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ABSTRAK 

 

Shalihin. 2014. Kemampuan Menyimak Berita Mahasiswa Angkatan 2013 Jurusan Bahasa 
dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali 
Haji. Pembimbing I: Ahada wahyusari, M.Pd. Pembimbing II: Erwin Pohan, M.Pd. 

 

 Keterampilan berbahasa (Language arts, Language skills) mencangkup empat segi 
keterampilan, yaitu menyimak (listening skills), berbicara (speaking skills), membaca 
(reading skills), dan menulis (writing skills). Menyimak merupakan keterampilan merupakan 
keterampilan berbahasa yang paling awal dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-
hari, khususnya dalam proses belajar mengajar di sekolah yang sangat erat hubungannya 
dengan proses berpikir dan menangkap informasi yang mendasari keterampilan berbahasa. 
Pentingnya kemampuan menyimak dalam proses komunikasi juga berpengaruh pada hasil 
belajar mahasiswa. Abila dengan sempurna. Namun, kemampuan menyimak mahasiswa yang 
ditemukan masih rendah dalam proses pembelajaran. 

 Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai 
berikut : bagaimanakah kemampuan menyimak berita melalui media audio pada mahasiswa 
angkatan 2013 Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Maritim raja Ali Haji ? Dari rumusan masalah, selanjutnya dari tujuan penelitian 
ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan menyimak berita melalui media audio 
mahasiswa angkatan 2013 Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes. Teknik analisis data 
menggunakan rumus yang dikemukakan Hariyadi untuk menentukan jumlah rata-rata dalam 
kemampuan menyimak mahasiswa. Populasi dalam penelitian ini meliputi mahasiswa 
angkatan 2013 Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan 
Universitas Maritim Raja Ali Haji yang berjumlah 78 mahasiswa yang terdiri dari 2 kelas F1-
F2. Sampel dalam penelitian ini merupakan penelitian populasi. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata kemampuan menyimak mahasiswa 
mencapai nilai 67. Total penjumlahan skor akhir menyimak mahasiswa sebanyak 5261 yang 
dibagi 78 jumlah data atau sampel, hingga dapat dikualifikasikan ke dalam kategori baik. Jadi 
hipotesis awal ditolak. 

Kata Kunci : Kemampuan menyimak, media audio. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Shalihin. 2014. Ability Listening Student News Force 2013 Indonesian Language and 
Literature Department of the Faculty of Teacher Training and Education Raja Ali Haji 
Maritime University . Supervisor I : Ahada wahyusari, M.Pd. Supervisor II : Erwin Pohan, 
M.Pd. 

 

Language skills (Language arts, Language skills) covers four terms of skills, namely 
listening ( listening skills), speak ( speaking skills ), reading ( reading skills), and writing 
(writing skills). Listening is a skill that most early language skills performed by humans in 
everyday life, particularly in the teaching-learning process in schools is closely related to the 
process of thinking and capturing information underlying language skills. The importance of 
listening skills in the communication process also affects the learning outcomes of students. 
When perfectly. However, students found listening ability is still low in the learning process. 

Based on existing problems, we propose the following research problem : how is the 
ability to listen to the news media through audio on 2013 students of Indonesian Language 
and Literature Department of the Faculty of Teacher Training and Education king Ali Haji 
Maritime University ? From the formulation of the problem, further from the goal of this 
study was to describe the listening skills through audio media news 2013 students of 
Indonesian Language and Literature Department of the Faculty of Teacher Training and 
Education Raja Ali Haji Maritime University. 

The method used is descriptive quantitative research methods. Data collection 
techniques in this study using the test. Analysis using formula proposed Hari to determine the 
average number of students in listening skills. The population in this study included 2013 
students of Indonesian Language and Literature Department of the Faculty of Teacher 
Training and Education Raja Ali Haji Maritime University totaling 78 students consisting of 
2 classes F1 - F2. The sample in this study is a population study. 
 

The results showed that the average college student listening skills reach a value of 67 
. Number of students listened as the final score is 5261 divided by 78 the amount of data or 
samples, to be qualified into either category. So the initial hypothesis is rejected. 

 

Keywords : Ability to listen, audio media. 

 

 

 



1. Pendahuluan  

Keterampilan berbahasa mencakup empat aspek, yaitu: keterampilan menyimak, 
berbicara, membaca, dan menulis. Setiap keterampilan itu erat sekali hubungannya dengan 
keterampilan lainnya dengan cara yang beraneka ragam. Dalam memperoleh keterampilan 
berbahasa, seorang pembelajar harus mengikuti terlebih  dahulu proses menyimak, kemudian 
berbicara, lalu membaca dan menulis. Keempat keterampilan tersebut pada dasarnya 
merupakan satu kesatuan yang disebut catur tunggal. Dalam catur tunggal ini dapat diuraikan 
menyimak dan berbicara merupakan komunikasi dua arah secara langsung dan merupakan 
komunikasi tatap muka. Dalam menyimak dan berbicara, ujaran merupakan poin penting 
sebagai model atau contoh bagi anak untuk mendapatkan kecakapan saat berbicara. Ujaran 
sang anak akan mencerminkan pemakaian bahasa di rumah dan lingkungannya (Tarigan, 
2008:2). 

Ragam menyimak terbagi dua, yaitu (1) menyimak ekstensif dan (2)  intensif. 
Menyimak ekstensif terdiri dari menyimak pasif, menyimak estetik, menyimak skunder, dan 
menyimak sosial. Sedangkan ragam menyimak intensif terdiri dari menyimak kritis, 
menyimak konsentratif, menyimak kreatif, menyimak eksploratif, menyimak introgatif dan 
menyimak selektif. 

Setelah mengetahui beberapa hal tentang menyimak, berikut ini peneliti menjelaskan 
mengenai berita, karena di dalam proposal skripsi ini akan membahas mengenai kemampuan 
mahasiswa dalam menyimak berita. Adapun yang dimaksud dengan berita yaitu laporan 
tercepat mengenai fakta atau ide menarik dan  penting bagi sebagian besar khalayak. Baik 
yang disampaikan melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, maupun yang 
disampaikan melalui media on-line/internet. Berita adalah sesuatu yang baru yang 
diketengahkan bagi khalayak pembaca atau pendengar. Berita merupakan laporan pertama 
dari kejadian yang penting yang dapat menarik perhatian umum yang berupa fakta mengenai 
peristiwa/pendapat yang memiliki nilai penting dan menarik bagi sebagian khalayak umum. 
Dari beberapa uraian di atas dapat peneliti simpulkan, bahwa berita adalah laporan kejadian 
atau peristiwa juga pendapat yang menarik dan penting disajikan secepat mungkin kepada 
khalayak luas. 

 (a) Berpura-pura menaruh perhatian. Penyimak hanya berpura-pura menyimak dengan serius 
informasi yang disampaikan pembicara. Namun perhatiannya tidak tertuju kepada pembicara, 
bahkan penyimak sering mengabaikan apa yang disampaikan pembicara. 

(b) Pertimbangan yang prematur. Penyimak sering menganggap suatu topik sebagai sesuatu 
yang tidak menarik, bahkan dianggap sukar untuk penyimak pahami. Hal ini termasuk satu 
diantara permasalahan dalam proses menyimak.  

(c) Kebingungan. Saat menyimak keadaan suara di luar dan di dalam ruangan dapat 
mengganggu konsentrasi, semua itu dapat membuat penyimak bingung dalam menerima 
informasi. 

Kurangnya minat menyimak mahasiswa ini akan menjadi penghambat untuk menjadi 
penyimak aktif dan efektif. Keterampilan menyimak yang sangat minim tidak sesuai dengan 
hasil yang diharapkan. Mengingat bahwa keterampilan menyimak telah menjadi satu diantara 
keterampilan yang penting diterapkan, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian 
dengan judul “Kemampuan Menyimak Berita Melalui Media Audio Mahasiswa Angkatan 
2013 Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji”. 



 

2. Metode Penelitian  

Metode ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu menggambarkan 
hasil penelitian berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh mahasiswa dalam tes 
kemampuan menyimak mahasiswa (Malik, 2010). 

Teknik penelitian yang dilakukan berupa tes, yaitu  3 soal yang berbentuk esai. 
Tes adalah seperangkat rangsangan yang diberikan kepada seseorang dengan maksud 
untuk mendapat jawaban yang dijadikan objek penelitian.dijadikan dasar bagi 
penetapan skor angka (Margono, 2007: 170). Data yang diperoleh tersebut akan  

 
3. Hasil dan Pembahasan 

Untuk  mengetahui permasalahan dapat dilakukan dengan pemberian tes kepada subjek 
penelitian. Subjek dalam peneliti ini adalah mahasiswa angkatan 2013 Jurusan Bahasa dan 
Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. 
Dengan jumlah sampel 78 mahasiswa, dari jumlah populasi 78 mahasiswa. Dilihat dari data 
yang diperoleh dari hasil tes maka, dapat disimpulkan kemampuan menyimak berita 
mahasiswa dikategorikan baik. 

Dari pembahasan di atas peneliti menjumlahkan skor rata-rata kemampuan menyimak 
berita mahasiswa angkatan 2013 Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji, menggunakan teori Hariyadi (2009: 45) 
dengan cara menjumlahkan semua skor yang didapatkan oleh mahasiswa, yaitu berjumlah 
5261 lalu dibagi dengan jumlah mahasiswa yang ada sebanyak 78 mahasiswa, yaitu      ����

��
x 

= 67 
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