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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan kemahiran menyimak berita pada media 

elektronik  siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Madani Ceruk Ijuk Bintan Tahun 

Pelajaran 2012/2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan tes tertulis. Berdasarkan 

hasil penelitian, diketahui bahwa kemahiran menyimak berita pada media elektronik siswa 

kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Madani Ceruk Ijuk Bintan tahun pelajaran 2012/2013 

berkualifikasi tinggi dengan rata-rata 77, 90. 

 

Kata kunci: Menyimak, Media, Elektronik 

 

 

Abstract 

The purpose of this investigation is to describe the students’ capability on the news of 

listening the electronic media at Madrasah Tsanawiyah Madani Ceruk Ijuk (grade 

VIII).The method is used in this investigation is quantitative descriptive. The data is 

collected by observation and written test. Base on the result, the capability of listening the 

news on electronic media is Madrasah Tsanawiyah Madani Ceruk Ijuk Bintan (grade VIII) 

academic year 2012/2013 is high qualivied with the average score 77,90.  

  

Keywords: Listening, Media, Electronic 



1. Pendahuluan 

Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi antara satu dengan lainnya, secara lisan 

maupun tertulis. Keterampilan berbahasa mempunyai empat komponen, yaitu keterampilan 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Di sini akan meneliti kemahiran menyimak 

siswa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(2008:896), kemahiran adalah kecakapan, 

kemampuan, kepandaian dalam melakukan sesuatu. Tarigan (2008:31)menyatakan bahwa 

menyimak adalah proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh 

perhatian, pemahaman, apresiasi serta interprestasi untuk memperoleh informasi, 

menangkap isi serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara 

melalui ujaran atau bahasa lisan. Maka dapat di simpulkan bahwa kemahiran menyimak 

merupakan suatu kecakapan atau kepandaian siswa dalam memahami sesuatu yang akan di 

dengarkan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi serta interprestasi untuk 

memperoleh informasi. 

Keterampilan menyimak memiliki berbagai bentuk, salah satunya adalah 

keterampilan menyimak berita pada media elektronik. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2008:179), berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau 

peristiwa yang hangat. 

Guna mendukung dan memotivasi siswa dalam belajar menyimak berita, sebaiknya 

guru menambahkan media sebagai variasi di dalam proses pengajaran untuk mendukung 

keberhasilan dalam kegiatan belajar tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2008:892), media adalah alat (sarana) seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, 

dan spanduk.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemahiran menyimak berita 

menggunakan media elektronik siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Madani Ceruk Ijuk 

Bintan. 

 

2. Metode Penelitian 

 

Tempat penelitian ini berlokasi di Madrasah Tsanawiyah Madani yang  beralamatkan 

di Ceruk Ijuk Bintan. Waktu penelitian dimulai dari bulan Januari sampai bulan Mei 2013 

semester genap tahun pelajaran 2012/2013. Populasi  yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu semua siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Ceruk Ijuk tahun Ajaran 2012/2013 

yang berjumlah 43 siswa. Sampel penelitian ini di ambil dari keseluruhan populasi yaitu 43 

siswa. 

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan observasi dan tes. Dalam penelitian ini peneliti memberikan materi 

menyimak dan memberikan tes soal yang berhubungan dengan berita yang disimak. Tes ini 

bertujuan untuk mengetahui kemahiran menyimak berita siswa kelas VIII Madrasah 

Tsanawiyah Madani Ceruk Ijuk Bintan tahun pelajaran 2012/2013. 

Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah teknik deskriptif 

kuantitatif. Peneliti menggunakan rumus menurut Suprihadi (2009:107) untuk menghitung 

tingkat pemahaman siswa dalam menyimak berita. Selanjutnya, menentukan klasifikasi 

penilaian dalam kategori penilaian (Aqib, 2011:23) sangat tinggi (≥80%) , tinggi (60%-

79%), sedang (40%-59%), rendah (20%-39%), dan sangat rendah (≤20%). Selanjutnya 

mencari rata-rata kelas dan membuat persentase siswanya. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

  

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa ada 3 siswa yang 

mendapat nilai 100, sehingga termasuk kategori sangat tinggi. Untuk  siswa  yang 

mendapat nilai 90 sebanyak 11 siswa, sehingga termasuk kategori sangat tinggi. Untuk 

siswa yang mendapat nilai 80 sebanyak 12 siswa, sehingga termasuk kategori sangat 

tinggi. Hal ini dikarenakan siswa benar-benar berkonsentrasi dalam menyimak suatu berita 

yang telah disajikan oleh peneliti, dan beberapaa siswa ini termasuk siswa yang aktif saat 

proses pembelajaran. Untuk siswa yang mendapat nilai 70 sebanyak 10 siswa, sehingga 



termasuk kategori tinggi. Hal ini dikarenakan siswa dapat menyimak dengan baik namun 

ada beberapa pertanyaan yang membuat siswa ragu dalam menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh peneliti. Untuk siswa yang mendapat nilai 60 sebanyak 5 siswa, sehingga 

termasuk kategori sedang. Hal ini dikarenakan siswa kurang fokus dalam menyimak berita. 

Untuk siswa yang mendapat nilai 50 sebanyak 2 siswa, sehingga termasuk kategori sedang. 

Hal ini dikarenakan siswa ini duduk berdekatan di deretan paling belakang, peneliti 

menduga keduanya saling berdiskusi saat mengerjakan tes, hanya saja saat diperdengarkan 

berita kedua siswa tersebut  kurang fokus menyimak. 

 Nilai rata-rata kemahiran menyimak berita pada media elektronik siswa kelas VIII 

Madrasah Tsanwiyah Madani Ceruk Ijuk Bintan tahun pelajaran 2012/2013 adalah 77,90, 

sehingga masuk kedalam kategori tinggi. 

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa nilai rata-rata tes kemahiran menyimak berita pada media elektronik 

siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Madani Ceruk Ijuk adalah 77, 90%. Kemahiran 

menyimak berita siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Madani Ceruk Ijuk termasuk 

kategori tinggi. Melalui observasi yang dilakukan peneliti, disimpulkan bahwa proses  

menyimak yang dilaksanakan siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Madani Ceruk Ijuk 

tergolong baik, dan media elektronik berupa audio visual dapat mempermudah siswa 

dalam menyimak berita, sehingga dapat menumbuhkan minat siswa untuk menyimak. 

Rekomendasi bagi penulis dapat mengetahui kemahiran menyimak berita 

menggunakan media elektronik dan dapat menambah pengetahuan penulis dalam 

pengajaran menyimak berita siswa. Bagi guru, agar dapat memperhatikan lebih jelas 

tingkat kemampuan yang dicapai oleh siswa, dan dapat menggunakan metode-metode yang 

mudah dipahami oleh siswa, sehingga siswa dapat memahami hasil simakan dengan baik. 

Bagi siswa, agar dapat meningkatkan proses pembelajaran dalam hal menyimak berita, 

agar memperoleh hasil yang lebih optimal. 
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