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PENINGKATAN KETERAMPILAN MENYIMAK BERITA DENGAN
MENGGUNAKAN METODE LISTENING IN ACTION

SISWA KELAS VIII SMP SWASTA TAPIAN NAULI
TAHUN AJARAN 2015/2016

oleh:

Annisa1, (annisa@unprimdn.ac.id)
Edison Sihombing2, (edisonsihombing@unprimdn.ac.id)

Ramadhan Saleh Lubis3, (ramadhansalehlubis@unprimdn.ac.id)
Diana Manurung4, (123306010017)

ABSTRAK-Penelitian ini  bertujuan untuk mendeskripsikan keterampilan peserta didik dalam
menyimak berita melalui metode  Listening in Action. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif  deskriptif,  yang  mendeskripsikan  keterampilan  menyimak  berita  melalui  metode
Listening in Action.Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel total, mengingat
penelitian ini dilakukan pada satu kelas yang berjumlah 37 peserta didik di kelas VIII SMP. Hasil
penelitian menunjukkan adanya peningkatan peserta didik dalam keterampilan menyimak berita
melalui  metode  Listening  in  Action.  Adanya  peningkatan  hasil  tes  peserta  didik  dalam
keterampilan menyimak berita dari hasil tes siklus I sebesar 62,16 % meningkat menjadi 86,49 %
pada tes siklus II. Peserta didik yang memperoleh nilai ≥75 pada siklus I sebanyak 14 orang
meningkat  menjadi  32  orang  pada  siklus  II.Ketidaktuntasan  belajar  klasikal  pada  siklus  I
sebanyak  23  orang  mengalami  perubahan  dengan  meningkatnya  ketuntasan  belajar
menggunakan metode Listening in Action.
Kata Kunci: Menyimak Berita, Listening in Action
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A. PENDAHULUAN 

Faktor yang sering muncul dan 

berakibat terhadap ketidak berhasilan 

belajar siswa adalah faktor pendekatan 

belajar (approach to learning) yang 

kurang tepat.Ketidakefektifan pemilihan 

model pembelajaran yang diterapkan guru 

dapat mengakibatkan kegagalan siswa 

memehami materi pelajaran.Sebab selama 

ini model yang digunakan adalah model 

pembelajaran konvensional.Hal ini dapat 

kita lihat pada pembelajaran menyimak 

berita di sekolah masih rendah karena 

teknik pembelajaran yang konvensional. 

Rendahnya tingkat keterampilan siswa 

dalam menyimak berita disebabkan oleh 

perilaku siswa yang kurang baik selama 

proses pembelajaran. Perilaku siswa yang 

kurang baik selama proses pembelajaran. 

Perilaku siswa yang kurang baik yaitu 

menganggap mudah pembelajaran 

menyimak karena siswa beranggapan 

bahwa menyimak merupakan kegiatan 

yang mudah dilakukan sehingga tidak 

memerlukan tingkat perhatian dan 

konsentrasi yang lebih. 

Rendahnya kemampuan menyimak 

berita siswa tersebut disebabkan oleh 

banyak faktor yaitu; kurangnya latihan, 

kurangnya minat siswa dalam memahami 

teks berita, dan paling sering siswa 

kesulitan dalam memahami kosakata.Hal 

ini terlihat pada nilai Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM) yang seharusnya dicapai 

siswa yaitu 75 ternyata hasil yang dicapai 

siswa yaitu dengan rata-rata 65.Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan menemukan informasi berita 

dalam kategori kurang, dan perlu diadakan 

peningkatan. 

Untuk mengantisipasi hal di atas yaitu 

masalah-masalah yang yang terjadi sebagai 

pemicu rendahnya tingkat keterampilan 

siswa dalam menyimak berita maka salah 

satu model pembelajaran yang ditawarkan 

dalam tulisan ini adalah Metode Listening 

in Action. 

Metode Listening in action dapat 

diartikan sebagai bentuk kegiatan 

menyimak. Secara bahasa, menyimak 

berarti mendengarkan (memperhatikan) 

secara seksama apa yang orang ucapkan 

atau bacakan, meninjau (mengkaji ulang, 

memeriksa, mempelajari) secara teliti. 

Sebanarnya metode ini digunakan dalam 

proses belajar mengajar disekolah. 

Dalam jurnal 

www.academi.edu/4338164/artikelskripsi 

menyatakan bahwa: Metode Listening In 

Action memberikan tiga penekanan pada 

kegiatan menyimak. Pertama, Listening in 

Action menekankan bahwa menyimak 

merupakan proses aktif.Kedua, Listening 

in Action menekankan bahwa menyimak 

memainkan peranan aktif dalam 

pembelajaran bahasa.Ketiga, menyimak 

mengutamakan guru sebagai ‘peneliti’ 

aktif tentang pengembangan kemampuan 

menyimak. 

Listening in Action terdiri atas empat 

bagian, yaitu menyimak atentif, menyimak 

intensif, menyimak selektif, dan menyimak 

interaktif.Yang menjadi ciri kegiatan 

menyimak atentif adalah: 

1. Guru dan para pembelajar melakukan 

interaksi tatap muka 

2. Guru memanfaatkan gambar atau 

topik-topik yang konkret 

3. Para pembelajar menyimak 

‘penggalan kalimat’ 

4. Para pembelajar memberikan respon 

secara langsung. 

Yang menjadi ciri dari aktivitas 

menyimak intensif adalah:  

1. Para pembelajar belajar secara 

individual. 

2. Para pembelajar dapat menyimak 

sebanyak mungkin. 

3. Guru memberikan umpan balik pada 

masalah ketepatan pemakaian 

bahasa. 

Contoh kegiatan menyimak intensif: 

1. Menceritakan kembali 

(menyampaikan pesan). 

http://www.academi.edu/4338164/artikelskripsi
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2. Diskrimasi (mengidentifikasih kosa 

kata yang diperdengarkan). 

3. Percakapan satu pihak (melengkapi 

percakapan). 

4. Dikte (menuliskan kembali apa yang 

diucapkan oleh guru). 

Yang menjadi ciri kegiatan menyimak 

selektif adalah: 

1. Para pembelajar memusatkan 

perhatian pada informasi yang telah 

mereka pilih. 

2. Para pembelajar memiliki 

kesempatan menyimak dua kali 

untuk mengecek pemahaman 

mereka. 

3. Guru menyiapkan kegiatan 

pemanasan sebelum menyimak. 

 

4. Guru membantu para pembelajar 

merancang tujuan sebelum 

menyimak. 

5. Guru memberikan umpan balik 

sepanjang kegiatan menyimak 

berlangsung. 

Yang menjadi ciri khas kegiatan 

menyimak interaktif adalah: 

1. Para pembelajar bekerja berpasangan 

atau berkelompok.  

2. Para pembelajar belajar memecahkan 

masalah. 

3. Guru memantau pemakaian bahasa 

selama aktivitas berlangsung. 

B. METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian tindakan (action research). Jenis 

penelitian yang dilakukan adalah jenis 

penelitian dalam bentuk penelitian 

tindakan kelas (Classroom Action 

Research) atau biasa disebut dengan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

bertujuan untuk melakukan perbaikan 

dalam proses pembelajaran dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

VIII SMP Swaata Tapian Nauli. Metode 

penelitian tindakan ini digunakan untuk 

menentukan masalah, membuat desain 

serta melaksanakan program-program 

tersebut.Sehingga dapat diketahui 

peningkatan menyimak berita. 

Subjek penelitian ini adalah siswa 

kelas VIII SMP Swasta Tapian 

Nauli.Objek dalam penelitian ini adalah 

penerapan metode Listening in Action 

untuk meningkatkan kemampuan 

menyimak berita di kelas VIII SMP 

Swasta Tapian Nauli Tahun Pelajaran 

2015/2016. 

Sesuai dengan ajenis penelitian yaitu 

Penelitian Tindakan Kelas, maka 

penelitian memiliki tahap-tahap penelitian 

yaitu sebagai berikut. 

Pada siklus I ada 6 (enam) tahap yang 

akan dilakukan pada penelitian ini, yaitu: 

permasalahan, perencanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan, observasi, analisa 

data, dan refleksi. Penjelasan tahap-tahap 

siklus I dapat dipaparkan sebagai berikut. 

Permasalahan yang terdapat pada 

penelitian ini ialah peningkatan 

keterampilan menyimak berita masih 

rendah. Persiapan yang akan dilakukan 

sebelum melakukan tahap perencanaan 

tindakan adalah mempersiapkan tes 

keterampilan menyimak berita, yang 

terdiri dari tes menyimak berita I dan tes 

menyimak isi berita II. 

Tes keterampilan menyimak berita I 

dan tes keterampilan menyimak II masing-

masing terdiri dari 5 soal. Materi akan 

diujiankan pada tes ini ialah materi tes 

berita nasional. Tes keterampilan 

menyimak isi berita dilakukan untuk 

melihat tingkat kemampuan menyimak 

berita peserta didik dilakukan untuk 

melihat tingkat kemampuan menyimak 

berita peserta didik, agar dapat mengetahui 

pemberian perlakuan yang tepat. 

a. Tahap Perencanaan Tindakan  

Pada tahap perencanaan tindakan hal-

hal yang akan dilakukan sebagai berikut.  

1) Menyusun dan mempersiapkan 

rencana pembelajaran yang dilakukan 

pada saat penelitian berupa Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran  (RPP), 

dengan menggunakan metode 

Listening in Action dengan tujuan 

meningkatkan keterampilan 

menyimak berita. 
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2) Mempersiapkan bahan ajar yang akan 

digunakan pada saat mengajar. 

Kemudian mempersiapkan Lembar 

Aktivitas Siswa (LAS) pada setiap 

siklus pembelajaran selama penelitian 

berlangsung. 

3) Mempersiapkan alat penelitian 

(instrumen penelitian) berupa tes 

keterampilan menyimak berita I tes 

keterampilan menyimak berita II. 

Kemudian mempersiapkan lembar 

observasi untuk mengamati kegiatan 

yang dilakukan pada proses 

pembelajaran.  

b. Pelaksanaan Tindakan 

Setiap melaksanakan tahap 

perencanaan tindakan, maka kegiatan 

selanjutnya yang akan dilakukan ialah 

melaksankan tahap pelaksanaan tindakan. 

Tahap pelaksanaan tindakan terdiri dari 

beberapa tahap, berikut tahapnya: 

1) Pada tahap pelaksanaan tindakan 

posisi peneliti sebagai pengamat yang 

akan memberikan berbagai masukan 

selama pembelajaran berlangsung. 

2) Sebelum melakukan pembelajaran 

guru bahasa Indonesia akan 

memberikan apersepsi sehingga 

peserta didik akan termotivasi untuk 

mempelajari materi pelajaran yang 

disampaikan. 

3) Guru bahasa Indonesia akan 

menyampaikan materi pelajaran 

dengan menggunakan metode 

listening in action. Dengan 

menjelaskan terlebih dahulu langkah-

langkah kegiatan belajar dengan 

menggunakan metode pembelajaran 

tersebut. 

4) Untuk mengetahui pengetahuan 

peserta didik mengenai keterampilan 

menyimak berita, guru bahasa 

Indonesia memberikan tes 

kemampuan keterampilan menyimak 

berita dan memberikan pengarahan 

kepada peserta didik untuk 

mengerjakannya secara individual 

untuk melihat sejauh mana 

kemampuan menyimak berita dapat 

tercapai. 

c. Observasi 

Tahap yang akan dilakukan setelah 

pelaksanaan tindakan ialah observasi. 

Proses observasi dilakukan secara 

bersamaan pada saat pelaksanaan tindakan 

pembelajaran berlangsung secara dari awal 

hingga akhir. Pada saat observasi yang 

bertindak sebagai observasi adalah guru 

bahasa Indonesia kelas VIII SMP  Swasta 

Tapian Nauli. Tugas guru pada observasi 

ini untuk melihat kondisi belajar peserta 

didik, keektipan peserta didik, keseriusan 

peserta didik, sikap atau perilaku peserta 

didik dengan menggunakan instrument 

pengamatan untuk mendapatkan data-data 

mengenai keseriusannya pada saat proses 

pembelajaran menyimak berita. Observasi 

ini bertujuan untuk melihat sifat, sikap, 

tingkah laku, dan keseriusan peserta didik 

ketika guru menerangkan materi pelajaran 

yang akan diajarkan pada proses 

pembelajaran. 

Setelah selesai mengadakan observasi, 

peneliti dengan guru bahasa Indonesia 

berdiskudi mengenai hal-hal proses 

pembelajaran yang sudah selesai 

dilaksanakan dan untuk mengetahui yang 

kurang baik atau hal-hal yang dianggap 

berlebihan ketika proses pembelajaran 

berlangsung, agar pada saat penelitian 

berikutnya tidak diulangi kembali. 

d. Analisa data 

Analisa data merupakan hasil 

perhitungan yang dilakukan dari tes 

keterampilan menyimak berita akan 

dianalisis dan dipaparkan dalam bentuk 

tabel, kemudian akan dilakukan 

perhitungan mengetahui hasil dari 

keterampilan menyimak barita peserta 

didik. 

e. Refleksi  

Tahap refleksi merupakan kegiatan 

yang dilakukan sebagai upaya mengkaji 

segala hal yang telah dilakukan selama 

proses belajar mengajar sampai akhir 

pembelajaran, dan tahap refleksi dilakukan 

pada akhir pembelajaran. Pada tahap 

refleksi guru bahasa Indonesia akan 

melakukan penelusuran kembali terhadap 

hasil pekerjaan peserta didik pada Lembar 
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Aktivitas Siswa (LAS), untuk mengetahui 

hal-hal yang telah dicapai peserta didik 

selama proses pembelajaran. 

Adapun yang dijadikan refleksi 

selama proses pembelajaran meliputi: 

1) Data hasil menyimak berita peserta 

didik.  

2) Kesan peserta didik terhadap 

pembelajaran keterampilan menyimak 

barita melalui metode listening in 

action. 

3) Data dari lembar observasi, dan 

wawancara, dan  

4) Rencana pembelajaran yang 

digunakan. 

Pada tahap kegiatan refleksi guru 

bahasa Indonesia dan peneliti mengadakan 

diskusi agar kegiatan refleksi berjalan 

dengan lancer dan memperoleh hasil yang 

maksimal. Adapun hal-hal yang dilakukan 

guru bahasa Indonesia dan peneliti, yaitu: 

1) Mendiskusikan kondisi pembelajaran 

dari hasil pre tes dan post tes yang 

diperoleh, kemudian mencari solusi 

pada bagian mana kekurangan peserta 

didik dalam kegiatan pembelajaran 

tersebut. 

2) Mendiskusikan kesulitan peserta 

didik, dan hasil belajar lembar 

observasi dan lembar wawancara. 

Sehingga dapat menemukan solusi 

terhadap kesulitan yang dialami 

peserta didik tersebut 

Tahap siklus II merupakan lanjutan 

dari siklus I yang prosesnya sama seperti 

tahap siklus I, tetapi pada siklus II 

merupakan tahap perbaikan pada proses 

pembelajaran yang di anggap kurang 

memuaskan pada siklus I. 

Analisa dalam penelitian ini terdiri 

dari 3 (tiga) tahap, yaitu: tahap reduksi 

data, tahap paparan data, tahap menarik 

kesimpulan. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

PENELITIAN  

Berdasarkan hasil belajar menyimak 

berita siswa pada siklus I dapat dilihat 

bahwa siswa yang tuntas berjumlah 8 

orang atau 21,63 %, sedangkan yang tidak 

tuntas sebanyak 29 orang atau 78,37 %, 

karena hasil belajar menyimak berita siswa 

masih kurang dari 80% maka ketuntasan 

siswa secara klasikal belum maksimal. 

Penyebab rendahnya nilai siswa pada 

kegiatan menyimak berita adalah karena 

minat siswa dalam belajar masih 

tergolong.Maka perlu perbaikan pada 

siklus selanjutnya dengan tujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Nilai Tes Kemampuan Keterampilan 

Menyimak Siklus I 
Kriteria Frekuensi Persentase 

(%) 

Tuntas 14 37.84 
Tidak 

Tuntas 

23 62.16 

Jumlah 37 100 

Rumus : 

P=
∑ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟

∑ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
𝑥 100% 

             = 
14

37
 x 100% 

 = 37.83 

  P= 
∑ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟

∑ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
𝑥 100% 

 

      = 
23

37
 𝑥 100% 

     = 62.17 % 

Berdasarkan hasil penelitian melalui 

perlakuan dan analisis data yang diperoleh 

menunjukkan bahwa adanya perubahan 

kemampuan peserta didik dalam 

keterampilan menyimak berita, tetapi 

belum dapat mencapai ketentuan belajar 

klasikal ≥ 85 %.Oleh karena itu, perlu 

dilakukan perlakuan beriktnya melalui 

tindakan siklus II. 

Hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan pada tes kemampuan 

keterampilan menyimak berita II 

mendapatkan hasil yang lebih baik yakni 

meningkat, karena hasil yang diperoleh 

pada siklus II tes kemampuan 

keterampilan menyimak berita II 

mendapatkan hasil nilai yang lebih tinggi 

dibandingkan siklus I tes kemampuan 

keterampilan menyimak berita I 

Nilai Tes Kemampuan Keterampilan 

Menyimak Siklus II 

Perbandingan Hasil Belajar Peserta 
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Didik pada Siklus I dan Siklus II 

 

 

 

No Pencapaian 

Hasil Belajar 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

1 Jumlah peserta 

didik yang 

tuntas  

8 26 

2 Nilai rata-rata 67.32 82.54 

3 Persentase 

Ketuntasan 

Klasikal 

37.83 86.49 

Berdasarkan tabel maka dapat 

disimpulkan: 

1. Adanya peningkatan hasil tes peserta 

didik dalam keterampilan menyimak 

berita dari hasil tes siklus I sebesar 

67,32 meningkat menjadi 82,54 pada 

tes siklus II. 

2. Peserta didik yang memperoleh nilai ≥ 

75 pada siklus I sebanyak 14 orang 

meningkat menjadi 32 orang pada 

siklus II. 

3. Ketidaktuntasan belajar klasikal pada 

siklus I sebanyak 23 orang mengalami 

perubahan dengan meningkatnya 

ketuntasan belajar menggunakan 

metode Listening in Action. 

 Berdasarkan data diatas menunjukkan 

adanya peningkatan keterampilan 

menyimak isis berita peserta didik kelas 

VIII SMP Swasta Tapian Nauli, setelah 

menggunakan metode Listening in Action 

pada setiap siklus. Hal ini terlihat pada 

ketuntasan belajar peserta didik dengan 

menggunakan metode pembelajaran 

Listening in Action meningkat sebesar ≥ 

85%. 

4.3 Pengaruh Peningkatan Keterampilan 

Menyimak Berita Siswa Kelas VIII SMP 

Swasta Tapian Nauli Sebelum dan 

Sesudah Menggunakan Metode Listening 

in Action 

 Melalui metode pembelajaran 

Listening in Action yang telah diterapkan 

di kelas VIII SMP Swasta Tapian Nauli, 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kemampuan peserta didik dalam 

keterampilan menyimak berita dapat 

ditingkatkan pada sub pokok pembahasan 

mendengarkan (menyimak). Setelah 

dilaksanakan proses pembelajaran pada 

siklus I, peserta didik yang mendapatkan 

nilai ≥ 75 ada 14 orang (37,83%) dan 

peserta didik yang mendapat nilai ≤ 75 ada 

23 orang (62,17%). Pada siklus I indikator 

keberhasilan 85% belum tercapai. 

Tindakan perbaikan pada proses 

pembelajaran pada siklus II menggunakan 

metodeListening in Action hasil penelitian 

diperoleh meningkat. Peserta didik yang 

mendapatkan nilai ≥ 75 mencapai 32 orang 

(86,49%) dan peserta didik yang mendapat 

nilai ≤ 75 hanya 5 orang (13,51%). 

 Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan bahwa metode Listening in 

Action meningkatkan kemampuan 

keterampilan menyimak berita peserta 

didik pada sub pokok pembahasan 

mendengarkan (menyimak). Oleh karena 

itu metode Listening in Action mata 

pelajaran bahasa Indonesia dengan sub 

pokok pembahasan mendengarkan 

(menyimak) berperan penting untuk 

meningkatkan kemampuan keterampilan 

menyimak berita peserta didik. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil  penelitian yang 

telah diuraikan pada bab sebelumnya 

tentang rendahnya keterampilan menyimak 

terhadap berita dengan menggunakan 

metode Listening In Action, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal dibawah ini: 

1. Berdasarkan hasil belajar menyimak 

berita siswa pada siklus I dapat dilihat 

bahwa siswa yang tuntas berjumlah 8 

orang atau 21,63 %, sedangkan yang 

tidak tuntas sebanyak 29 orang atau 

78,37 %, karena hasil belajar 

menyimak berita siswa masih kurang 

dari 80% maka ketuntasan siswa 

secara  klasikal belum maksimal. 

2. Berdasarkan hasil observasi terhadap 

penelitian populasi sebanyak 37 

peserta didik, dapat dilihat bahwa 

siswa yang tuntas mencapai tingkat 

penguasaan keterampilan menyimak 

sebanyak 14 orang atau 37,83 %. Hal 

ini menunjukkan bahwa 14 peserta 

didik mampu melampaui tingkat 
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penguasaan keterampilan menyimak 

berita I. Peserta didik yang tidak biasa 

melampaui standar kelulusan 75, 

sebanyak 23 orang atau 62,17 %. 

3. Adanya peningkatan hasil tes peserta 

didik dalam keterampilan menyimak 

berita dari hasil tes siklus I sebesar 

67,32meningkat menjadi 82,54 pada 

tes siklus II. Peserta didik yang 

memperoleh nilai ≥ 75 pada siklus I 

sebanyak 14 orang meningka tmenjadi 

32 orang pada siklus II. 

Ketidaktuntasan belajar klasikal pada 

siklus I sebanyak 23 orang mengalami 

perubahan dengan meningkatnya 

ketuntasan belajar menggunakan 

metode Listening in Action. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, 

sebagai tindak lanjut dalam penelitian 

disarankan sebagai berikut: 

1. Dalam upaya mempertahankan dan 

meningkatkan keterampilan 

menyimak berita siswa, hendaknya 

guru dapat memberikan variasi 

metode pengajaran sastra Indonesia, 

meningkatkan mutu pengajaran dan 

bimbingannya ke arah yang lebih baik 

lagi, sehingga siswa termotivasi dan 

tidak jenuh untuk belajar karya sastra 

terutama dalam menyimak berita. 

2. Pembelajaran menyimak berita 

menggunakan metode Listening in 

Action hendaknya memperhatikan 

keaktifan siswa agar diperoleh tujuan 

yang akan dicapai. 

3. Hendaknya peneliti dapat meneliti 

dengan metode pembelajaran yang 

dapat membawa siswa lebih menarik 

dan terkesan dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia. 
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