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Abstract
LISTENING activity through recorded interactive dialogue requires a systematic
organization. Generally it consists of two events, namely teacher's activity and
students' activity. Teacher's activity contains regulations as a reference to guide
the learning process. It was set by focusing on the objective of the learning
process and the media used in listening the recorded interactive dialogue on
television. The students were 11th grader from Science Class of SMA Negeri 1
Jatiwangi. The students' activity contains the patterns or stages to carry out by
the students during the process based on the media used within. The result shows
that the learning process of listening to the interactive dialogue on television
consists of three stages, namely introduction, main activity, and closing.
Key words: interactive dialogue, recorded media, listening activity

Abstrak
KEGIATAN pembelajaran menyimak dengan rekaman dialog interaktif merupakan suatu
kegiatan yang perlu disusun secara sistematis. Kegiatan ini secara umum dibagi menjadi
dua bagian, yaitu kegiatan guru dan kegiatan siswa. Kegiatan guru merupakan ramburambu yang menjadi acuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Kegiatan
ini disusun dengan memperhatikan tujuan serta media pembelajaran yang akan digunakan
untuk pembelajaran menyimak dengan rekaman dialog interaktif di televisi. Kegiatan
siswa kelas XI IPA-1 SMAN I Jatiwangi merupakan pola atau langkah-langkah yang
harus dilakukan siswa selama proses belajar mengajar berlangsung. Penyusunan
kegiatan siswa berpedoman pada media pembelajaran yang digunakan. Langkah-langkah
yang ditempuh dalam kegiatan belajar mengajar dengan rekaman dialog interaktif di
televisi untuk pembelajaran menyimak pada siswa yang pada dasarnya dibagi menjadi
tiga bagian, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir atau penutup.
Kata kunci: dialog interaktif, media rekaman, pembelajaran menyimak

51

Metalingua, Vol. 13 No. 1, Juni 2015:51—62

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Pembelajaran bahasa Indonesia selalu
diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa
dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, baik
secara lisan maupun tertulis. Agar tujuan
pembelajaran bahasa Indonesia tercapai, siswa
harus memiliki keterampilan berbahasa.
Pembelajaran bahasa Indonesia selalu ditekankan
pada pembelajaran menyimak, berbicara,
membaca, dan menulis. Hal itu sesuai dengan silabus
Mata Pelajaran Bahasa Indonesia untuk SMA tahun
2006 yang menyatakan sebagai berikut.
Ruang lingkup Mata Pelajaran Bahasa
Indonesia mencakup komponen kemampuan
berbahasa dan kemampuan bersastra yang
meliputi aspek-aspek
1. menyimak yaitu kemampuan dalam
menerima informasi secara jelas dan tepat;
2. berbicara yaitu mengajarkan berbagai
macam kemampuan menggunakan bahasa
lisan dalam berbagai peristiwa bahasa;
3. membaca yaitu mengajarkan kemampuan
pemahaman dengan tepat dan cepat
berbagai macam wacana, seperti narasi,
persuasi, eksposisi, dan sebagainya;
4. menulis yaitu mengajarkan kemampuan
membuat kalimat-kalimat yang baik, benar,
dan sesuai, kemudian merakitnya menjadi
paragraf dan berbagai macam wacana
(Depdiknas, 2004:5).
Dengan memiliki keterampilan menyimak,
siswa akan dapat mengungkapkan pikiran dan
perasaan berdasarkan informasi yang
didengarnya. Oleh karena itu, keterampilan
menyimak merupakan salah satu keterampilan
berbahasa yang perlu dimiliki siswa.
Pembelajaran menyimak selama ini tidak
begitu mendapat perhatian di sekolah-sekolah,
padahal pembelajaran menyimak layak diberikan
kepada para siswa secara proporsional
mengingat salah satu fungsi menyimak, yakni
memperoleh informasi yang ada hubungannya
dengan pembelajaran, pekerjaan, atau profesi
seseorang. Melalui menyimak kita dapat
mengumpulkan data untuk membuat keputusan52

keputusan yang masuk akal. Di samping itu, kita
dapat memberikan respons yang tepat terhadap
semua informasi yang kita dengar.
Menguasai keterampilan menyimak akan
dapat meningkatkan kemampuan berpikir,
bernalar, dan memperluas wawasan siswa. Selain
itu, siswa dituntut untuk peka terhadap lingkungan
serta mampu menangkap informasi yang didengar
dengan baik dan benar. Melalui pembelajaran
menyimak diharapkan siswa dapat meningkatkan
kemampuannya dalam berkomunikasi dengan
bahasa Indonesia.
Salah satu jenis menyimak konsentratif
(consentrative listening) adalah menyimak
dialog interaktif. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (2008:324), dialog interaktif
didefinisikan sebagai dialog yang dilakukan di
televisi atau radio yang dapat melibatkan pemirsa
dan pendengar melalui telepon. Dialog interaktif
di televisi dapat dijadikan sebagai bahan
pembelajaran menyimak di SMAN I Jatiwangi
karena siswa dapat menelaah dan mendapatkan
informasi tertentu dari suatu pembicaraan antardua
orang secara aktif. Oleh karena itu, pembelajaran
menyimak dialog interaktif di televisi penting
dipelajari oleh siswa. Dengan memiliki
keterampilan menyimak dialog interaktif, siswa
dapat memperluas wawasan pengetahuan dan
memiliki kemampuan menangkap informasi yang
didengar dengan baik.
Untuk mencapai tujuan tersebut, guru
dituntut untuk dapat memilih dan menggunakan
media pembelajaran dengan tepat. Salah satu
media yang dapat digunakan dalam pembelajaran
menyimak di SMAN I Jatiwangi adalah media
televisi. Media televisi adalah alat penangkap
gambar dan suara yang dapat digunakan sebagai
media pembelajaran. Penggunaan media televisi
dalam proses belajar mengajar di kelas
merupakan hal yang mudah dan praktis karena
televisi bukan barang yang langka.
Dialog interaktif yang disiarkan di salah satu
stasiun televisi sebagai bahan pembelajaran
menyimak dapat direkam dengan media rekaman.
Media rekaman adalah alat penangkap suara yang
dapat digunakan sebagai media pembelajaran.
Penggunaan media rekaman dalam pembelajaran
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menyimak diduga dapat meningkatkan siswa
untuk belajar lebih aktif sehingga tercipta suatu
kondisi dan situasi belajar yang optimal.
Keberhasilan proses belajar mengajar bukan
hanya dipengaruhi oleh faktor guru dan siswa saja,
melainkan juga dipengaruhi oleh ketepatan
pemilihan media pembelajaran.

2)

1.2 Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut,
dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut.
1) Bagaimana perencanaan pembelajaran
menyimak dialog interaktif dengan media
rekaman pada siswa kelas XI SMAN I
Jatiwangi, Tahun Pelajaran 2013/ 2014?
2) Bagaimana proses pembelajaran menyimak
dialog interaktif dengan media rekaman pada
siswa kelas XI SMAN I Jatiwangi, Tahun
Pelajaran 2013/ 2014?
1.3 Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1) untuk mendeskripsikan kemampuan guru
dalam merencanakan pembelajaran
menyimak dialog interaktif dengan media
rekaman pada siswa kelas XI SMAN I
Jatiwangi, Tahun Pelajaran 2013/ 2014;
2) untuk mendeskripsikan kemampuan guru
dalam proses pembelajaran menyimak
dialog interaktif dengan media rekaman pada
siswa kelas XI SMAN I Jatiwangi, Tahun
Pelajaran 2013/ 2014.
1.4 Metode
Ada tiga tahap analisis yang dilakukan dalam
pembelajaran menyimak dengan media rekaman
pada siswa kelas XI SMAN I Jatiwangi, Tahun
Pelajaran 2013/ 2014. Langkah-langkah yang
penulis gunakan dalam menganalisis data adalah
sebagai berikut.
1) Analisis Persiapan Pembelajaran
Analisis persiapan pembelajaran
menyimak dialog interaktif dengan media

3)

rekaman meliputi analisis standar
kompetensi, kompetensi dasar, indikator
pencapaian hasil belajar, tujuan
pembelajaran, materi pembelajaran,
pengembangan pengalaman belajar, dan
evaluasi.
Analisis Proses Pembelajaran
Analisis proses pembelajaran menyimak
dialog interaktif dengan media rekaman
meliputi aktivitas siswa dalam kegiatan
pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan
penutup.
Analisis Hasil Pembelajaran
Data yang terkumpul berupa hasil tes
pembelajaran menyimak dialog interaktif.
Selanjutnya, data tes tersebut diperiksa dan
diberikan skor sebagai dasar pengolahan
data. Setelah semua terkumpul, dilakukan
pengolahan data dengan uji statistik dan
pendeskripsian.
Tes diberikan dalam bentuk uraian dengan
jumlah soal sebanyak tujuh soal dengan
pedoman penilaian sebagai berikut.
Soal nomor 1, jika siswa menjawab benar,
diberi skor 4.
Soal nomor 2, jika siswa menjawab benar,
diberi skor 4.
Soal nomor 3, jika siswa menjawab benar,
diberi skor 4.
Soal nomor 4, jika siswa menjawab benar,
diberi skor 4.
Soal nomor 5, jika siswa menjawab benar,
diberi skor 4.
Soal nomor 6, jika siswa menjawab benar,
diberi skor 5.
Soal nomor 7, jika siswa menjawab benar,
diberi skor 5.
Skor maksimal yang diperoleh siswa jika
menjawab benar adalah 30. Untuk
menentukan nilai akhir, digunakan rumus
sebagai berikut.

Skor yang Diperoleh
Nilai Akhir = ————————— X 100
Skor Maksimal
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2. Kerangka Teori
2.1 Menyimak Dialog Interaktif
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(2008:1307), menyimak didefinisikan sebagai 1)
mendengarkan (memperhatikan) baik-baik apa
yang diucapkan atau dibaca orang; 2) meninjau
(memeriksa, mempelajari) dengan teliti. Hal
tersebut berbeda dengan Tarigan (1990:28) yang
menyatakan sebagai berikut.
Menyimak adalah suatu proses kegiatan
mendengarkan lambang-lambang lisan dengan
penuh perhatian, pemahaman, apresiasi serta
interprestasi untuk memperoleh informasi
menangkap isi, serta memahami makna komunikasi
yang disampaikan oleh si pembaca melalui ujaran
atau bahasa lisan.

Jadi, menyimak merupakan proses yang
dilakukan dengan sengaja untuk mendengarkan
lambang-lambang lisan yang bermakna, mulai dari
proses mengidentifikasi bunyi, menafsirkan bunyi
ujaran, mengapresiasikannya, mengevaluasi, dan
terakhir proses merespons atau menanggapi
ujaran tersebut.
Menyimak dialog interaktif termasuk ke
dalam jenis menyimak konsentratif
(concentrative listening), yaitu kegiatan
menyimak untuk menelaah. Dalam kehidupan
sehari-hari komunikasi yang bersifat auditif sangat
mendominasi kehidupan manusia. Penyimak
berkonsentrasi untuk memperoleh dialog interaktif
yang menarik perhatian yang diperlukannya.
Kegiatan yang tercakup dalam menyimak dialog
interaktif adalah
1) mengikuti petunjuk-petunjuk yang terdapat
dalam pembicaraan;
2) mencari dan merasakan hubungan-hubungan
seperti kelas, tempat, kualitas, waktu, urutan
serta sebab akibat;
3) mendapatkan atau memperoleh butir-butir
informasi tertentu;
4) memperoleh pemahaman dan pengertian
yang mendalam;
5) merasakan serta menghayati ide-ide sang
pembicara, sasaran maupun pengorganisasiannya;
6) memahami urutan ide-ide sang pembicara;
54

7)

mencari dan mencatat fakta-fakta penting.
(Dawson et al., dalam Tarigan 1990:153)

Dalam menyimak dialog interaktif, si
penyimak harus berkonsentrasi mengikuti
petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam
pembicaraan agar informasi dan ide yang
didapatkan akan lebih dipahami sehingga tujuan
si penyimak dapat tercapai.
Dalam kegiatan menyimak dialog interaktif
terdapat sembilan tahap yang harus diperhatikan,
yaitu
1) mendengarkan bunyi atau kata tanpa reaksi
hanya mengidentifikasi saja;
2) menyimak berselang/seling, menyimak
dengan pikiran tidak terfokus;
3) setelah menyimak, hal-hal yang dibutuhkan
saja;
4) menyimak pasif, menyimak dengan sedikit
atau tanpa respons sedikit pun;
5) menyimak sempit, menyimak dengan
menghilangkan bagian-bagian yang penting
tapi menerima hal-hal yang dia setujui;
6) menyimak asosiatif, menyimak dengan
menghubungkan hal-hal yang disimak dengan
pengalaman;
7) menyimak untuk mendapatkan ide-ide
utamanya saja;
8) menyimak kritis, termasuk bertanya untuk
mendapatkan informasi yang lebih mendetail
mengenai suatu hal;
9) menyimak apresiatif atau kreatif, menyimak
dengan respons secara mental dan emosional.
(Anderson dalam Tarigan, 1990:32)
Kegiatan yang tercakup dalam menyimak
konsentratif adalah penyimak dialog interaktif
secara aktif menyimak untuk mendapatkan serta
menemukan pikiran, pendapat, dan gagasan dari
bahan simakannya. Dengan demikian, penyimak
dialog interaktif termasuk pada tahapan menyimak
secara aktif.
2.2 Media Rekaman
Media dalam pembelajaran merupakan alat
yang digunakan guru dan berfungsi untuk
memperjelas penyajian informasi atau bahan kajian
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sehingga siswa dapat memahami suatu materi
pelajaran atau bahan kajian dengan sebaik-baiknya.
Media pembelajaran apabila dilihat dari segi
perkembangan teknologi oleh Seels dan Glasgow
dalam Arsad (2002:33) dibagi ke dalam dua
kategori luas berikut.
1. Pilihan media tradisional
a. Visual diam yang diproyeksikan
1) proyeksi opaque (tak tembus
pandang)
2) proyeksi overhead
3) slide
4) film strips
b. Visual yang tak diproyeksikan
1) gambar, poster
2) foto
3) pameran, papan info, papan buku
2. Pilihan media teknologi mutakhir
a. Media berbasis telekomunikasi
b. Media berbasis mikroprosesor
1) permainan komputer
2) sistem tutor intelejen
3) interaktif
4) Compact (video) disc
Media adalah segala sesuatu yang dapat
digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim
ke penerima yang dapat merangsang pikiran,
perhatian, dan minat siswa sehingga proses belajar
mengajar dapat terlaksana dengan baik. Media
pembelajaran terdiri atas media hasil cetak, media
hasil audio-visual, media yang berdasarkan hasil
komputer, dan media hasil gabungan teknologi
cetak dan komputer.
Media rekaman untuk pembelajaran sebagai
bahan yang mengandung pesan dalam bentuk
audiktif dapat merangsang pikiran, perasaan,
perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi
proses belajar mengajar. Rekaman suara berupa
kaset kosong yang siap merekam bahan (materi)
pelajaran melalui tape recorder. Hasil rekaman
tersebut akan digunakan untuk bahan menyimak
siswa. Media rekaman dapat meningkatkan minat
siswa, dalam hal mengajak siswa untuk lebih
berkonsentrasi dalam menyimak.
Media rekaman merupakan alat yang paling
tua, tetapi banyak digunakan dalam dunia

pendidikan dan pelatihan, terutama jika berkaitan
dengan suara-suara manusia. Media rekaman
dapat dipergunakan untuk semua keperluan,
termasuk dalam pembelajaran. Media rekaman
cenderung murah untuk kepentingan pembelajaran
dan dapat dipergunakan pada semua tingkatan/
jenjang pendidikan.
Salah satu media pembelajaran yang dapat
digunakan dalam pembelajaran menyimak dialog
interaktif adalah media rekaman karena memiliki
beberapa kelebihan, di antaranya dapat
membentuk pola pikir siswa yang kritis. Berikut
langkah-langkah pembelajaran menyimak dialog
interaktif dengan media rekaman:
1) memberikan kesempatan kepada siswa
untuk menyimak dialog interaktif yang
disiarkan stasiun televisi yang direkam
melalui tape recorder;
2) menyuruh siswa untuk mengemukakan
pertanyaan dari hasil simakan;
3) menyuruh siswa untuk mencatat dan
menuliskan kembali isi dialog interaktif yang
berkaitan dengan pembicaraan antara
seorang pembicara di televisi dan pemirsa
di rumah yang direkam melalui tape
recorder;
4) menyuruh siswa untuk menyusun kembali
bagian-bagian penting yang telah didengar
menjadi paragraf yang padu.
Pembelajaran menyimak dialog interaktif
dengan media rekaman perlu memperhatikan
langkah-langkah penggunaan media pembelajaran
agar pelaksanaan berjalan secara optimal.
2.3 Persiapan dan Proses
Pembelajaran
Dalam melaksanakan persiapan pembelajaran
menyimak dialog interaktif dengan media rekaman
pada siswa kelas XI SMAN I Jatiwangi, Tahun
Pelajaran 2013/2014, penulis melakukan berbagai
persiapan. Persiapan-persiapan itu adalah
1) mempersiapkan instrumen penelitian yang
berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) yang di dalamnya memuat standar
kompetensi, kompetensi dasar, indikator,
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2)

3)
4)

tujuan pembelajaran, materi pokok, strategi
pembelajaran, dan soal-soal untuk tes;
mempersiapkan pelaksanaan kegiatan
pembelajaran dialog interaktif dengan media
rekaman;
mempersiapkan rekaman dialog interaktif
yang ditayangkan televisi;
menyiapkan tes pembelajaran menyimak
dialog interaktif. Tes dilakukan dalam bentuk
uraian yang berkaitan dengan isi dialog
interaktif yang disimak siswa.

Proses pembelajaran merupakan suatu
kegiatan yang perlu disusun secara sistematis.
Kegiatan ini secara umum terbagi atas dua bagian,
yaitu kegiatan guru dan kegiatan siswa. kegiatan
guru merupakan rambu-rambu yang menjadi
acuan dalam melaksanakan proses belajar
mengajar. Kegiatan ini disusun dengan
memperhatikan tujuan serta media pembelajaran
yang akan digunakan. Kegiatan siswa merupakan
pola atau langkah-langkah yang harus dilakukan
siswa selama proses belajar mengajar
berlangsung. Penyusunan kegiatan siswa
berpedoman pada media pembelajaran yang
digunakan. Adapun langkah-langkah yang
ditempuh dalam kegiatan belajar mengajar pada
dasarnya dibagi atas tiga bagian, yaitu kegiatan
pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir atau
penutup.

3. Hasil dan Pembahasan
Pembelajaran menyimak dialog interaktif
yang dilaksanakan tentang pemilu 2009 yang
diambil dari stasiun televisi Metro TV, tanggal 1
April 2009, pukul 21.00–21.30 WIB dan dialog
interaktif tentang kasus salah tangkap yang diambil
dari TV One, tanggal 28 Agustus 2008 pukul
02.30–03.00 WIB, yang digunakan untuk
menunjukkan kemampuan menyimak para siswa.
Penggunaan media rekaman dalam pembelajaran
menyimak dialog interaktif dilaksanakan sesuai
dengan langkah-langkah penggunaan media
rekaman yang telah ditetapkan dalam Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
Pengumpulan data dilaksanakan pada hari
Sabtu tanggal 7 dan 14 September 2013 melalui
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tes menyimak dialog interaktif pada siswa kelas
XI IPA-1 SMAN I Jatiwangi, Tahun Pelajaran
2013/2014 pada jam pembelajaran kesatu dan
kedua. Pelaksanaan pengumpulan data berjalan
lancar karena ada bantuan dari teman sejawat.
Analisis data dilakukan untuk mendeskripsikan perencanaan dan proses menyimak dialog
interaktif dengan media rekaman pada siswa kelas
XI IPA-1 SMAN I Jatiwangi, Tahun Pelajaran
2013/2014. Analisis data tersebut dilakukan
secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis data
tersebut sebagai berikut.
3.1 Perencanaan Pembelajaran
Menyimak Dialog Interaktif
dengan Media Rekaman
Perencanaan pembelajaran menyimak dialog
interaktif dengan media rekaman yang dilakukan
adalah membuat Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP). Adapun komponenkomponen yang disusun dalam rencana
pelaksanaan pembelajaran meliputi standar
kompetensi, kompetensi dasar, indikator
pencapaian hasil belajar, tujuan pembelajaran,
materi pokok pembelajaran, kegiatan belajar
mengajar, alat dan sumber pelajaran, serta
evaluasi.
Standar kompetensi dan kompetensi dasar
diambil dari KTSP SMA kelas XI tahun 2006.
Standar kompetensi tersebut adalah memahami
berbagai informasi dari sambutan/khotbah dan
wawancara. Kompetensi dasar yang ditentukan
adalah merangkum isi pembicaraan dalam
wawancara. Standar kompetensi yang ditentukan
telah relevan dengan topik/materi yang akan
dibahas. Demikian pula kompetensi dasar yang
ditentukan sesuai dengan KTSP SMA kelas XI
tahun 2006.
Berdasarkan standar kompetensi dan
kompetensi dasar itu, disusunlah indikator
pencapaian hasil belajar dan tujuan pembelajaran.
Adapun indikator pencapaian hasil belajar yang
disusun adalah mampu menyebutkan topik dialog
yang disimak, pertama menyebutkan orang yang
berdialog dalam acara dialog interaktif di stasiun
televisi Metro TV, tanggal 1 April 2009, pukul
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21.00–21.30 WIB, menjelaskan jawaban tim
kampanye SBY-Budiono tentang jati diri bangsa
Indonesia, menjelaskan pendapat tim kampanye
Mega-Prabowo tentang jati diri bangsa,
menjelaskan pendapat tim kampanye JK-Wiranto
tentang jati diri bangsa, memberikan tanggapan
terhadap pesan yang terdapat dalam dialog
interaktif di stasiun televisi Metro TV, dan mampu
mengemukakan manfaat debat presiden yang
diselenggarakan oleh KPU bagi masyarakat luas.
Kedua menyebutkan orang yang berdialog
dalam acara dialog interaktif di stasiun TV One,
tanggal 28 Agustus 2008, pukul 02.30–03.00
WIB, menjelaskan jawaban Erlangga Masdiana
tentang kasus salah tangkap, menjelaskan
pendapat Budiharjono tentang kasus salah
tangkap, menjelaskan pendapat tim tentang kasus
salah tangkap, memberikan tanggapan terhadap
pesan yang terdapat dalam dialog interaktif di
stasiun TV One, dan mampu mengemukakan
manfaat kasus salah tangkap dalam acara Apa
Kabar Indonesia.
Pembelajaran yang disusun adalah pertama,
guru memberikan penjelasan menyimak dan
cara-cara dialog interaktif. Kedua, siswa
mendengarkan penjelasan guru tentang menyimak.
Ketiga, guru menyiapkan tape recorder sebagai
media pembelajaran. Keempat, guru
memperdengarkan rekaman pembelajaran dengan
media tape recorder. Kelima, siswa menyimak
isi rekaman yang berupa dialog interaktif di stasiun
televisi Metro TV dan TV One. Keenam, guru
menanggapi dan menjawab pertanyaan siswa.
Berdasarkan hasil analisis terhadap indikator
pencapaian hasil belajar, indikator tersebut sudah
memenuhi syarat sebagai indikator yang baik.
Karena indikator tersebut sudah menggunakan
istilah atau kata kerja operasional, contoh
indikator kesatu dan kedua menggunakan kata
menyebutkan, indikator ketiga dan keempat
menggunakan kata menjelaskan, indikator
keenam menggunakan kata memberikan, dan
indikator ketujuh menggunakan kata
mengemukakan. Artinya, indikator pencapaian
hasil belajar yang telah disusun memenuhi kriteria
yang menggunakan kata kerja operasional dan
telah memenuhi kriteria indikator yang baik.

Tujuan pembelajaran yang disusun untuk
siklus pertama adalah siswa dapat menyebutkan
topik dialog yang disimak dengan tepat,
menyebutkan orang yang berdialog dalam acara
dialog interaktif di stasiun televisi Metro TV,
tanggal 1 April 2009, pukul 21.00–21.30 WIB
dengan benar, menjelaskan jawaban tim
kampanye SBY-Budiono tentang jati diri bangsa
Indonesia dengan tepat, menjelaskan pendapat
tim kampanye Mega-Prabowo tentang jati diri
bangsa dengan tepat, menjelaskan pendapat tim
kampanye JK-Wiranto tentang jati diri bangsa
dengan tepat, memberikan tanggapan terhadap
pesan yang terdapat dalam dialog interaktif di
stasiun televisi Metro TV dengan tepat, dan
mampu mengemukakan manfaat debat presiden
yang diselenggarakan oleh KPU bagi masyarakat
luas dengan benar.
Siklus kedua, siswa dapat menyebutkan
topik dialog yang disimak dengan tepat,
menyebutkan orang yang berdialog dalam acara
dialog interaktif di stasiun TV One, tanggal 28
Agustus 2008, pukul 02.30–03.00 WIB dengan
benar, menjelaskan jawaban Erlangga Masdiana
tentang kasus salah tangkap dengan tepat,
menjelaskan pendapat Budiharjono tentang kasus
salah tangkap dengan tepat, menjelaskan
pendapat tentang kasus salah tangkap dengan
tepat, memberikan tanggapan terhadap pesan
yang terdapat dalam dialog interaktif di stasiun
TV One dengan tepat, dan mampu
mengemukakan manfaat kasus salah tangkap
dalam acara Apa Kabar Indonesia.
Tujuan pembelajaran yang dirumuskan telah
memenuhi kriteria ABCDE, adalah audience,
behavior, contain, degre, dan environmen.
Audience dalam tujuan pembelajaran, yaitu siswa,
setelah kegiatan belajar mengajar merupakan
environmen, dan yang benar merupakan degre.
Unsur behavior dalam tujuan pembelajaran
tersebut adalah menyebutkan, menjelaskan, dan
mengemukakan.
Berdasarkan standar kompetensi,
kompetensi dasar, indiktor, dan tujuan
pembelajaran tersebut, materi pembelajaran
menyimak dialog interaktif dibatasi pada
pengertian menyimak, cara-cara menyimak, dan
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menyimak dialog interaktif. Materi pembelajaran
ini disesuaikan dengan kurikulum dan jenjang
kelas. Susunan materi pembelajaran diurutkan dari
yang mudah ke yang sukar atau dari yang
sederhana ke yang rumit. Penyusunan materi
pembelajaran disusun dari mendefinisikan
pengertian menyimak sampai siswa mampu
menyimak dialog interaktif tentang pemilu 2009
yang diambil dari stasiun televisi Metro TV
(tanggal 1 April 2009, pukul 21.00–21.30 WIB)
dan tentang kasus salah tangkap yang diambil dari
stasiun TV One (tanggal 28 Agustus 2008, pukul
02.30–03.00 WIB).
Langkah-langkah kegiatan belajar mengajar
disusun atas tiga tahap kegiatan, yaitu
pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir.
Kegiatan pendahuluan terdiri atas tiga kegiatan,
yaitu mengondisikan siswa, menyampaikan tujuan
pembelajaran, dan menyampaikan langkahlangkah kegiatan yang akan dilaksanakan.
Kegiatan inti dalam pembelajaran menyimak
dialog interaktif disesuaikan dengan media
pembelajaran yang digunakan. Oleh karena itu,
langkah-langkah kegiatannya mengikuti langkahlangkah pembelajaran dengan media rekaman.
Pada kegiatan akhir diutamakan pada
menyimpulkan kegiatan yang telah dilakukan serta
melaksanakan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan
untuk mengukur keberhasilan proses
pembelajaran yang telah dilakukan. Tes
dilaksanakan berdasarkan tujuan pembelajaran
yang telah disusun.
Evaluasi yang dilakukan berbentuk tes akhir.
Tes akhir dilakukan pada siswa sesudah
dilaksanakan pembelajaran menyimak dialog
interaktif dengan media rekaman. Jenis tes yang
dipakai dalam penelitian ini, yaitu tes tertulis
dengan bentuk soal uraian sebanyak tujuh soal.
Berdasarkan hasil pengamatan terhadap
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),
penentuan standar kompetensi dan kompetensi
dasar, penyusunan indikator pencapaian hasil
belajar, penyusunan tujuan pembelajaran,
penentuan materi pembelajaran, penentuan
langkah-langkah kegiatan belajar mengajar, dan
penentuan evaluasi telah direncanakan dengan
baik. Dengan demikian, perencanaan
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pembelajaran telah disusun dengan matang
sehingga kegiatan belajar mengajar dapat
digambarkan melalui perencanaan.
3.2 Proses Pembelajaran Menyimak
Dialog Interaktif dengan Media
Rekaman
Setelah dilakukan persiapan pembelajaran,
selanjutnya dilaksanakan kegiatan belajar
mengajar yang telah disusun dengan media
rekaman. Proses pembelajaran dilakukan pada
hari Sabtu tanggal 7 dan 14 September 2013
pada siswa kelas XI IPA-1 SMAN I Jatiwangi,
Tahun Pelajaran 2013/2014 pada jam
pembelajaran kesatu dan kedua. Kegiatan belajar
mengajar dilakukan sesuai dengan langkahlangkah yang telah disusun dalam Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
Proses kegiatan belajar mengajar diawali
dengan kegiatan pendahuluan. Kegiatan
pendahuluan dilaksanakan dengan baik. Hal ini
berdasarkan hasil observasi bahwa pengelolaan
dan pengorganisasian siswa dilakukan dengan baik
karena guru melakukan pengaturan tempat dan
formasi siswa, mengisi agenda kelas, dan
mempersiapkan alat/bahan/media yang
diperlukan, penjelasan kompetensi dasar dan
indikator pencapaian hasil belajar dilaksanakan
dengan baik. Selain itu, guru menggalakkan
partisipasi siswa untuk mengaitkan kompetensi
dasar dan indikator dengan bidang kehidupan dan
guru melakukan apersepsi dengan baik karena
menggugah minat baru dengan teknik mengajukan
pertanyaan yang bersifat menggali pemikiran siswa
atau melalui peristiwa yang bertentangan.
Dalam kegiatan inti dilaksanakan semua
kegiatan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah
yang dilakukan dalam kegiatan inti di antaranya
guru memberikan penjelasan menyimak dan caracara dialog interaktif. Siswa mendengarkan
penjelasan guru tentang menyimak. Guru
menyiapkan tape recorder sebagai media
pembelajaran. Guru memperdengarkan rekaman
pembelajaran dengan media tape recorder. Siswa
menyimak isi rekaman yang berupa dialog interaktif
di stasiun televisi Metro TV. Kegiatan selanjutnya
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guru menanggapi dan menjawab pertanyaan siswa.
Mengakhiri kegiatan belajar mengajar, guru
menyimpulkan materi pembelajaran serta
memberikan penguatan dan penghargaan
terhadap prestasi siswa. Pemberian penguatan
dan penghargaan terhadap respons siswa
dilakukan dengan keantusiasan. Setelah itu, guru
melaksanakan tes akhir.
Berdasarkan kegiatan belajar mengajar yang
telah dilaksanakan di kelas XI IPA-1 SMAN I
Jatiwangi, Tahun Pelajaran 2013/2014 dapat
disimpulkan bahwa penampilan guru baik dan
bersemangat, rapi, disiplin terhadap waktu, dan
ceria. Kemampuan guru melaksanakan proses
pembelajaran dapat dikategorikan baik karena guru
melaksanakan semua komponen yang diobservasi
dalam kegiatan inti dengan bersemangat dan disiplin
terhadap waktu. Demikian pula kegiatan akhir

dilaksanakan dengan baik karena guru mengakhiri
pembelajaran dengan melibatkan siswa.
3.3 Keberhasilan Pembelajaran
Menyimak Dialog Interaktif
dengan Media Rekaman
Setelah data hasil pembelajaran yang berupa
nilai tes menyimak dialog interaktif terkumpul,
selanjutnya dianalisis. Penganalisisan dilakukan
untuk mengetahui tingkat keberhasilan
pembelajaran menyimak dialog interaktif dengan
media rekaman pada para siswa kelas XI IPA-1
SMAN I Jatiwangi, Tahun Pelajaran 2013/2014.
Agar lebih jelas, data penelitian yang berupa
hasil tes akhir pembelajaran menyimak dialog
interaktif dengan media rekaman dapat dilihat
pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Data Hasil Tes Akhir Pembelajaran Menyimak Dialog Interaktif
pada Siswa Kelas XI IPA-1 SMAN I Jatiwangi
No.

Nama Siswa

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

Adi Santoso
Aditia Rafif Khoerullah
Amanda Shafira Chaerani
Annisa Fadwa Rhodiah
Arisky Elnando Nurullah
Asri Hastuti
Dede Ila Nur
Devy Agustine Hadiat
Dewi Fitriani
Dino Alfiansyah
Eka Risanti
Elih Widiarti
Elvina Rahayu Mandasari
Elvira Syahfitri
Endang Sri Indriyani
Fitriane Lamiya Sufar
Fitriyani
Gulistian Amalia Rahman
Hanifatun Nisa
Ilmi Amaliah
Ima Renica
Indra Anugrah Sidki
Irma Madaniyah Fatimah
Mila Nurul Hidayati
Ogi
Riska Rien Wihelmina Mawuntu
Saepullah
Satrio Tuturguno Suhanto

Siklus ke-1
Jumlah Skor Nilai
25
26
26
18
25
24
19
23
27
24
19
18
25
26
26
18
26
27
18
26
24
26
25
18
25
27
26
18

83
87
87
60
83
80
63
77
90
80
63
60
83
70
87
60
87
90
60
87
80
70
83
60
73
90
87
60

Siklus ke-2
Jumlah Skor

Nilai

27
26
28
22
27
26
22
27
27
25
23
24
28
26
27
20
27
27
22
27
27
28
26
19
26
27
28
22

90
87
93
77
90
87
77
90
90
83
77
80
93
87
90
67
90
90
77
90
90
83
87
63
87
90
93
77
59
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29
30
31
32
33
34
35
36

Sekar Wulan Nuryaningtyas
Tantyo Aditya
Tatik Malyati
Tiara Dwi Suryani
Vanessa Novita Wijaya
Viga Putri Alengka Jati Sekar P.W.
Widya Irjayanti
Zufar Ulhaq
Jumlah
Rata-rata

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa siswa yang
menjadi sampel penelitian ini berjumlah 36 orang.
Nilai yang diperoleh siswa pada siklus kesatu dan
kedua ada peningkatan, nilai rata-rata pada siklus
kesatu 77,22, sedangkan pada siklus kedua
diperoleh 84,97. Oleh karena itu, hasil belajar
menyimak dialog interaktif siswa tersebut dengan
media rekaman tergolong baik karena nilai ratarata hasil belajar siswa di atas nilai Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM), yaitu 75.

19
26
26
27
26
19
27
26

63
87
73
90
87
63
90
87
2.780
77,22

20
27
26
27
27
23
28
27

67
90
87
90
90
77
93
90
3.059
84,97

Keberhasilan pembelajaran menyimak
dialog interaktif dengan media rekaman pada
siswa kelas XI IPA-1 SMAN I Jatiwangi, Tahun
Pelajaran 2013/2014 tergolong tinggi. Ada 22
orang dari jumlah 36 orang yang mendapat nilai
75 ke atas atau mencapai 22/36 X 100% =
61,11 % pada siklus pertama, sedangkan pada
siklus kedua ada 34 orang atau 94,44 %.

Tabel 2 Penilaian Kemampuan Siswa dalam Menyimak Dialog Interaktif Siklus Kesatu dan Kedua

Kesatu

kedua

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

menyebutkan topik dialog
menyebutkan orang yang berdialog
menjelaskan jawaban tim kampanye SBY-Budiono
menjelaskan pendapat tim kampanye MegaPrabowo
menjelaskan pendapat tim kampanye JK-Wiranto
memberikan tanggapan terhadap pesan
mengemukakan manfaat debat presiden
menyebutkan topik dialog
menyebutkan orang yang berdialog
menjelaskan jawaban Erlangga Masdiana
menjelaskan pendapat Budiharjono
menjelaskan pendapat kasus salah tangkap
memberikan tanggapan terhadap pesan
mengemukakan manfaat kasus salah tangkap

Keterangan bobot penilaian
AB = amat baik
100—90
B = baik
89—80
CS = cukup sekali
79—70

Siswa dapat memberikan tanggapan
terhadap pesan yang terdapat dalam dialog
interaktif di stasiun televisi Metro TV dan TV One
dengan tepat serta mampu mengemukakan
manfaat debat presiden yang diselenggarakan oleh
KPU dan kasus salah tangkap bagi masyarakat
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Jumlah Siswa / Bobot Nilai

Deskripsi

Siklus

AB

B

CS

C

1
1
-

3
4
2
2

1
1
-

2
2
1
1

1
1
1
4
4
3
3
2
1
1

1
2
2
2
2
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
1
1
1
-

C = cukup
K = kurang
KS = kurang sekali

K

KS

69—60
59—50
49—40

luas dengan benar. Hal lain yang mendukung
keberhasilan pembelajaran menyimak dialog
interaktif dengan media rekaman pada siswa kelas
XI IPA-1 SMAN I Jatiwangi, Tahun Pelajaran
2013/2014, yaitu adanya persiapan pembelajaran.
Berdasarkan analisis pelaksanaan pembelajaran,
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diketahui bahwa kegiatan belajar mengajar
dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah
penggunaan media rekaman.
Dalam kegiatan belajar mengajar dengan
media rekaman terlihat siswa lebih aktif, gembira,
dan merasa bebas untuk menyatakan
pendapatnya. Oleh karena itu, pelaksanaan
pembelajaran menyimak dialog interaktif dengan
media rekaman tergolong berhasil dengan baik.

4. Penutup
4.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
pada siswa kelas XI IPA-1 SMAN I Jatiwangi,
Tahun Pelajaran 2013/2014, tentang
pembelajaran menyimak dialog interaktif dengan
media rekaman, berikut disampaikan beberapa
hal.
Persiapan pembelajaran dalam bentuk
penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) merupakan suatu langkah penting yang
harus dilakukan guru sebelum melaksanakan
kegiatan belajar mengajar. Dengan membuat
persiapan pembelajaran terlebih dahulu, guru akan
lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran
sehingga tujuan yang telah ditetapkan lebih mudah
untuk dicapai.
Pelaksanaan pembelajaran menyimak dialog
interaktif dengan media rekaman berjalan dengan
lancar dan baik. Dalam pelaksanaan
pembelajaran para siswa secara aktif terlibat
dalam proses belajar mengajar dan siswa secara
aktif mengajukan pertanyaan serta
mengemukakan ide, gagasan, dan pikirannya.
Menyimak dialog interaktif dengan media
rekaman pada siswa kelas XI IPA-1 SMAN I
Jatiwangi, Tahun Pelajaran 2013/2014 memiliki
tingkat efektivitas yang tinggi jika digunakan dalam

pembelajaran. Nilai rata-rata hasil tes akhir
mencapai 77,22 pada siklus pertama, sedangkan
pada siklus kedua nilai rata-rata 84,97 yang
tergolong pada kategori baik. Media rekaman
efektif jika digunakan dalam pembelajaran
menyimak dialog interaktif pada para siswa.
Tingkat keberhasilan pembelajaran menyimak
dialog interaktif dengan media rekaman tergolong
tinggi karena ada 22 orang dari jumlah 36 orang
yang mendapat nilai 75 ke atas atau mencapai
22/36 X 100% = 61,11 % pada siklus pertama,
sedangkan pada siklus kedua ada 34 orang atau
94,44 %.
Berdasarkan kajian secara menyeluruh,
terbukti bahwa penggunaan media rekaman dapat
meningkatkan hasil belajar siswa dan kemampuan
mengajar guru. Dengan demikian, media rekaman
dapat dipilih dan digunakan dalam pembelajaran
untuk mengefektifkan pencapaian tujuan
pembelajaran (indikator) menyimak, baik dalam
aspek kognitif, spikomotor maupun afektif.
4.2 Saran
Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
bahasa dan sastra Indonesia, khususnya
pembelajaran menyimak dialog interaktif dengan
media rekaman disarankan sebagai berikut.
Guru Bahasa Indonesia dalam pembelajaran
menyimak dialog interaktif hendaknya
memperhatikan keunggulan dan kelemahan media
pembelajaran yang digunakan. Hal ini dilakukan
agar pembelajaran menyimak dialog interaktif
dapat dilaksanakan secara optimal.
Siswa hendaknya memperhatikan dan
mendengarkan dengan baik setiap kalimat yang
didengar agar tidak mengalami kesulitan mengikuti
pembelajaran menyimak dialog interaktif dengan
media rekaman.
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