langkah-langkah: (1) merekap nilai yang diperoleh siswa, (2) menghitung nilai
kumulatif, (3) menghitung nilai rata-rata, dan (4) menghitung persentasi.
Rumus nilai persentasinya adalah:
NP = NK x 100%
R
Keterangan:
NP: Nilai Presentasi
NK: Nilai Komulatif
R : Jumlah Responden
Hasil perhitungan persentasi keterampilan menyimak berita dari hasil tes
siklus I dan siklus II dibandingkan. Hasil dari perbandingan tersebut, maka
dapat diketahui mengenai peningkatan keterampilan menyimak berita dengan
model pembelajaran kooperatif tipe STAD melalui media rekaman.
2. Teknik Kualitatif
Teknik kualitatif untuk memberi gambaran perubahan perilaku siswa
dalam

pembelajaran

keterampilan

menyimak

berita

dengan

model

pembelajaran kooperatif tipe STAD melelui media rekaman dengan mengacu
pada data nontes yang berupa observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi.
Data yang diperoleh dari siklus I dan siklus II dibandingkan dengan cara
melihat hasil tes dan nontes, sehingga akan dapat diketahui adanya perubahan
perilaku siswa dan peningkatan dalam pembelajaran keterampilan menyimak
berita dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD melalui media
rekaman.
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G. Teknik Penyajian Hasil Analisis Data
Sudaryanto (1993:145) mengemukakan bahwa teknik penyajian hasiil
analisis data ada dua macam, yaitu teknik informal dan teknik formal. Teknik
yang akan digunakan peneliti untuk menyajikan hasil analisis data adalah teknik
informal, yaitu teknik penyajian data hasil analisis dengan perumusan kata-kata
biasa. Teknik ini digunakan untuk menyajikan dan menjelaskan peningkatan
keterampilan menyimak berita dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD
pada siswa kelas VII G SMP Negeri 1 Karangsambung.

BAB IV
PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL
PENELITIAN

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai penyajian dan pembahasan data
hasil penelitian.

A. Penyajian Hasil Analisis
Uraian mengenai hasil penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah
Bab I akan disajikan dalam Bab IV ini. Sebelum hasil penelitian dipaparkan pada
bab ini diuraikan terlebih dahulu mengenai kondisi awal (prasiklus) pembelajaran
menyimak berita siswa kelas VII G SMP Negeri 1 Karangsambung Tahun Ajaran
2011/2012. Pada bab ini akan dikemukakan mengenai: (1) langkah-langkah
pembelajaran menyimak berita kelas VII G SMP Negeri 1 Karangsambung Tahun
Ajaran 2011/2012; (2) minat belajar menyimak berita dengan menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe STAD; dan (3) peningkatan keterampilan
menyimak berita dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Penelitian
tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat
tahap yaitu tindakan, pengamatan, wawancara, dan refleksi.
Hasil penelitian dari prasiklus sampai akhir siklus II akan disajikan di sini.
Sebelum dideskripsikan hasil penelitian dan pembahasannya, terlebih dahulu akan
dideskripsikan kondisi awal pembelajaran menyimak berita sebelum tindakan.
Berikut uraian mengenai deskripsi awal pembelajaran menyimak berita.

64

65

1. Deskripsi Kemampuan Awal
Kegiatan tindakan awal berupa pembelajaran menyimak berita tanpa
menggunakan media pembelajaran apapun. Penulis menggunakan metode
konvensional, yaitu ceramah dan tanya jawab. Pengamatan juga dilakukan
terhadap siswa dalam mengikuti pembelajaran menyimak berita. siswa
memperhatikan penjelasan materi tentang pembelajaran menyimak berita.
siswa dapat bertanya apabila masih ada yang belum paham. Sebagian siswa
masih merasa bingung dalam mencari pokok-pokok berita.

2. Langkah-langkah Pembelajaran Menyimak Berita dengan Menggunakan
Model pembelajaran Kooperatif tipe STAD pada Siswa Kelas VII G SMP
Negeri 1 Karangsambung
Penerapan pembelajaran menyimak berita dengan menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siswa kelas VII G SMP Negeri
1 Karangsambung terdapat tiga tahapan yaitu prasiklus, siklus I, dan siklus II.
Adapun Penerapan pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut.
Tabel 6. Penerapan Pembelajaran Menyimak Berita
Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD
Tahap
Penelitian
Perencana
-an

dengan

Prasiklus

Siklus I

Siklus II

a) Menentukan
jadwal penelitian
b) MenyusunRPP;
c) Menyiapkan materi
yang berkaitan
dengan menyimak
berita;
d) Menyiapkan
sumber belajar
yang akan
digunakan;
e) Menyusun
instrumen

a. MenyusunRPP;
b. Merumuskan
langkah
pemecahan
masalah dalam
pembelajaran
menyimakberita;
c. Menyiapkan materi
menyimakberita;
d. Menyusun
instrumen
penelitian berupa
jurnal, tes

a. Menyiapkan
materi menyimak
berita;
b. Menyusun
instrumen
penelitian berupa
jurnal, tes
menyimak, dan
dokumentasi foto.
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Pelaksanaan

penelitian berupa
jurnal, tes
menyimak, dan
dokumentasi foto.
f) Menyiapkan
lembar tes
menyimak berita
a.Guru memberikan
materi tentang
menyimak berita;
b.Guru dan siswa
bertanya jawab
mengenai berita;
c.Siswa
menyimakberita

Pengamatan

a. Peneliti dan
kolaborator
melakukan
penangamatan
pada proses
pembelajaran;
b. Observasi
dilakukan dengan
mengisi lembar
observasi dan
jurnal.

Refleksi

a.Peneliti bersama
kolaborator
melakukan analisis
dan mamaknai hasil
perlakuan pada
prasiklus;
b.Peneliti dan siswa
berusaha
mengindetifikasi
pokok-pokok berita
(unsur-unsur berita);
c.Merumuskan solusi
pada tindakan
selanjutnya untuk

menyimak, dan
dokumentasi foto.
e. Menyiapkan
lembar tes
menyimakberita.

a.Guru memberikan
a. Guru mengulas
materi tentang
kembali materi
menyimak berita;
menyimak berita
b.Guru menjelaskan
dengan
tentang menyimak
menggunkan
berita dengan
model
menggunakan model
pembelajaran
pembelajaran STAD;
STAD
c.Guru menjelaskan
b. Guru menjelaskan
materi tentang
materi tentang
pengertian berita;
langkah-langkah
d.Guru menjelaskan
dalam menyimak
kriteria penilaian
berita dalam
dalam menyimak
menentukn pokokberita;
pokok berita.
e.Siswa
menyimakberita
a.Peneliti dan
a.Peneliti dan
kolaborator
kolaborator
melakukan
melakukan
penangamatan pada
pengamatan pada
proses pembelajaran;
proses
b.Observasi dilakukan
pembelajaran
dengan mengisi
menyimak berita;
lembar observasi dan b.Observasi
jurnal.
dilakukan dengan
mengisi lembar
observasi dan
jurnal.
a.Peneliti bersama
a.Peneliti bersama
kolaborator
kolaborator
melakukan analisis
melakukan analisis
dan mamaknai hasil
dan mamaknai
perlakuan pada
hasil perlakuan
siklus I;
pada siklus II;
b.Peneliti dan
b.Peneliti
kolaborator berusaha
menganalisis hasil
mengindetifikasi
siklus II
permasalahan yang
ada pada diri siswa
dalam
menyimakberita;
c.Merumuskan solusi
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perbaikan hasil
prasiklus.

pada tindakan
selanjutnya untuk
perbaikan hasil
siklus I.

3. Sikap dan Minat Belajar Siswa Kelas VII G SMP Negeri 1
Karangsambung dalam Kegiatan Pembelajaran Menyimak berita dengan
Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD
Sikap dan minat siswa dalam pembelajaran menyimak berita dengan
model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat dilihat dalam setiap
pertemuannya, yaitu pada prasiklus, siklus I, dan siklus II. Pada prasiklus,
peneliti hanya menggunakan lembar observasi untuk mengetahui sikap
siswa. Sementara itu, pada siklus I dan II, peneliti menggunakan lembar
observasi, kuesioner, jurnal siswa, jurnal guru, dan dokumentasi untuk
mengetahui peningkatan sikap

dan minat siswa dalam pembelajaran

menyimak berita.
a. Observasi
Pada kegiatan prasiklus, siklus I, dan siklus II, sikap dan minat
siswa dalam pembelajaran masuk dalam kategori yang berbeda.,
Aktivitas siswa dalam pembelajaran pada siklus prasiklus, siklus I, dan
siklus II dapat dilihat pada tabel observasi berikut ini.
Tabel 7. Hasil Observasi Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II
No

Aspek yang dinilai

Keaktifan
1
Keaktifan
2

Interaksi

3

Situasi

Prasiklus
B

C

Siklus I

K B

C

Siklus II

K B

C

K

12 18

4

22 9

3

25

8

1

14

5

31

-

32

2

-

5

Kurang

3

Cukup

Baik

68

Keterangan:
B = Baik

C = Cukup

K= Kurang

b. Kuesioner
Kegiatan pengisian kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui
tanggapan yang diberikan siswa dalam pembelajaran menyimak berita
dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan media rekaman.
Berikut ini disajikan tabel sikap dan minat siswa dalam pembelajaran
menyimak berita pada lembar kuesioner.
Tabel 8. Hasil Kuesioner Siklus I dan Siklus II
No
1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

Pernyataan
Saya tertarik dengan metode
pembelajaran yang digunakan
Saya lebih mudah memahami
materi pembelajaran
Saya menjadi lebih berkonsentrasi
dalam menyimak
Saya lebih mudah menentukan
pokok-pokok berita
Dengan model pembelajaran
koopperatif tipe STAD saya
menjadi lebih memperhatikan
pelajaran
Saya
menjadi
semakin
bersemangat dalam belajar
Saya mendapatkan pengalaman
baru
Saya lebih mudah menyimak
informasi yang disampaikan
Saya
menjadi
ingin
lebih
mengenal pembelajaran kooperatif
tipe STAD
Saya menjadi lebih percaya diri
dalam kelompok

Keterangan:
Y = Ya

T = Tidak

Siklus I
Y
T
25
9
73,52% 26,47%
28
6
82,35% 17,65%
25
9
73,52% 26,47%
30
4
88,24% 11,76%

Siklus II
Y
T
30
4
88,24% 11,76%
31
3
91,18% 8,82%
28
6
82,35%
17,65
31
3
91,18% 8,82%

27
79,41%

7
20,59%

29
85,29%

5
14,71%

25
73,52%

9
26,47%

26
76,47%

8
23,53%

34

-

34

-

30
88,24%

4
11,76%

32
94,12%

2
5,88%

27
79,41%

7
20,59%

29
85,29%

5
14,71%

25
73,52%

9
26,47%

28
82,35%

6
17,65%
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c. Jurnal Siswa
Pada siklus I dan II, semua siswa mengisi jurnal. Adapun jawaban
dari pertanyaan yang diajukan dalam jurnal siswa dapat dilihat pada tabel
berikut ini.
Tabel 9. Jurnal Siswa Siklus I dan Siklus II
N
o

Pertanyaan

Siklus I

Siklus II

ya

Tidak

ya

Tidak

1.

Apakah Anda merasa senang dengan
pelajaran menyimak? (ya/tidak)

31
91,18
%

3
8,82

33
97,06%

1
2,9%

2.

Apakah Anda tertarik dengan pelajaran
menyimak berita? (ya/tidak)

33
97,06
%

1
2,9%

33
97,06%

1
2,9%

3.

Apakah Anda mengalami kesulitan
dalam pembelajaran menyimak berita ?
(ya/tidak)
Apakah Anda akn menjadi lebih rajin
berlatih menyimak berita setelah
pembelajaran tadi?
Ungkapkan kesan dan pesan Anda
terhadap guru dan proses belajar
menyimak berita dengan menggunakan
media audio baik yang positif maupun
negatif!

32
94,12
%
32
94,12
%
28
82,35
%

2
5,9%

33
97,06%

1
2,9%

2
5,9%

33
97,06%

1
2,9%

6
17,65

32
94,12%

2
5,9%

4.

5.

d. Dokumentasi foto
Dokumentasi foto berupa gambar yang digunakan sebagai bukti
visual selama proses pembelajaran menyimak berita dengan media
rekaman.

Dokumentasi

yang

diambil

meliputi:

(1)

saat

guru

menyampaikan materi menyimak berita. (2) saat siswa memperhatikan
penjelasan peneliti, (3) saat siswa menyimak berita, dan (4) saat siswa
membacakan hasil tulisannya di depan kelas.
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4. Peningkatan Keterampilan Menyimak berita dengan Model
pembelajaran kooperatif tipe STAD pada Siswa Kelas VII G SMP
Negeri 1 Karangsambung
Kemampuan menyimak berita dengan model pembelajaran kooperatif
tipe STAD terbagi menjadi tiga tahap, yaitu prasiklus, siklus I, dan siklus II.
Hasil tes prasiklus merupakan kondisi awal pembelajaran menyimak berita
sebelum menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan
media rekaman. Hasil penelitian siklus I merupakan kondisi awal siswa
dalam menyimak berita dengan media rekaman. Hasil tes siklus II
merupakan perbaikan keterampilan menyimak berita pada siswa kelas VII G
SMP Negeri 1 Karangsambung setelah mengikuti pembelajaran menyimak
berita dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siklus I. Hasil
nontes dapat dilihat dari hasil deskripsi kegiatan observasi, kuesioner, jurnal
siswa, jurnal guru, dan dokumentasi foto yang diuraikan dalam bentuk
deskripsi data kualitatif.
Di bawah ini disajikan tabel yang menunjukkan data hasil
pembelajaran menyimak berita dengan model pembelajaran kooperatif tipe
STAD. Data diambil dari 34 siswa.
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Tabel 10. Hasil Nilai Menyimak berita pada Prasiklus, Siklus I, dan
Siklus II
Prasiklus
No

Responden

kel

Siklus I

Aspek yang dinilai

Siklus II

Aspek yang dinilai

Aspek yang dinilai

Nilai
1

2

3

4

5

Nilai
1

2

3

4

5

Nilai
1

2

3

4

5

1

R-1

10

10

15

10

5

50

30

15

5

10

5

65

30

20

10

10

5

70

2

R-2

20

20

15

10

5

70

25

15

15

15

5

75

30

25

10

10

5

80

3

R-3

20

10

10

10

5

55

20

15

5

10

15

65

30

15

10

5

10

70

4

R-4

10

10

10

5

5

40

20

10

10

5

5

50

30

20

10

10

10

80

5

R-5

15

15

5

5

10

50

25

15

10

10

5

65

30

20

10

10

10

80

6

R-6

25

15

10

10

5

65

25

15

10

5

10

65

30

15

15

10

5

70

7

R-7

20

10

5

5

5

45

25

15

10

10

5

65

30

15

15

10

5

70

8

R-8

15

15

5

5

5

45

25

15

15

10

5

70

30

15

15

10

10

70

9

R-9

15

20

10

5

5

55

25

20

15

10

5

75

30

15

10

10

5

70

10

R-10

15

20

5

10

10

60

25

20

10

15

5

75

30

20

10

10

5

75

11

R-11

20

15

5

5

10

55

20

15

15

10

5

65

30

20

15

5

5

70

12

R-12

10

15

5

5

5

40

30

15

5

5

10

65

30

15

15

10

10

70

13

R-13

10

20

10

5

5

50

25

15

15

5

5

65

25

15

10

10

10

70

14

R-14

20

20

15

5

10

70

30

15

10

10

10

75

30

15

10

10

10

75

15

R-15

15

15

10

5

5

50

25

15

10

10

5

65

30

15

15

10

10

70

16

R-16

15

20

10

10

5

60

25

15

15

5

5

65

30

20

10

10

10

70

17

R-17

10

15

5

5

5

40

25

15

10

10

5

65

25

20

15

10

10

70

18

R-18

20

15

10

5

10

60

25

15

10

10

10

70

30

25

15

10

5

80

19

R-19

25

15

10

10

15

75

30

20

10

5

10

75

30

25

15

10

5

80

20

R-20

15

20

5

5

10

55

30

15

5

10

5

65

25

25

15

10

5

75

21

R-21

20

15

5

10

5

55

30

20

15

5

5

75

25

25

15

10

10

75

22

R-22

20

10

5

5

5

45

30

15

10

5

5

65

25

20

15

10

10

70

23

R-23

15

20

10

5

5

55

30

20

10

5

5

70

25

20

15

10

10

70

24

R-24

10

10

5

10

5

40

25

15

10

5

10

65

30

20

10

10

5

70

25

R-25

20

10

5

10

10

55

25

20

15

10

5

75

30

25

15

5

5

75

26

R-26

10

20

5

10

5

50

25

20

10

5

5

65

30

25

15

5

10

75

27

R-27

10

10

10

5

5

40

25

20

10

10

10

75

25

25

15

5

10

70

28

R-28

20

10

5

10

5

50

25

15

10

10

10

70

25

25

15

10

5

75

29

R-29

20

15

5

10

10

60

30

20

5

5

5

65

25

25

10

10

5

70

30

R-30

20

15

15

10

5

65

30

15

15

10

5

75

30

20

15

10

5

75

31

R-31

15

15

5

5

5

45

20

15

10

10

5

60

30

20

10

10

5

70

32

R-32

15

20

10

10

5

60

30

15

5

5

10

65

30

15

15

10

5

70

33

R-33

20

15

5

5

10

55

20

25

10

5

10

70

30

15

15

10

5

70

34

R-34

20

10

10

5

5

50

30

20

10

5

5

70

30

15

15

10

5

70

jumlah

560

510

275

245

225

1815

885

565

355

275

230

2310

975

670

445

315

245

2650

Rata-rata

16.5

15

8.08

7.35

6.61

54

53,51

16.6

10.4

8.08

6.91

68,06

28.7

19.70

13.1

9.26

7.20

77,91

1

2

3

4

5

6

7

8

Keterangan:
1. Aspek kesesuaian jawaban pokok-pokok berita (unsur 5W+1H)
2. Aspek kesesuaian isi dengan pokok-pokok berita
3. Aspek penyusunan kalimat
4. Aspek penggunaan diksi
5. Aspek penggunaan ejaan dan tanda baca
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B. Pembahasan Data Hasil Penelitian
Pada bagian ini akan dibahas tiga data yang meliputi (1) langkah-langkah
pembelajaran menyimak berita dengan model pembelajaran kooperatif tipe
STAD pada siswa kelas VII G SMP Negeri 1 Karangsambung, (2) sikap dan
minat belajar siswa dalam menyimak berita pada siswa kelas VII G SMP
Negeri 1 Karangsambung, dan (3) peningkatan keterampilan menyimak berita
dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siswa kelas VII G SMP
Negeri 1 Karangsambung.
1. Langkah-langkah Pembelajaran Keterampilan Menyimak Berita dengan
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD pada Siswa SMP Negeri 1
Karangsambung.
Langkah-langkah

pembelajaran

menyimak

berita

dengan

model

pembelajaran STAD terdapa tiga tahapan yaitu prasiklus, siklus I, dan siklus II.
a. Prasiklus
Pelaksanaan kegiatan awal meliputi rencana tindakan, pelaksanaan
tindakan, pengamatan, refleksi.
1) Rencana Tindakan
Pada tahap perencanaan dilakukan penyusunan rencana pembelajaran
dari awal sampai akhir. Kegiatan perencanaan pada kegiatan awal yaitu, (1)
menentukan jadwal penelitian, (2) menyiapkan materi berita, (3) membuat
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran menyimak berita, (4) menyusun lembar tes
unjuk kerja dan rubrik penilaiannya, (4) menyusun instrumen nontes, yaitu
berupa lembar observasi, jurnal dan dokumentasi.
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2) Pelaksanaan Tindakan
Pada tahap pelaksanaan, guru memulai pelajaran dengan salam,
dilajuttkan beroa, presensi dan apresepsi kepada siswa yaitu dengan cara
melakukan tanya jawab tentang berita.
Kegiatan inti, guru menjelaskan mengenai materi berita, pengertian,
unsur-unsur dan macam-macam berita. guru memberi contoh sebuah teks berita
yang kemudian dibacakn di depan kelas.
Pada kegiatan akhir, siswa mengerjakan soal yang berkaitan dengan
unsu-unsur berita yang sudah dibacakan. Setelah semua selesai, hasil pekerjaan
siswa dinilai. Guru menutup peljaran dengan mengucapkan salam.
Hasil tes prasiklus adalah berupa hasil kemampuan menyimak berita
siswa sebelum dilakukan tindakan penelitian. Hasil tes prasiklus dilakukan
dengan tujuan untuk mengetahui keadaan awal kemampuan siswa dalam
menyimak. Tes prasiklus yang dilakukan dalam keterampilan menyimak berita
sebesar 53,51. Hasil ini diperoleh kemampuan menyimak berita dengan
kategori kurang.
3) Pengamatan
Dalam tahap ini dilakukan pengamatan selama penelitian berlangsung
dan difokuskan pada proses menyimak berita yang dibacakan secara langsung.
Dari hasil observasi sebagian siswa laki-laki masih banyak yang belum
memeperhatikan dengan baik, mereka masih senang berbicara dengan
temannya.
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Hal tersebut merupakan pengamatan secara umum. Berikut ini
pengamatan selama kegiatan menyimak berita yang dibacakan secara langsung.
Perilaku siswa yang positif ditunjukan dengan keaktifan siswa dalam
menyimak berita, interaksi siswa dalam mendengarkan penjelasan guru, situasi
siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Tiap kategori perilaku siswa
dibandingkan dengan jumlah siswa.
4) Refleksi
Setelah melaksanakan pengamatan didapatkan hasil bahwa dalam proses
pembelajaran, keaktifan siswa masih sebagian cukup, sedangkan yang lain
masih cenderung pasif dan ramai. Hasil kemampuan siswa dalam menyimak
berita juga masih banyak yang di bawah rata-rata.
b. Pelaksanaan Tindakan Siklus I
Pelaksanaan siklus I meliputi rencana tindakan, pelasanaan tindakan,
pengamatan, dan refleksi.
1) Rencana Tindakan
Berdasarkan pengamatan pada prasiklus, penulis melakukan perbaikaperbaikan dan persiapan pada siklus I. Kegiatan perencanaan pada siklus I
yaitu, (1) membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, (2) menyiapkan
gambaran kegiatan awal sampai akhir, (3) menyiapkan materi menyimak
berita dengan media audio (VCD), (4) menyiapkan lembar tes tertulis, (5)
menyiapkan lembar nontes yaitu berupa lembar observasi, jurnal dan
dokumentasi.
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2) Pelaksanaan Tindakan
Tindakan pada siklus I merupakan perbaikan dari prasiklus. Pada siklus
ini, tindakan yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut.
a) Guru memberikan apersepsi pada siswa tentang menyimak berita, kemudian
guru menjelaskan materi menyimak berita.
b) Guru membagi siswa ke dalam 8 kelompok yang masing-masing terdiri dari
4-5 orang.
c) Pada tahap inti pembelajaran, guru menugaskan kepada siswa menyimak
berita pembangunan hambalang dihentikan dengan menggunakan rekaman.
d) Setelah selesai mendengarkan berita yang telah diputar, guru menugaskan
siswa untuk mengerjakan soal yang berkaitan dngan unsur berita.
e) Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas.
Siswa dari kelompok lain memberikan tanggapan dari presentasi tersebut.
f) Setelah siswa duduk di bangkunya masing-masing, guru memutarkan berita
yang kedua penemuan jasad korban sukhoi

siswa secara individu

mengerjakan soal.
3) Pengamatan
Dalam tahap ini dilakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran,
keaktifan siswa, dan hasil kemampuan siswa dalam menyimak berita.
Berdasarkan pengamatan yang diketahui bahwa sebagian siswa kurang
berminat dalam belajar, banyak siswa yang ramai ketika proses diskusi
berlangsung. Jarang yang memberikan tanggapan ketika kelompok lain
mempresentasikan hasil diskusi, meskipun nilai rata-rata pada siklus satu ini
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meningkat. Tidak jarang siswa yang melakukan tindakan yang negatif, namun
proses belajar mengajar masih lebih baik dari prasiklus.
4) Refleksi
Refleksi dalam penelitian ini dilakukan oleh

penulis. Pada siklus I

pelaksanaan kegiatan pembelajaran menyimak berita baik hasil maupun proses
sudah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih ada kekuranagn baik segi
hasil maupun proses pembelajaran.
Dari segi hail, masih terdapat siswa yang mengalami kelemahan dalam
pemahaman isi berita. dari segi proses pembelajaran menyimak berita dengan
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, terdapat pencapain
positif dan ngatif ketika melakukan kegiatan menyimk berita siswa lebih
semangat dan antusias dengan materi yang diberikan, sebagian siswa sudah
mulai aktif bertanya, dan masih ada sebagian siswa yang masih berbicara
sendiri.

c. Pelaksanaan Tindakan Siklus II
Pelaksanaan siklus II meliputi rencana tindakan, pelaksanaan tindakan,
pengamatan, dan refleksi.
1) Rencana Tindakan
Berdasarkan pengamatan siklus I, penulis melakukan perbaikan dan
persiapan yang lebih matang pada pembelajaran siklus II. Kegiatan
perencanaan pada siklus II yaitu, (1) memperbaiki rencana pelaksanaan
pembelajaran, (2) menyiapkan materi berita dan rekaman berita, (3)
menyiapkan lembar pengamatan, (4) menyiapkan lembar tes menyimak
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berita, (5) keterlibatan guru dalam proses pembelajaran menyimak berita
dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD.

2) Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan pada siklus II merupakan perbaikan dari siklus
I. Kelemahan atau kekurangan yang menjadi penghambat dalam tindakan
siklus I diperbaiki dalam tindakan siklus II. pembelajaran menyimak berita
dengan menggunakan berita yang berbeda dengan siklus I.
Proses belajar mengajar pada siklus II:
a)

Guru memulai dengan apresepsi, bertanya ke pada siswa mengenai
pelajaran pada pertemuan sebelumnya.

b) Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok, masing-masing 4-5 orang.
c)

Peneliti memberikan kesempatan k pada siswa untuk bertanya.

d) tahap inti pembelajaran, siswa menyimak berita tawuran suporter bola
e) Setelah selesai mendengarkan berita, dan siswa disuruh menjawab soal
yang telah disediakan.
f)

Setiapkelompok mempresentasikan hasil diskusinya yang diwakilkan oleh
ketua kelompok.

g) Siswa dari kelompok lain memberikan tanggapan dari presentasi tersebut.
h) Siswa kembali ke bangkunya masing-masing. Dan mendengarkan
pemutaran berita yang kedua bentrok antar 2 warga bertetangga.
i)

Setelah selesai siswa, mengerjakan soal kedua secara individu.
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3) Pengamatan
Dalam tahap ini dilakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran,
keaktifan siswa, dan hasil kemampuan siswa dalam menyimak berita dengan
model pembelajaran kooperatif tipe STAD, dan pada akhir pelarajaran siswa
mengisi jurnal siswa mengisi jurnal siswa sebagai refleksi pembelajran padda
siklus II.
Hasil yang diperoleh selama pengamatan antara lain, siswa terlihat
bersemangat dalam mendengarkan berita, siswa terlihat aktif dalam mengikuti
pembelajaran dan sudah tidak begitu kesuliatan dalam memahami berita yang
disimak. Kemampuan siswa dalam menemukan pokok-pokok berita dan
menuliskan kembali unsure berita ke dalam kalimat sudah meningkat.
4) Refleksi
Refleksi yang dilakukan dalam siklus II pada prinsipnya sama dengan
refleksi siklus I, yaitu dengan menganalisis hasil tes kemampuan siswa dalam
menyimak berita dan menganalisis hasil nontes yang berupa hasil lembar
pengamatan, jurnal dan dokumentasi. Refleksi siklus I dan siklus II
dibandingkan dan hasilnya terjadi peningkatan yang cukup banyak jika. Hasil
tes pada siklus II sudah mencapai rata-rata. Dan hasil yang diperoleh dalam
proses pembelajran yaitu siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran.
2. Sikap dan Minat Belajar Siswa Kelas VII G SMP Negeri 1
Karangsambung dalam Kegiatan Pembelajaran Menyimak berita
dengan Media Rekaman
Hasil nontes dapat dilihat dari hasil deskripsi kegiatan observasi,
jurnal siswa, jurnal guru, kuesioner, dan dokumentasi foto yang diuraikan
dalam bentuk deskripsi data kualitatif.
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a) Prasiklus
Pada kegiatan prasiklus, pembelajaran menyimak berita tanpa
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD belum
menunjukkan adanya sikap yang positif dan siswa belum menunjukkan
ketertarikannya untuk mengikuti pelajaran. Hal ini dapat diketahui dari
hasil observasi yang menunjukkan bahwa keterampilan menyimak berita
siswa kelas VII masih dalam kategori kurang. Hasil tersebut sesuai
dengan nilai rerata siswa yang hanya mencapai 53,51, sedangkan nilai
KKM adalah 70.
Selain itu, data hasil observasi pada prasiklus menunjukkan
bahwa dalam pembelajaran menyimak berita terdapat siswa yang tidak
antusias mengikuti pembelajaran. Ketidakantusiasan siswa tersebut
mengakibatkan siswa malas untuk mengikuti bagian-bagian dari
pembelajaran hari itu, misalnya ketika guru menjelaskan materi
pengalaman pribadi mereka tidak mengikuti dengan baik. Selain itu,
perilaku negatif juga ditunjukkan oleh beberapa siswa ada yang ngobrol
sendiri. Beberapa siswa masih pasif dalam kegiatan tersebut. Berikut data
hasil pengamatan yang telah dilakukan selama proses pembelajaran.
Tabel 11. Observasi Prasiklus
No Aspek

Baik

Cukup

Kurang

1

Keaktifan

12

18

4

2

Interaksi

14

5

5

3

Situasi

-

-

Kurang
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Penilaian berdasarkan lembar pengamatan menunjukan bahwa keaktifan
perhatian dan situsasi dalam pembelajaran menyimak berita masih kurang.
Pada tabel di atas akan dipaparkan hasil observasi prasiklus. Pada data tersebut
diperoleh data sebanyak 12 siswa aktif, 18 siswa cukup aktif dan 4 siswa
kurang aktif. Dari segi interaksi terdapat 14 siswa yang interaksinya baik, 5
siswa cukup dan 5 siswa kurang. Situasi pembelajaran pada prasiklus
dikategorikan masih kurang.
b) Siklus I
Minat belajar siswa pada siklus I dalam pembelajaran menyimak
berita yang akan dibahas meliputi lima hal, yaitu; observasi, jurnal siswa,
jurnal guru, wawancara, dan dokumentasi.
1) Observasi
Tabel 12. Observasi siklus I
No

Aspek

Baik

Cukup

Kurang

1

Keaktifan

22

9

3

2
4

Perhatian
Situasi

31
-

3
Cukup

-

Penilaian berdasarkan lembar pengamatan dari siklus I, terdapat
peningkatan yang signifikan. Pada data tersebut diperoleh data sebanyak 22
siswa aktif, 9 siswa cukup aktif, dan 3 siswa masih kurang aktif. Interaksi
siswa diperoleh data sebanyak 31 siswa interaksinya baik dan 3 siswa
interaksinya cukup baik. situasi pembelajran pada siklus I berjalan cukup
baik.
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2) Jurnal Siswa
Menurut hasil jurnal yang dibuat siswa, pada umumnya mereka
merasa senang atau tertarik terhadap pembelajaran menyimak berita dengan
menggunakan audio. Hal ini dapat diketahui dari aspek-aspek jurnal yang
diisi oleh siswa.
Data aspek jurnal siklus I aspek jurnal yang pertama, yaitu tertarik
atau tidaknya siswa terhadap pelajaran menyimak, 31 siswa atau sebesar
91,18% siswa menyatakan ya dan hanya 3 siswa atau sebesar 8,82% yang
menyatakan tidak. Pada aspek jurnal yang kedua, yaitu tertarik atau tidak
pelajaran menyimak berita, 33 siswa atau sebesar 97,06% siswa menyatakan
tertarik dan hanya 1 siswa atau sebesar 2,9% menyatakan tidak tertarik.
Untuk aspek jurnal yang ketiga, 32 siswa atau sebesar 94,12 % memberikan
tanggapan yang baik terhadap cara penyampaian materi pelajaran menyimak
berita, sedangkan 2 siswa atau sebesar 5,9% mengungkapkan kurang jelas.
Aspek jurnal yang keempat, yaitu akan lebih rajin atau tidak
menyimak berita, 31 siswa atau sebesar 91,18% siswa menyatakan ya dan
hanya 3 siswa atau sebesar 8,82% yang menyatakan tidak. Aspek jurnal
siswa yang terakhir yaitu kesan dan pesan siswa terhadap guru (peneliti)
serta proses pembelajaran menyimak berita dengan menggunakan media
audio baik yang positif maupun negatif. Pada aspek ini 28 siswa atau
sebesar 82,35 % memberi kesan dan pesan, sedangkan 6 siswa atau sebesar
17,65 % tidak memberikan kesan dan pesan.
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Berikut ini dipaparkan beberapa hasil jurnal siswa. Jurnal siswa yang
diambil merupakan jurnal yang diisi oleh siswa yang memiliki nilai baik dan
nilai kurang baik. Untuk siswa yang memiliki nilai baik, diwakili oleh
responden nomor 5, sedangkan siswa yang memiliki nilai kurang baik,
diwakili oleh responden 33.
Responden 5 menyatakan bahwa ia merasa senang dengan
pembelajaran menyimak berita. Ia juga mengungkapkan bahwa ia tidak
merasa kesulitan selama menyimak berita. Responden tersebut juga
menyatakan bahwa ia lebih memahami pembelajaran menyimak berita
dengan media rekaman. Kesan yang diberikan adalah cara pengajaran yang
dilakukan oleh guru sudah baik.
Responden 33 memperoleh nilai kurang, tetapi ternyata ia senang
dengan pembelajaran menyimak berita. Namun, ia mengalami kesulitan
ketika harus menentukan pokok berita unsur 5W+1H.
3) Jurnal Guru
Aspek-aspek yang tercantum dalam jurnal guru meliputi keaktifan
siswa dalam pembelajaran menyimak berita, sikap siswa selama
pembelajaran, respons siswa terhadap pembelajaran menyimak berita
dengan media rekaman, suasana pembelajaran menyimak berita dengan
media rekaman, dan tanggapan guru dengan media yang digunakan.
Berdasarkan pengamatan guru pada saat pembelajaran berlangsung,
keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menyimak berita dengan
model pembelajaran kooperatif tipe STAD sudah baik. Namun, siswa masih
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terlihat pasif, karena mereka sebagian besar masih belum jelas maksud dan
tujuan pembelajaran menyimak berita dengan media rekaman.
Selama

pembelajaran

berlangsung,

sikap

siswa

sangat

beranekaragam, yaitu ada yang berani mengajukan pertanyaan maupun
menjawab pertanyaan dari guru dan ada yang terlihat malas-malasan. Pada
saat guru memberikan tugas untuk menyimak berita secara individu, siswa
mengerjakan tugasnya dengan baik meskipun ada beberapa siswa yang
kurang serius saat menyimak berita. Pembelajaran keterampilan menyimak
berita dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini cukup efektif,
karena siswa dapat lebih mudah menentukan pokok-pokok berita.
Selama pembelajaran ini, peneliti tidak mengalami hambatan yang
berarti karena sudah membuat perencanaan pembelajaran sebelumnya
dengan matang. Pesan guru untuk pembelajaran siklus II nanti dalam
pelaksanaan kegiatan menyimak berita agar dilakukan dengan sungguhsungguh supaya siswa dapat memenuhi dan lulus uji kompetensi dasar.
Pembelajaran yang akan datang juga agar dilakukan lebih baik lagi agar
siswa lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran.
4) Koesioner
Sesuai dengan hasil koesioner, pada umumnya siswa merasa tertarik
dengan pembelajaran menyimak dengan model pembelajaran kooperatif tipe
STAD. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan-pernyataan yang diisi oleh
siswa. Permaslahn data dari koesioner siklus I ini adalah sebagai berikut:
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Dari pernyataan koesioner yang pertama, ketertarikan siswa dengan
model pembelajaran yang digunakan, 25 siswa atau 73,52% menyatakan
tertarik dan hanya 9 siswa atau 26,47% yang menyatakan tidak tertarik.
Pada perrnyataan yang kedua, siswa lebih mudah dalam memahami materi
pembelajaran, 28 siswa atau 82,35% menyatakan lebih mudah, sedngkan 6
siswa atau 17,65% menyatakan tidak mudah.
Pada pernyataan yang ketiga, siswa menjadi lebih berkonsentrasi
dalam menyimak, 25 siswa atau 73,52% menyatakan lebih berkonsentrasi
dan 9 siswa atau sebesar 26,47% menyatakan tidak. Pada pernyataan yang
keempat, 30 siswa atau 88,24% menyatakan lebih mudah menentukan
pokok-pokok berita dan 4 siswa atau 11,76% menyatakan tidak. Pada
pernyataan yang kelima, siswa lebih memperhatikan pelajaran, 27 siswa
atau 79,41% menyatakan ya, sedangkan 7 siswa atau 20,59% menyatakan
tidak.
Pada pernyataan keenam, siswa menjadi semakin bersemangat dalam
belajar, 25 siswa atau 73,52% menyatakan ya dan hanya 9 siswa atau
26,47% menyatakan tidak. Pernyataan ketujuh, 34 siswa atau 100%
menyatakan mendapatkan pengalaman baru. Pernyataan kedelapan, siswa
menjadi lebih mudah menyimak informasi, 30 siswa atau 88,24%
menyatakan ya dan hanya 4 siswa atau 11,766% menyatakan tidak.
Pernyataan kesembilan, siswa menjadi lebih ingin mengenal model
pembelajaran kooperatif tipe STAD, 27 siswa atau 79,41% menyatakan ya
dan hanya 7 siswa atau 20,59% menyatakaan tidak. Pernyataan terakhir,

85

siswa menjadi lebih percaya diri, 25 siswa menyatakan ya dan 9 siswa atau
26,47% menyatakan tidak.
Dari hasil koesioner tersebut dapat diketahi bahwa siswa mendapat
ilmu dan pengalaman baru tentang bagaimana cara menyimak berita yang
baik dan benar.
5) Dokumentasi foto
Dokumentasi

foto

yang

diambil

antara

lain:

(1)

siswa

memperhatikan penjelasan peneliti, (2) siswa menyimak video pembelajaran
menyimak berita, (3) siswa menyimak berita, dan (4) siswa membacakan
hasilnya di depan kelas.

c) Siklus II
Sikap dan minat siswa dalam pembelajaran menyimak berita yang
akan dibahas pada siklus II meliputi lima hal, yaitu: observasi, kuesioner,
jurnal siswa, jurnal guru, dan dokumentasi foto.
1) Observasi
Tabel 13. Observasi Siklus II
No Hal

Baik

Cukup

Kurang

1

Keaktifan

25

8

1

2

Interaksi

32

2

-

3

Situasi

Baik

-

-

Penilaian berdasarkan lembar pengamatan pada siklus II. Hasil
penelitian pengamatan pada siklus II menunjukkan peningkatan perhatian
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dan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran Pada data tersebut
diperoleh data sebanyak 25 siswa aktif, 8 siswa cukup aktif dan 1 siswa
kurang aktif. Interaksi siswa diperoleh data sebanyak 32 siswa sudah
berinteraksi dengan baik dan sebanyak 2 siswa cukup. Situasi
pembelajaran pada siklus II sudah baik.
2) Jurnal Siswa
Menurut jurnal yang diisi oleh siswa pada siklus II, pada umumnya
mereka senang terhadap pembelajaran menyimak berita dengan media
rekaman. Hal ini dapat diketahui dari aspek-aspek jurnal yang diisi oleh
siswa. Permasalahan dari data jurnal siswa pada siklus II adalah sebagai
berikut.
Dari aspek yang pertama, perasaan siswa selama mengikuti
pembelajaran menyimak berita, hampir semua siswa menjawab senang
dengan alasan mereka mendapatkan pengalaman baru. Selain itu, siswa
bisa mengingat masa-masa yang telah lalu. Aspek yang kedua ialah
kesulitan siswa selama menyimak berita. Pada aspek ini sebagian siswa
menyatakan bahwa kesulitan mereka adalah saat mereka mencoba
menuliskan pokok-pokok berita ke dalam beberapa kalimat. Selain itu,
siswa belum sepenuhnya mampu menyimak berita yang baik dan benar
sesuai dengan langkah-langkah menyimak berita.
Aspek yang ketiga ialah tanggapan siswa mengenai pembelajaran
menyimak berita dengan media rekaman. Sebagian siswa menjawab
mereka lebih mudah memahami materi pembelajaran dengan model
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pembelajaran

kooperatif

tipe

STAD

daripada

ketika

mereka

melaksanakan pembelajaran secara konvensional karena dengan model
pembelajaran kooperatif tipe STAD membuat mereka semakin aktif.
Aspek yang keempat ialah siswa akan menjadi lebih rajin
menyimak berita setelah mengikuti pembelajaran dengan model
pembelajaran kooperatif tipe STAD. Aspek yang kelima yaitu kesan
siswa terhadap cara penyampaian pembelajaran yang dilakukan guru.
Sebagian siswa menjawab senang dengan cara penyampaian yang
dilakukan oleh guru. Mereka menyatakan bahwa penjelasan yang
dilakukan guru sangat baik dan mudah untuk dipahami.
Berikut ini dipaparkan beberapa hasil jurnal siswa. Jurnal siswa
yang diambil merupakan jurnal yang diisi oleh siswa yang memiliki nilai
baik dan nilai kurang baik. Untuk siswa yang memiliki nilai baik diwakili
oleh responden nomor 5, sedangkan siswa yang memiliki nilai kurang
baik diwakili oleh responden 27.
Responden 5 menyatakan bahwa ia merasa senang dengan
pembelajaran menyimak berita karena ia mendapatkan informasi yang
baru.
Responden 27 memperoleh nilai kurang, tetapi ternyata ia senang
dengan pembelajaran menyimak berita. Namun, ia mengalami kesulitan
ketika menuliskan kembali pokok-pokok berita. Cara penyampaian yang
dilakukan guru sudah baik dan ia memberi saran agar pembelajaran
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dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD harus dilakukan pada
setiap kelas.
3) Jurnal Guru
Aspek-aspek yang tercantum dalam jurnal guru meliputi keaktifan
siswa dalam pembelajaran menyimak berita, sikap siswa selama
pembelajaran, respons siswa terhadap pembelajaran menyimak berita
dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan media rekaman,
suasana pembelajaran menyimak berita dan tanggapan siswa dengan
media yang digunakan.
Berdasarkan pengamatan guru pada saat pembelajaran berlangsung,
minat siswa dalam mengikuti pembelajaran menyimak berita dengan
model pembelajaran kooperatif tipe STAD sudah lebih baik dari siklus I.
Hanya beberapa siswa saja yang masih pasif. Namun, sebagian siswa
sudah lebih aktif dan antusias dalam pembelajaran. Siswa sudah lebih
aktif menanyakan seputar pembelajaran. Hal ini disebabkan siswa sudah
dekat dengan peneliti dan sudah memiliki pengalaman menyimak berita.
Pada saat siswa menyimak berita secara individu, siswa
mengerjakan tugasnya dengan baik. Hal ini disebabkan siswa sudah
mengetahui kriteria-kriteria penulisan pokok-pokok berita, sehingga
siswa tahu apa yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan nilai yang
baik.
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4) Kuesioner
Sesuai dengan hasil kuesioner, pada umumnya minat siswa
terhadap pembelajaran menyimak berita dengan model pembelajaran
kooperatif tipe STADsemakin meningkat. Hal ini dapat diketahui dari
pernyataan-pernyataan yang diisi oleh siswa. Tanggapan mereka masih
bersifat positif.
Dari hasil kuesioner tersebut, dapat diketahui bahwa sikap dan
minat siswa dalam pembelajaran menyimak berita dengan model
pembelajaran kooperatif tipe STAD menunjukkan peningkatan yang
signifikan. Siswa mendapat ilmu dan pengalaman baru tentang
bagaimana cara menyimak berita yang baik dan benar, sehingga siswa
dapat mengetahui letak kesalahan dalam menyimak berita.
5) Dokumentasi foto
Dokumentasi

foto

yang

diambil

antara

lain:

(1)

siswa

memperhatikan penjelasan peneliti, (2) siswa memperhatikan contoh
pembelajaran menyimak berita, (3) siswa menyimak berita, dan (4) siswa
membacakan hasil tulisannya di depan kelas.
3. Peningkatan Keterampilan Menyimak berita dengan Model
pembelajaran kooperatif tipe STAD pada Siswa Kelas VII G SMP
Negeri 1 Karangsambung
Penelitian ini menggunakan teknik tes untuk menjaring data hasil
menyimak berita siswa. Tes yang dilakukan berasal dari tes prasiklus, siklus
I, dan siklus II. Keberhasilan penelitian ini dapat dilihat dan diukur dari
meningkat atau tidaknya hasil tes menyimak berita. Dari ketiga tahap
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penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil skor rata-rata menyimak berita
siswa meningkat lebih baik, yaitu 53,51 pada prasiklus, 68,06 pada siklus I,
dan 77,91 pada siklus II.
Berdasarkan peningkatan skor masing-masing siswa dari tes prasiklus
sampai siklus II, diketahui bahwa peningkatan yang dialami oleh siswa
terbagi menjadi 3 kategori, yaitu peningkatan kategori sangat baik,
peningkatan kategori baik, dan peningkatan kategori cukup. Kelompok
siswa yang mengalami peningkatan sangat baik ada 2 siswa atau 6,06%.
Kelompok yang mengalami peningkatan kategori baik sejumlah 22 siswa
atau 64,70%. Sementara itu, kelompok yang dinyatakan peningkatannya
cukup ada 10 siswa atau 29,41%.
Dari 34 siswa yang mengikuti pembelajaran menyimak berita, akan
diambil 5 siswa sebagai sampel dengan kategori peningkatan yang berbeda.
Masing-masing yaitu Anita Audria, Anggun Dianing Maulida, Hoeriyah,
Lailatul Rohmah, dan Oki Roid Briantoro.
Anita Audria adalah salah satu siswa yang memiliki peningkatan yang
sangat baik dalam menyimak berita. Nilai yang diperoleh dari prasiklus
sampai siklus II adalah 50, 65, 80. Pada prasiklus, hasil tes Anita
menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dari beberapa aspek. Aspek
tersebut adalah menentukan pokok-pokok berita, kesesuaian dan kejelasan
isi berita. Namun, kesalahan aspek yang paling dominan adalah aspek
kebahasaan, yang meliputi penyusunan kalimat efektif, ketepatan diksi, dan
ejaan.
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Dengan demikian, dari hasil penelitian yang diperoleh sejak
prasiklus hingga siklus II, dapat dikatakan bahwa penggunaan model
pembelajaran kooperatif tipe STAD ternyata dapat membantu siswa untuk
meningkatkan kemampuan menyimak berita. Hasil tes kemampuan siswa
dalam menyimak berita pada pasiklus kurang memuaskan, yaitu dengan
nilai rerata 53,51. Banyak siswa yang belum memahami bagaimana cara
menentukan pokok-pokok berita dan penggunaan diksi. Selain itu, siswa
kurang memperhatikan kebahasaan yang mereka gunakan. Hal ini
disebabkan oleh siswa yang sudah terbiasa menggunakan diksi yang
mereka pakai dalam kehidupan sehari-hari. Faktanya, sejauh ini siswa
masih menggunakan kata-kata yang disingkat.
Hasil tes pada siklus I menunjukkan peningkatan, yaitu dengan
nilai rerata 68,06. Pada siklus I, siswa sudah memahami cara penggunaan
kebahasaan yang

baik. Peningkatan tersebut disebabkan oleh

penggunaan

pembelajaran

model

kooperatif

tipe

STAD

dalam

pembelajaran.
Hasil tes siklus II menunjukkan adanya peningkatan yang
signifikan dengan rerata nilai 77,91. Pada umumnya, siswa sudah dapat
menentukan pokok-pokok berita (unsur 5W+1H) dan menggunakan
bahasa yang baik dalam menulis kembali isi berita. Hal ini disebabkan
peneliti memberikan rekaman berita yang singkat dan masih baru
informasinya. Sebagian besar siswa menyatakan bahwa penggunaan
model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam pembelajaran
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menyimak berita dapat meningkatkan kemampuan dalam menyimak dan
meningkatkan minat belajar siswa dalam hal menyimak berita.
Tabel 14. Daftar nilai prasiklus, siklus I, dan siklus II.
No
1
2
3
4
5

Aspek Penilaian

Nilai
prasiklus
Kesesuaian Jawaban pokok-pokok 16,47
berita (unsur 5W+1H)
Kesesuaian isi dengan pokok- 15
pokok berita
Penyusunan kalimat
8,08
Penggunaan diksi
Penggunaan ejaan dan tanda baca
Jumlah

7,35
6,61
53,51

Nilai
siklus I
26,02

Nilai
Siklus II
28,67

16,61

19,70

10,44

13,08

8,08
6,91
68,06

9,26
7,20
77,91

Data dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut:

Perbandingan Skor Rata-rata Prasiklus,
Siklus I, Siklus II
35
30
25
20

Prasiklus

15

Siklus I

10

Siklus II

5
0
1

2

3

4

5

Jika dibandingkan dengan kemampuan awal, kemampuan siswa
dalam menyimak berita pada siklus I mengalami peningkatan, begitu
pula pada siklus II yang semakin meningkat, rerata kemampuan awal
53,51, rerata siklus I 68,06, dan rerata siklus II 77,91.
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Di bawah ini disajikan data hasil perbandingan rerata kemampuan
menyimak berita dengan media rekaman.
Tabel 15
Peningkatan Kemampuan Menyimak berita
dengan Media Rekaman
Rata-rata

Peningkatan

Aspek
Prasiklus

SI

S II

Prasiklus – S I S I – S II

Prasiklus – S II

1

16,47

26,02

28,67

9,55

2,65

12,20

2

15,00

16,61

19,70

1,61

3,09

4,70

3

8,08

10,44

13,08

2,36

2,64

5,00

4

7,35

8,08

9,26

0,73

1,18

1,91

5

6,61

6,91

7,20

0,30

0,29

0,59

Jumlah

53,51

68,06

77,91

14,55

9,85

24,40

Keterangan:
1. Aspek kesesuaian jawaban pokok-pokok berita (unsur 5W+1H)
2. Aspek kesesuaian isi dengan pokok-pokok berita
3. Aspek penyusunan kalimat
4. Aspek penggunaan diksi
5. Aspek penggunaan ejaan dan tanda baca

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada prasiklus, siklus I, dan
siklus II menunjukkan adanya peningkatan kemampuan menyimak berita
siswa pada setiap aspek. Hal tersebut dapat diketahui dari perubahan ke arah
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yang lebih baik dan juga peningkatan skor pada setiap aspek penilaian
menyimak berita.
Skor maksimal untuk seluruh aspek adalah 100. Rata-rata setiap aspek
sebelum implementasi tindakan masih tergolong kategori cukup karena
sebagian besar masih di bawah skor 70.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan
keterampilan menyimak berita dengan model pembelajaran kooperatif tipe
STAD dapat meningkatkan keterampilan menyimak berita. Selain itu,
pembelajaran menggunakan media pembelajaran tersebut juga dapat
meningkatkan perubahan perilaku siswa dalam mengikuti pembelajaran
menyimak berita ke arah yang positif. Pembelajaran yang dilakukan oleh
peneliti terbukti dapat membantu kelancaran, aktivitas, dan efisiensi
pencapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe STAD dalam pembelajaran dapat menambah kreatifitas,
pengetahuan, dan melatih keterampilan siswa dalam menyimak informasi
secara baik.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil simpulan
sebagai berikut.
1. Langkah-langkah pembelajaran menyimak berita pada proses pembelajaran
kegiatan prasiklus siswa menyimak berita dengan dibacakan secara
langsung, pada siklus I siswa menyimak berita dengan menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe STAD , sedangkan pada siklus II siswa siswa
menyimak berita dengan menggunakan model pembelajaran STAD dengan
media audio.
2. Pengaruh minat dan sikap siswa dalam pembelajaran menyimak terdapat
perubahan perilaku positif terhadap proses pembelajaran menyimak berita
dengan menggunakan model pembelajaran STAD. Hal ini dapat dilihat dari
hasil nontes yang meliputi observasi, jurnal dan dokumentasi foto.
Perubahan tersebut seperti siswa yang semula kurang aktif, kurang
bersemangat dan kurang siap dalam mengikuti pembelajaran. Menjadi siap
dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan menjadi lebih aktif.
Hasil observasi keaktifan siklus I terdapat 3 siswa kurang aktif, dan siklus II
menjadi 2 siswa kurang aktif. Kategori interaksi terdapat peningkatan dari 5
siswa interaksi cukup menjadi 3 siswa. Hasil observasi situasi mengalami
peningkatan menjadi baik. Prasiklus situasi kurang, siklus I cukup dan
siklus II baik. Selanjutnya, dokumentasi foto menunjukkan proses
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pembelajaran

yang dilaksanakan dan menjadi bukti bahwa telah

dilaksanakan proses penelitian.
3. Kemampuan siswa menyimak berita dengan model pembelajaran STAD
nilai rata-rata pada prasiklus sebesar 53,51 termasuk dalam kategori kurang,
sedangkan nilai rata-rata pada siklus I mencapai 68,06 dan termasuk dalam
kategori cukup. Dengan demikian ada peningkatan nilai rata-rata dari
prasiklus ke siklus I sebesar 14,55. Pada siklus II, nilai rata-rata yang
dicapai adalah 77,91 sehingga mengalami peningkatan dari siklus I sebesar
24,40.

B. Saran
Berdasarkan simpulan tersebut, saran yang dapat diberikan penulis adalah
sebagai berikut:
1. Guru hendaknya memberikan variasi-variasi dalam pembelajaran, yaitu
dengan penggunaan model pembelajaran STAD dalam pembelajaran
menyimak untuk menumbuhkan minat dan ketertarikan siswa dalam
pembelajaran menyimak.
2. Pembelajaran melalui model pembelajaran STAD dapat dijadikan alternatif
bagi guru Bahasa dan Sastra Indonesia untuk membelajarkan keterampilan
menyimak khususnya menyimak legenda karena telah terbukti mampu
meningkatkan keterampilan menyimak beritadan mampu mengubah
perilaku siswa kearah positif.
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3. Praktisi atau peneliti di bidang pendidikan dan bahasa dapat menggunakan
penelitian ini sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian yang lain
dengan media pembelajaran yang berbeda sehingga didapatkan berbagai
alternatif media pembelajaran.
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SILABUS

Sekolah

: SMP N 1 Karangsambung

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Kelas/Semester

: VII (Tujuh) /1 (Satu)

Standar Kompetensi : Mendengarkan
1. Memahami wacana lisan melalui kegiatan mendengarkan berita

Kompetensi

Materi

Dasar

Pembelajaran

1. 1 Menyimpulkan
isi berita yang
dibacakan dalam
beberapa kalimat

Menulis pokokpokok berita
Penyimpulan
berita

Kegiatan Pembelajaran

Indikator Pencapaian
Kompetensi

Penilaian
Teknik
Penilaian

o Mendengarkan berita
Tes tulis
 Siswa mampu
yang dibacakan
menunjukan pokoko Menuliskan isi/sari berita pokok berita yang
didengarkan
yang dibacakan
o Mendiskusikan isi berita  Siswa mampu menuliskan
pokok-pokok berita
yang ditulis
menjadi isi berita
o Memberikan tanggapan
terhadap isi berita lewat  Siswa mampu
menyimpulkan isi berita
diskusi
o Menyimpulkan isi berita

Alokasi

Sumber

Waktu

Belajar

Bentuk

Contoh

Instrumen

Instrumen

Uraian

2 X 45’
 Tulislah pokokpokok berita
(unsur 5W+1H)
 Tulislah pokokpokok berita
tersebut ke dalam
beberapa kalimat
dengan kata-kata
sendiri

Teks
berita/reka
man berita

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS I

Sekolah

: SMP N I Karangsambung

Mata Pelajaran

: Bahasa dan Sastra Indonesia

Kelas/Semester

: VII /1

Standar Komptensi

: 1. Memahami wacana lisan melalui kegiatan mendengarkan berita

Kompetensi Dasar

: 1.1 Menyimpulkan isi berita yang dibacakan dalam beberapa kalimat

Indikator

: 1. Siswa mampu menunjukkan pokok-pokok berita yang didengarkan

Alokasi waktu

2. Siswa mampu mencarikan pokok-pokok berita menjadi isi berita
3. Siswa mampu menyimpulkan isi berita dalam satu alinea
: 2 x 45 menit

A. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Peserta didik mampu menuliskan Isi berita (apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan
bagaimana) yang disampaikan/ didengarkan melalui rekaman
2. Peserta didik mampu menyimpulkan isi berita yang didengar ke dalam satu alinea.

B. MATERI AJAR
1. Rekaman berita dari televisi
2. menuliskan isi berita yang disimak
3. menyimpulkan isi berita ke dalam satu alinea

C. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN
1. Ceramah
2. Diskusi
3. Penugasan

D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
1. Kegiatan Awal (10 menit)
a. Guru mengkondisikan peserta didik supaya siap mengikuti pembelajaran dan
menanyakan keadannya.
b. Apersepsi, yaitu guru bertanya jawab dengan peserta didik tentang pengalamannya
dalam menyimak berita.

c. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran hari itu, dan
manfaatnya bila peserta didik mampu menguasainya.
d. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan
saat pembelajaran.
e. Guru menjelaskan metode pembelajaran STAD dan membagi siswa menjadi 8
kelompok.

2. Kegiatan Inti (65 menit)
a. Guru menjelaskan hakikat menyimak dan teknik menyimak.
b. Guru mengkondisikan peserta didik dan meminta peserta didik untuk berkonsentrasi
dalam menyimak berita yang akan ditayangkan.
c. Guru memutarkan VCD berita dengan topik “pembangunan hambalang dihentikan”
d. Peserta didik menyimak berita yang ditayangkan dan membuat catatan-catatan kecil
mengenai pokok-pokok berita yang disimaknya.
e. Setelah VCD berita selesai diputarkan, guru memberikan soal isian singkat seputar
pokok-pokok berita dan soal essai untuk menuliskan pokok-pokok berita ke dalam
beberapa kalimat dan dalam kelompoknya peserta didik mengerjakan soal dari guru.
f. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menuliskan hasil
pekerjaan soal di papan tulis.
g. Kelompok lain memberikan tanggapan.
h. Peserta didik diperbolehkan menanyakan hal-hal yang belum dipahami dari isi berita
i. Guru memberikan hadiah kepada kelompok yang berani menuliskan hasil
pekerjaannya pertama kali dengan tujuan untuk memotivasi.
j. Guru menjelaskan sekilas tentang kesalahan-kesalahan pengerjaan yang dilakukan
peserta didik.
k. Guru memutarkan rekaman berita yang kedua dengan topik”penemuan jasad korban
sukhoi”.
l. Siswa secara individu menyimak berita dan mengerjakan soal yang telah diberikan.

3. Kegiatan Akhir (5 menit)
a. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi.
b. Guru memberikan jurnal siswa kepada peserta didik
c. Peserta didik mendapat tugas terstruktur untuk melihat berita dari televisi selama 2
hari dan setiap hari melihat 1 topik berita, setelah itu menuliskan pokok-pokok

beritanya dan menuliskannya ke dalam 5 kalimat (Berita liputan 6 petang di SCTV,
setiap hari pukul 17.30 WIB)
E. SUMBER BELAJAR
1. Rekaman berita
2. Buku pelajaran bahasa dan sastra Indonesia

F. PENILAIAN
1. Teknik : tes tertulis
2. Bentuk Instrumen : tes isian singkat dan tes essai
Soal isian singkat
Tuliskan unsur-unsur yang terdapat dalam berita yang Anda dengarkan!
Soal essai
Tuliskan pokok-pokok berita yang Anda dengarkan ke dalam 5 kalimat!
Tugas di rumah!
Dengarkanlah berita selama 2 hari dan setiap harinya lihatlah 1 topik berita di SCTV dengan
nama acaranya “liputan 6 petang”, pada pukul 17.30 WIB.
1. Catatlah pokok-pokok beritanya!
2. Tuliskan pokok-pokok berita tersebut ke dalam beberapa kalimat!
Buatlah tugas rumahmu dengan bentuk seperti kolom di bawah ini!
Nama Peserta Didik :

Nama acara :

Sumber berita :
Tanggal penyiaran :
Waktu :
Judul berita :
1) Apa :
2) Siapa :
3) Di mana :
4) Kapan :
5) Mengapa :
6) Bagaimana :
7) Tuliskan pokok-pokok berita tersebut ke dalam beberapa kalimat!

………………………………………………………………………………………

Pedoman Penskoran Soal Isian Singkat
No
Soal
1
2
3
4
5
6

Aspek Penilaian

Skor

Peserta didik bisa menjawab dengan benar soal yang
mengandung unsur what
Peserta didik bisa menjawab dengan benar soal yang
mengandung unsur who
Peserta didik bisa menjawab dengan benar soal soal
yang mengandung unsur where
Peserta didik bisa menjawab dengan benar soal soal
yang mengandung unsur when
Peserta didik bisa menjawab dengan benar soal soal
yang mengandung unsur why
Peserta didik bisa mampu dengan benar soal soal
yang mengandung unsur how
Jumlah

5
5
5
5
5
5
30

Pedoman Penskoran Soal Essai
No
1
2
3
4

Unsur penilaian
Kesesuaian isi kalimat dengan pokok-pokok
berita
Penyusunan kalimat
Diksi
Ejaan dan tanda baca
Jumlah

Skor maksimal
30
15
15
10
70

Perhitungan nilai akhir:

Mengetahui,

nilai akhir =

perolehan skor
x skor ideal (100)
skor maksimum
Karangsambung, Mei 2012

Guru Mata Pelajaran

Peneliti

Santi

Yuningsih

NIP

NIM 082110161

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS II
Sekolah

: SMP N I Karangsambung

Mata Pelajaran

: Bahasa dan Sastra Indonesia

Kelas/Semester

: VII /1

Standar Komptensi

: 1. Memahami wacana lisan melalui kegiatan mendengarkan berita

Kompetensi Dasar

: 1.1 Menyimpulkan isi berita yang dibacakan dalam beberapa kalimat

Indikator

: 1. Siswa mampu menunjukkan pokok-pokok berita yang didengarkan

Alokasi waktu

4. Siswa mampu mencarikan pokok-pokok berita menjadi isi berita
5. Siswa mampu menyimpulkan isi berita dalam satu alinea
: 2 x 45 menit

A. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Peserta didik mampu menuliskan Isi berita (apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan
bagaimana) yang disampaikan/ didengarkan melalui rekaman
2. Peserta didik mampu menyimpulkan isi berita yang didengar ke dalam satu alinea.
B. MATERI AJAR
1. Rekaman berita dari televisi
2. menuliskan isi berita yang disimak
3. menyimpulkan isi berita ke dalam satu alinea
C. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN
1. Ceramah
2. Diskusi
3. Penugasan
D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
1. Kegiatan Awal (10 menit)
a. Guru mengkondisikan peserta didik supaya siap mengikuti pembelajaran dan
menanyakan keadannya.
b. Apersepsi, yaitu guru bertanya jawab dengan peserta didik tentang materi yang sudah
di peroleh pada pertemuan sebelumnya.
c. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran hari itu, dan
manfaatnya bila peserta didik mampu menguasainya.

d. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan
saat pembelajaran.
2. Kegiatan Inti (65 menit)
a. Guru menjelaskan kembali materi menyimak.
b. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok seperti prtemuan sebelumnya.
c. Guru mengkondisikan peserta didik dan meminta peserta didik untuk berkonsentrasi
dalam menyimak berita yang akan diperdengarkan.
d. Guru memutarkan VCD berita dengan topik “tawuran suporter bola”
e. Peserta didik menyimak berita yang ditayangkan dan membuat catatan-catatan kecil
mengenai pokok-pokok berita yang disimaknya.
f. Setelah VCD berita selesai diputarkan, guru memberikan soal isian singkat seputar
pokok-pokok berita dan soal essai untuk menuliskan pokok-pokok berita ke dalam
beberapa kalimat dan dalam kelompoknya peserta didik mengerjakan soal dari guru.
g. Guru bersama peserta didik menyocokkan soal isian singkat, dengan peserta didik
sebelumnya menukarkan hasil pekerjaannya dengan kelompok yang lain.
h. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menuliskan hasil
pekerjaan soal essai di papan tulis.
i. Siswa yang lain disuruh untuk menanggapi hasil kelompok yang telah maju..
j. Peserta didik diperbolehkan menanyakan hal-hal yang belum dipahami dari isi berita
k. Guru memberikan hadiah kepada kelompok yang berani menuliskan hasil
pekerjaannya pertama kali dengan tujuan untuk memotivasi
l. Guru menjelaskan sekilas tentang kesalahan-kesalahan pengerjaan yang dilakukan
peserta didik.
m. Guru memutarkan rekaman berita yang kedua dengan topik “bentrok antar 2 warga
bertetangga”
n. Siswa menyimak berita dan secara individu mengeerjakan soal yang diberikan oleh
guru .
3. Kegiatan Akhir (5 menit)
a. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi.
b. Guru memberikan jurnal siswa kepada peserta didik
c. Peserta didik mendapat tugas terstruktur untuk melihat berita dari televisi selama 2
hari dan setiap hari melihat 1 topik berita, setelah itu menuliskan pokok-pokok

beritanya dan menuliskannya ke dalam 5 kalimat (Berita liputan 6 petang di SCTV,
setiap hari pukul 17.30 WIB)

E. SUMBER BELAJAR
1. Rekaman berita
2. Buku pelajaran bahasa dan sastra Indonesia
F. PENILAIAN
1. Teknik : tes tertulis
2. Bentuk Instrumen : tes isian singkat dan tes essai
Soal isian singkat
Tuliskan unsur-unsur yang terdapat dalam berita yang Anda dengarkan!
Soal essai
Tuliskan pokok-pokok berita yang Anda dengarkan ke dalam 5 kalimat!
Tugas di rumah!
Dengarkanlah berita selama 2 hari dan setiap harinya lihatlah 1 topik berita di SCTV dengan
nama acaranya “liputan 6 petang”, pada pukul 17.30 WIB.
1. Catatlah pokok-pokok beritanya!
2. Tuliskan pokok-pokok berita tersebut ke dalam beberapa kalimat!
Buatlah tugas rumahmu dengan bentuk seperti kolom di bawah ini!
Nama Peserta Didik :

Nama acara :

Sumber berita :
Tanggal penyiaran :
Waktu :
Judul berita :
1) Apa :
2) Siapa :
3) Di mana :
4) Kapan :
5) Mengapa :
6) Bagaimana :
7) Tuliskan pokok-pokok berita tersebut ke dalam beberapa kalimat!

………………………………………………………………………………………

Pedoman Penskoran Soal Isian Singkat
No

Aspek Penilaian

Skor

Peserta didik bisa menjawab dengan benar soal
yang mengandung unsur what
Peserta didik bisa menjawab dengan benar soal
yang mengandung unsur who
Peserta didik bisa menjawab dengan benar soal soal
yang mengandung unsur where
Peserta didik bisa menjawab dengan benar soal soal
yang mengandung unsur when
Peserta didik bisa menjawab dengan benar soal soal
yang mengandung unsur why
Peserta didik bisa mampu dengan benar soal soal
yang mengandung unsur how
Jumlah

5

Soal
1
2
3
4
5
6

5
5
5
5
5
30

Pedoman Penskoran Soal Essai
No
1
2
3
4

Unsur penilaian
Kesesuaian isi kalimat dengan pokok-pokok berita
Penyusunan kalimat
Diksi
Ejaan dan tanda baca
Jumlah

Skor
maksimal
30
15
15
10
70

Perhitungan nilai akhir:

Mengetahui,

nilai akhir =

perolehan skor
x skor ideal (100)
skor maksimum
Karangsambung, Mei 2012

Guru Mata Pelajaran

Peneliti

Santi
NIP

Yuningsih
NIM 082110161

DAFTAR NAMA SISWA KELAS VII G
SMP NEGERI 1 KARANGSAMBUNG
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Nama
Ade Rulita
Ahmad Nur Arifin
Anggit Okzeino Setiawan
Anggun Dianing Maulida
Anita Audria
Ari Setiawaan
Bisri Mustofa
Dewi Riana
Eka Budi Suryanti
Friska Novita Sari
Gilang Ramadhan
Hoeriyah
Ida Oktaviani
Idris Hafandi
Intan Nur Fadhilah
Khamdani
Lailatul Rohmah
Lifia Choerunnisa
Linda Elisa
Melinda
Muhamad Syaefudin
Nur Fauzi
Nur Wahidin
Oki Roid Briantoro
Retno Wijayanto
Ridho Yuliyanto
Riska Riyanti
Roiko Hayama
Silvi Nur Indahsari
Siska Wulandari
Tias Widiarti
Umul Ma’rifah
Wahid Suseno
Yogi Kurniawan

Jenis Kelamin
Perempuan
Laki-laki
Laki-laki
Perempuan
Perempuan
Laki-laki
Laki-laki
Perempuan
Perempuan
Perempuan
Laki-laki
Perempuan
Perempuan
Laki-laki
Perempuan
Laki-laki
Perempuan
Perempuan
Perempuan
Perempuan
Laki-laki
Laki-laki
Laki-laki
Laki-laki
Laki-laki
Laki-laki
Perempuan
Laki-laki
Perempuan
Perempuan
Perempuan
Perempuan
Laki-laki
Laki-laki

Hasil NilaiMenyimak berita pada Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II
Prasiklus
No

Responden

kel

Siklus I

Aspek yang dinilai

Siklus II

Aspek yang dinilai

Aspek yang dinilai

Nilai
1

2

3

4

5

Nilai
1

2

3

4

5

Nilai
1

2

3

4

5

1

R-1

10

10

15

10

5

50

30

15

5

10

5

65

30

20

10

10

5

70

2

R-2

20

20

15

10

5

70

25

15

15

15

5

75

30

25

10

10

5

80

3

R-3

20

10

10

10

5

55

20

15

5

10

15

65

30

15

10

5

10

70

4

R-4

10

10

10

5

5

40

20

10

10

5

5

50

30

20

10

10

10

80

5

R-5

15

15

5

5

10

50

25

15

10

10

5

65

30

20

10

10

10

80

6

R-6

25

15

10

10

5

65

25

15

10

5

10

65

30

15

15

10

5

70

7

R-7

20

10

5

5

5

45

25

15

10

10

5

65

30

15

15

10

5

70

8

R-8

15

15

5

5

5

45

25

15

15

10

5

70

30

15

15

10

10

70

9

R-9

15

20

10

5

5

55

25

20

15

10

5

75

30

15

10

10

5

70

10

R-10

15

20

5

10

10

60

25

20

10

15

5

75

30

20

10

10

5

75

11

R-11

20

15

5

5

10

55

20

15

15

10

5

65

30

20

15

5

5

70

12

R-12

10

15

5

5

5

40

30

15

5

5

10

65

30

15

15

10

10

70

13

R-13

10

20

10

5

5

50

25

15

15

5

5

65

25

15

10

10

10

70

14

R-14

20

20

15

5

10

70

30

15

10

10

10

75

30

15

10

10

10

75

15

R-15

15

15

10

5

5

50

25

15

10

10

5

65

30

15

15

10

10

70

16

R-16

15

20

10

10

5

60

25

15

15

5

5

65

30

20

10

10

10

70

17

R-17

10

15

5

5

5

40

25

15

10

10

5

65

25

20

15

10

10

70

18

R-18

20

15

10

5

10

60

25

15

10

10

10

70

30

25

15

10

5

80

19

R-19

25

15

10

10

15

75

30

20

10

5

10

75

30

25

15

10

5

80

20

R-20

15

20

5

5

10

55

30

15

5

10

5

65

25

25

15

10

5

75

21

R-21

20

15

5

10

5

55

30

20

15

5

5

75

25

25

15

10

10

75

22

R-22

20

10

5

5

5

45

30

15

10

5

5

65

25

20

15

10

10

70

23

R-23

15

20

10

5

5

55

30

20

10

5

5

70

25

20

15

10

10

70

24

R-24

10

10

5

10

5

40

25

15

10

5

10

65

30

20

10

10

5

70

25

R-25

20

10

5

10

10

55

25

20

15

10

5

75

30

25

15

5

5

75

26

R-26

10

20

5

10

5

50

25

20

10

5

5

65

30

25

15

5

10

75

27

R-27

10

10

10

5

5

40

25

20

10

10

10

75

25

25

15

5

10

70

28

R-28

20

10

5

10

5

50

25

15

10

10

10

70

25

25

15

10

5

75

29

R-29

20

15

5

10

10

60

30

20

5

5

5

65

25

25

10

10

5

70

30

R-30

20

15

15

10

5

65

30

15

15

10

5

75

30

20

15

10

5

75

31

R-31

15

15

5

5

5

45

20

15

10

10

5

60

30

20

10

10

5

70

32

R-32

15

20

10

10

5

60

30

15

5

5

10

65

30

15

15

10

5

70

33

R-33

20

15

5

5

10

55

20

25

10

5

10

70

30

15

15

10

5

70

34

R-34

20

10

10

5

5

50

30

20

10

5

5

70

30

15

15

10

5

70

jumlah

560

510

275

245

225

1815

885

565

355

275

230

2310

975

670

445

315

245

2650

Rata-rata

16.5

15

8.08

7.35

6.61

54

53,51

16.6

10.4

8.08

6.91

68,06

28.7

19.70

13.1

9.26

7.20

77,91

1

2

3

4

5

6

7

8

Keterangan:
1. Aspek kesesuaian jawaban pokok-pokok berita (unsur 5W+1H)
2. Aspek kesesuaian isi dengan pokok-pokok berita
3. Aspek penyusunan kalimat
4. Aspek penggunaan diksi
5. Aspek penggunaan ejaan dan tanda baca

Pedoman Lembar Kuesioner
No Pernyataan
1

Saya tertarik dengan metode pembelajaran yang digunakan

2

Saya lebih mudah memahami materi pembelajaran

3

Saya menjadi lebih berkonsentrasi dalam menyimak

4

Saya lebih mudah menentukan pokok-pokok berita

5

Dengan model pembelajaran koopperatif tipe STAD saya
menjadi lebih memperhatikan pelajaran

6

Saya menjadi semakin bersemangat dalam belajar

7

Saya mendapatkan pengalaman baru

8

Saya lebih mudah menyimak informasi yang disampaikan

9

Saya menjadi ingin lebih mengenal pembelajaran
kooperatif tipe STAD

10

Saya menjadi lebih percaya diri dalam kelompok

Ya

Tidak

Menginap di Sekolah demi Ujian Nasional

23/04/2012 06:56
Liputan6.com, Bantul: Sekilas, suasana SMP I Sewon di Jalan Parangtritis, Bantul, Yogyakarta, Ahad
(22/4), terlihat sepi. Namun, jika melongok ke salah satu ruang kelas, ada sejumlah siswa yang
tengah asyik belajar bersama. Mereka adalah 13 dari 216 siswa yang Senin (23/4) ini akan
melaksanakan ujian nasional.
Para siswa sengaja belajar di sekolah demi menghindari gangguan yang bisa merusak konsentrasi
belajar. Niatan siswa mendapat sambutan pihak sekolah dengan menyediakan guru sesuai mata
pelajaran yang akan diujikan. Keberadaan guru ini membuat siswa bisa menanyakan langsung
pelajaran yang belum dipahami.
Para siswa memilih menginap di sekolah karena tak ingin gagal dalam ujian nasional hanya gara-gara
terganggu televisi ataupun tergoda bermain internet jika tetap belajar di rumah.
Sementara Madrasah Tsanawiyah (MTS) Muhamadiah I Gondangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah,
memiliki cara untuk mendongkrak nilai siswa peserta ujian nasional. Pihak sekolah mengkarantina
seluruh siswanya di sekolah selama ujian berlangsung. Sebanyak 26 siswa wajib menginap di sekolah.
Mereka diminta datang dengan diantara orangtua atau keluarga.
Pihak sekolah menyediakan ruangan untuk menginap dan kebutuhan makan para siswa. Selama
masa karantina mereka mendapat bimbingan dan latihan soal-soal ujian dari guru setempat untuk
mempersiapkan materi-materi pelajaran yang akan diuji. Mata pelajaran yang diwajibkan yakni
Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, serta Matematika.(BOG)

Hasil Observasi Prasiklus
No

Nama

Keaktifan
B
√

C

1

Ade Rulita

2

Ahmad Nur Arifin

3
4
5
6

Anggit Okzeino Setiawan
Anggun Dianing Maulida
Anita Audria
Ari Setiawaan

7
8
9

Bisri Mustofa
Dewi Riana
Eka Budi Suryanti

10

Friska Novita Sari

11
12

Gilang Ramadhan
Hoeriyah

13
14
15

Ida Oktaviani
Idris Hafandi
Intan Nur Fadhilah

16

Khamdani

17
18
19

Lailatul Rohmah
Lifia Choerunnisa
Linda Elisa

√

20

Melinda

√

21
22
23
24

Muhamad Syaefudin
Nur Fauzi
Nur Wahidin
Oki Roid Briantoro

√
√

25

Retno Wijayanto

26
27
28

Ridho Yuliyanto
Riska Riyanti
Roiko Hayama

29

Silvi Nur Indahsari

√

30
31
32
33
34

Siska Wulandari
Tias Widiarti
Umul Ma’rifah
Wahid Suseno
Yogi Kurniawan

√

K

Interaksi
B

√

√

√
√

√

C

K
√

Situasi
B

C

√

√

√
√
√

√
√

√

√
√

√

√

√
√
√

√

√

√

√

√
√
√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√
√
√

√
√
√
√
√
√

√

√

√
√

√

K
U
R
A
N
G

K

Hasil Observasi Siklus I
No

Nama

Keaktifan
B
√

C

K

Interaksi
B
√

1

Ade Rulita

2

Ahmad Nur Arifin

3
4
5
6

Anggit Okzeino Setiawan
Anggun Dianing Maulida
Anita Audria
Ari Setiawaan

√

7
8
9

Bisri Mustofa
Dewi Riana
Eka Budi Suryanti

√

10

Friska Novita Sari

√

11
12

Gilang Ramadhan
Hoeriyah

√

13
14
15

Ida Oktaviani
Idris Hafandi
Intan Nur Fadhilah

√
√

16

Khamdani

√

17
18
19

Lailatul Rohmah
Lifia Choerunnisa
Linda Elisa

√
√

20

Melinda

√

21
22
23
24

Muhamad Syaefudin
Nur Fauzi
Nur Wahidin
Oki Roid Briantoro

√
√

√
√
√

25

Retno Wijayanto

√

√

26
27
28

Ridho Yuliyanto
Riska Riyanti
Roiko Hayama

√
√

√

29

Silvi Nur Indahsari

√

√

30
31
32
33
34

Siska Wulandari
Tias Widiarti
Umul Ma’rifah
Wahid Suseno
Yogi Kurniawan

√

√
√
√
√
√

√

K

B

C

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√

√

√
√

√

√
√
√
√
√
√
√

√

√
√

√
√

√

√
√

√
√
√
√

C

Situasi

C
U
K
U
P

K

Hasil Observasi Siklus II
No

Nama

Keaktifan
C

K

Interaksi

1

Ade Rulita

B
√

2

Ahmad Nur Arifin

√

√

3
4
5
6

Anggit Okzeino Setiawan
Anggun Dianing Maulida
Anita Audria
Ari Setiawaan

√
√
√

√
√
√
√

7
8
9

Bisri Mustofa
Dewi Riana
Eka Budi Suryanti

√
√
√

10

Friska Novita Sari

11
12

Gilang Ramadhan
Hoeriyah

13
14
15

Ida Oktaviani
Idris Hafandi
Intan Nur Fadhilah

√
√

√
√

16

Khamdani

√

√

17
18
19

Lailatul Rohmah
Lifia Choerunnisa
Linda Elisa

√

20

Melinda

√

√

21
22
23
24

Muhamad Syaefudin
Nur Fauzi
Nur Wahidin
Oki Roid Briantoro

√
√

√
√
√
√

25

Retno Wijayanto

26
27
28

Ridho Yuliyanto
Riska Riyanti
Roiko Hayama

√
√
√

√
√
√

29

Silvi Nur Indahsari

√

√

30
31
32
33
34

Siska Wulandari
Tias Widiarti
Umul Ma’rifah
Wahid Suseno
Yogi Kurniawan

√

B
√

K

B

C

√
√
√
√

√

√
√

√
√
√

√

√

√
√
√

√

√
√
√

√

√
√
√
√
√

C

Situasi

√
√
√
√
√

B
A
I
K

K

Hasil Jurnal Siswa Siklus I Dan Siklus II
No

Pertanyaan

Siklus I

Siklus II

Ya

Tidak

ya

Tidak

1.

Apakah Anda merasa senang dengan
pelajaran menyimak? (ya/tidak)

31
91,18%

3
8,82

33
97,06%

1
2,9%

2.

Apakah Anda tertarik dengan
pelajaran menyimak berita?
(ya/tidak)

33
97,06%

1
2,9%

33
97,06%

1
2,9%

3.

Apakah Anda mengalami kesulitan
dalam pembelajaran menyimak
berita ? (ya/tidak)

32
94,12%

2
5,9%

33
97,06%

1
2,9%

4.

Apakah Anda akn menjadi lebih
rajin berlatih menyimak berita
setelah pembelajaran tadi?

32
94,12%

2
5,9%

33
97,06%

1
2,9%

5.

Ungkapkan kesan dan pesan Anda
terhadap guru dan proses belajar
menyimak berita dengan
menggunakan media audio baik
yang positif maupun negatif!

28
82,35%

6
17,65

32
94,12%

2
5,9%

DOKUMENTASI FOTO

Foto 1. Ketika guru sedang menyampaikan materi pembelajaran menyimak berita.

Foto 2. Ketika siswa sedang mendengarkan matri menyimak berita.

Foto 3. Ketika siswa sedang mengerjakan soal secara kelompok.

Foto 4. Ketika siswa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya di depan kelas.

