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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Relevan 

Penelitian tindakan kelas tentang kemampuan menyimak memang sudah 

banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian tersebut membahas tentang 

rendahnya kemampuan menyimak pada siswa. Peneliti mengambil dua penelitian 

yang relevan sebagai referensi. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti mengambil 

penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian relevan yang 

akan dibahas oleh peneliti akan dijelaskan sebagai berikut. 

1. Penelitian yang berjudul “Peningkatan Kemampuan Menyimak  

Menggunakan Media Audio Visual di SMA 1 Anjongan” oleh Rizky 

Purwanti 

 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan 

adalah sama-sama Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan melakukan upaya untuk 

meningkatkan kemampuan menyimak. Sementara itu, perbedaan antara penelitian 

tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah media yang 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan menyimak siswa. Penelitian tersebut 

memberikan solusi dengan menggunakan media audio visual sebagai upaya untuk 

meningkatkan kemampuan menyimak menggunakan media audio visual di SMA 

1 Anjongan. Sementara itu, pada penelitian yang peneliti lakukan memberikan 

solusi dengan menggunakan media film pendek sebagai upaya untuk menigkatkan 

kemampuan menyimak pada siswa kelas X SMA Negeri 5 Purwokerto. 

 

2. Penelitian yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Menyimak Cerita 

Rakyat Menggunakan Media Film Pada Siswa Kelas X4 SMA Negeri 4 

Purworejo Tahun Pelajaran 2013/2014” oleh Sulastri 

 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan 

adalah sama-sama Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan media yang digunakan, 
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pada penelitian tersebut media yang digunakan adalah media film pendek, media 

itu juga digunakan pada penelitian yang peneliti lakukan. Sementara itu, 

perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti adalah pada objek penelitiannya, pada penelitian tersebut objek yang 

dikaji adalah peningkatan keterampilan menyimak pada siswa kelas X4 SMA 

Negeri 4 Purworejo tahun ajaran 2013-2014 sedangkan objek penelitian pada 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai peningkatan kemampuan 

menyimak Bahasa Indonesi melalui penggunaan media film pendek pada siswa 

kelas X SMA Negeri 5 Purwokerto tahun pelajaran 2017-2018.  

 

B. Kajian Teori  

1. Keterampilan Menyimak 

Pada keterampilan menyimak ini akan dibahas mengenai hakikat   menyimak 

yaitu menyatakan keterampilan berbahasa, tujuan menyimak yaitu tujuan 

menyimak yang beraneka ragam, manfaat menyimak, ragam menyimak, faktor 

yang mempengaruhi kegiatan menyimak, tahap-tahap dalam menyimak, dan 

pemilihan bahan dalam pembelajaran menyimak, sebagai berikut : 

a. Hakikat Menyimak  

Tarigan (2008:2) menyatakan keterampilan berbahasa mencakup empat 

segi, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Menyimak merupakan 

keterampilan berbahasa awal yang dikuasai manusia.  Keterampilan  menyimak 

sebagai dasar bagi keterampilan berbahasa lain. Pada awal kehidupan manusia 

lebih dulu belajar menyimak, setelah itu berbicara, kemudian membaca, dan 

menulis. 
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Penguasaan keterampilan menyimak akan berpengaruh pada keterampilan 

berbahasa lain. (Tarigan 2008:3) menyatakan bahwa dengan meningkatkan 

keterampilan menyimak berarti pula membantu meningkatkan kualitas berbicara 

pada seseorang.) Keterampilan menyimak adalah suatu proses kegiatan 

mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, 

apresiasi serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta 

makna komunikasi yang  hendak disampaikan oleh si pembicara  melalui ujaran 

atau bahasa lisan (Tarigan 2008:28). Menyimak berasal dari kata simak yang 

berarti mendengarkan dengan perhatian apa yang dikatakan orang atau apa yang 

dilihatnya dan menyimpannya dalam hati (Badudu 1996: 13). 

Peristiwa menyimak memang selalu dimulai dengan mendengar bunyi 

bahasa baik secara langsung ataupun melalui rekaman disertai dengan pemusatan 

perhatian, baru kemudian diikuti aktivitas identifikasi bunyi bahasa tersebut 

mulai dari mengenal,  mengelompokkan  menjadi suku  kata, kata, frase, kalimat, 

dan wacana. Lagu dan intonasi yang menyertai setiap kata atau kalimat pun tidak 

luput dari perhatian penyimak. Langkah berikutnya, penyimak mencoba 

menginterpretasi, memahami makna ujaran yang diterima. Setelah itu, makna 

tersebut dikaji, ditelaah, diuji dan baru ada keputusan menerima atau 

menolaknya. Menyimak dikatakan juga sebagai proses kegiatan mendengarkan 

bahasa lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, interpretasi, reaksi, 

dan evaluasi. Menyimak melibatkan pendengaran, penglihatan atau penghayatan, 

ingatan dan pengertian bahkan situasi yang menyertai bunyi bahasa yang disimak 

harus diperhatikan apalagi tekanan kata, kalimat, jeda, kesenyapan harus 

diperhitungkan karena hal itu turut menentukan makna (Tarigan, 1986:2.4). 
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Keterampilan menyimak sangat berperan dalam kehidupan manusia di 

lingkungan masyarakat. Peran penting penguasaan keterampilan menyimak 

sangat tampak di lingkungan sekolah. Siswa mempergunakan sebagian besar 

waktunya untuk  menyimak pelajaran yang disampaikan guru. Keberhasilan 

siswa dalam memahami serta menguasai pelajaran diawali oleh keterampilan 

menyimak yang baik.   Keterampilan  seseorang   dalam   menyimak  dapat  

dilihat  dari  latar belakangnya. Latar belakang  masing-masing seseorang 

mempunyai perbedaan, baik psikologis, sosiologis, maupun pendidikannya. 

Menyimak merupakan proses aktif dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran 

siswa harus berpikir aktif selama mereka melakukan kegiatan menyimak. 

Menyimak dilibatkan dalam berbagai aktivitas dalam pembelajaran, baik di 

dalam maupun di luar kelas. 

Keterampilan menyimak akan menjadi dasar bagi pengembangan 

keterampilan berbahasa lainnya, karena keterampilan menyimak adalah 

keterampilan yang terpenting yang harus dimiliki seseorang sebelum memiliki 

keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. 

Istilah mendengar, mendengarkan, menyimak sering dijumpai dalam dunia 

pembelajaran keterampilan berbahasa. Ketiga istilah tersebut berkaitan dalam 

makna. Namun dalam mengartikan makna istilah tersebut satu persatu, terdapat 

perbedaan pendapat. Ada yang menganggap mendengarkan sama dengan 

menyimak. Keduanya dapat dipertahankan dengan makna yang sama. Ada pula 

pendapat yang menyatakan bahwa pengertian mendengarkan dan menyimak tidak 

sama. 

Tarigan (1986:1-2) menyatakan bahwa mendengar adalah peristiwa 

tertangkapnya rangsangan bunyi oleh panca indera pendengar yang terjadi pada 
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waktu kita dalam keadaan sadar  akan adanya rangsangan tersebut, sedangkan 

mendengarkan adalah kegiatan mendengar yang dilakukan dengan sengaja penuh 

perhatian terhadap apa  yang didengar, sementara itu  menyimak pengertiannya 

sama dengan mendengarkan tetapi dalam menyimak intensitas perhatian terhadap 

apa yang disimak lebih ditekankan lagi. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa keterampilan menyimak film adalah kegiatan mendengarkan lambang-

lambang lisan yang dilakukan dengan sengaja, penuh perhatian disertai 

pemahaman, apresiasi dan interpretasi untuk memperoleh pesan, informasi, 

memahami makna komunikasi dan merespon yang terkandung dalam cerita 

sederhana yang ditulis untuk anak yang berbicara mengenai  kehidupan,  ekspresi  

untuk  siswa.   

 

b. Tujuan Menyimak   

Tarigan (2008: 56) mengungkapkan bahwa tujuan menyimak beraneka 

ragam, antara lain seperti, menyimak untuk belajar, menyimak untuk 

memperoleh keindahan audial, menyimak untuk mengevaluasi, Menyimak untuk 

mengapresiasi simakan, menyimak untuk mengkomunikasikan ide-idenya sendiri, 

menyimak  untuk membedakan  bunyi-bunyi, menyimak untuk memecahkan 

masalah secara kreatif dan analisis,  dan menyimak untuk meyakinkan. Adapun 

penjelasanya seperti berikut : 

1) Menyimak untuk belajar, yaitu  menyimak dengan tujuan utama   agar dia   

dapat  memperoleh   pengetahuan  dari   bahan ujaran sang pembicara. 

2) Menyimak untuk memperoleh keindahan audial, yaitu menyimak dengan 

penekanan pada penikmatan terhadap sesuatu dari materi yang diujarkan atau 

yang diperdengarkan atau dipagelarkan (terutama dalam bidang seni). 
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3) Menyimak untuk mengevaluasi, yaitu menyimak dengan maksud agar si 

penyimak dapat menilai apa-apa yang disimak itu (baik-buruk, indah-jelek, 

tepat-ngawur, logis-tak logis, dan lain-lain). 

4) Menyimak untuk mengapresiasi simakan, yaitu menyimak dengan maksud 

agar si penyimak dapat menikmati serta menghargai apa-apa yang disimaknya  

itu  (pembacaan  cerita,  pembacaan  puisi,  musik  dan  lagu, dialog, diskusi 

panel, perdebatan). 

5) Menyimak untuk mengkomunikasikan  ide-idenya  sendiri, yaitu menyimak 

dengan maksud agar si penyimak dapat mengkomunikasikan ide-ide, gagasan-

gagasan, maupun perasaan-perasaannya kepada orang lain dengan lancar dan  

tepat. 

6) Menyimak  untuk membedakan  bunyi-bunyi,  yaitu  menyimak  dengan 

maksud dan tujuan agar si penyimak dapat membedakan bunyi-bunyi dengan  

tepat  mana bunyi yang  membedakan arti (distingtif) dan mana bunyi yang 

tidak membedakan arti. Biasanya ini terlihat nyata pada seseorang  yang  

sedang  belajar  bahasa asing  yang asyik  mendengarkan ujaran pembicara 

asli (native speaker). 

7) Menyimak untuk memecahkan masalah secara kreatif dan analisis, sebab 

dari sang pembicara dia mungkin memperoleh banyak masukan berharga. 

8) Menyimak untuk meyakinkan, yaitu menyimak untuk meyakinkan dirinya 

terhadap suatu masalah atau pendapat yang selama ini diragukan oleh si 

penyimak ragukan; dengan perkataan lain, dia menyimak secara persuasif. 

Berdasarkan paparan di atas, tujuan menyimak yang digunakan dalam 

pembelajaran menyimak film pendek di kelas X SMA Negeri 5 Purwokerto 
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yaitu menyimak untuk belajar, yang bertujuan agar siswa dapat memperoleh 

pengetahuan dari film yang disimaknya melalui media audio visual, sehingga 

dapat menjawab soal-soal yang diberikan pada siswa setelah menyimak dengan  

selesai. Sedangkan menurut pendapat Sutari (1997: 22-26) menguraikan tujuan 

menyimak dapat disusun sebagai berikut : 

1) Mendapatkan fakta : Kegiatan menyimak dengan tujuan memperoleh fakta di 

antaranya melalui kegiatan  membaca dan menoton tayangan audio visual,  

baik  melalui majalah,  koran,  maupun  buku-buku. Selain   itu,   mendapatkan 

fakta   melalui   radio,  televisi, pertemuan,  menyimak ceramah-ceramah, dan 

sebagainya. 

2) Menganalisis fakta : Maksud  dari  menganalisis  fakta  yaitu  proses  

menaksir  kata-kata  atau informasi  sampai  pada  tingkat  unsur-unsurnya,  

menaksir  sebab  akibat yang terkandung dalam fakta-fakta itu. 

3) Mengevaluasi fakta : Penyimak yang kritis akan mempertanyakan hal-hal 

mengenai nilai fakta-fakta itu, keakuratan fakta-fakta tersebut, dan 

kerelevanan fakta-fakta tersebut. Setelah itu, pada akhirnya penyimak akan 

memutuskan untuk menerima atau menolak materi simakannya itu. 

Selanjutnya penyimak diharapkan dapat memperoleh inspirasi yang 

dibutuhkannya. 

4) Mendapatkan inspirasi : Inspirasi  sering  dipakai  alasan  oleh  seseorang  

untuk  menyimak suatu pembicaraaan. Menyimak bukan untuk memperoleh 

fakta saja melainkan untuk memeperoleh inspirasi. Mendengarkan ceramah 

atau diskusi ilmiah semata-mata untuk tujuan mendapatkan inspirasi atau 

ilham. 
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5) Mendapatkan hiburan : Hiburan merupakan kebutuhan manusia yang cukup 

mendasar. Dalam kehidupan yang serba kompleks ini perlu melepaskan diri 

dari berbagai tekanan, ketegangan, dan kejenuhan. Menyimak radio, televisi, 

film layar lebar antara lain untuk memperoleh hiburan dan mendapatkan 

kesenangan batin. Karena tujuan menyimak di sini untuk menghibur, maka 

pembicara harus mampu menciptakan suasana gembira dan tenang. Tujuan ini 

akan mudah tercapai apabila pembicara mampu menciptakan humor yang 

segar dan orisinil yang mengakibatkan penyimak menunjukkan minat dan 

kegembiraannya. Karena itu  pembicaraan  semacam ini disebut  bersifat 

rekreatif. 

Berdasarkan  pernyataan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pembelajaran 

menyimak menggunakan tayangan film pendek dalam penelitian ini diharapkan 

mempunyai tujuan agar siswa belajar memperoleh pengetahuan, mengevaluasi 

untuk dapat menilai, mengapresiasi materi simakan, dan mendapatkan hiburan 

melalui film pendek, dengan tujuan tersebut siswa akan memahami unsur-unsur 

film yang terkandung dalam pembelajaran menyimak yaitu tokoh, latar, tema, 

bahasa dan amanat. 

 

c. Manfaat Menyimak 

 Suratno (2006: 16-18) mengemukakan manfaat menyimak media film 

terdapat ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup yang berharga bagi siswa, 

memperluas wawasan, memperbanyak kosa kata, menggugah  kualitas  dan  

semangat  menciptakan kita untuk menghasilkan ujaran-ujaran dan tulisan-tulisan 

yang berjati diri, meningkatkan kepekaaan dan kepedulian social dan Jika 

banyak menyimak kita akan  mendapatkan ide-ide cemerlang  dan  pengalaman  
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hidup  yang berharga. Dalam hal ini penelitian yang dilaksanakan adalah 

menyimak tayangan film pendek, yang termasuk karya sastra perlu diapresiasi dan 

diambil nilainya, hal itu terdapat seperti berikut : 

1) Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup yang berharga bagi 

keterampilan siswa, sebab menyimak memiliki nilai informatif, yaitu 

memberikan masukan-masukan tertentu yang menjadikan kita menjadi 

berpengalaman. 

2) Meningkatkan intelektualitas serta memperdalam penghayatan keilmuan dan 

khasanah ilmu kita. 

3) Memperkaya kosakata kita, menambah perbendaharaan  ungkapan  yang 

tepat, bermutu, dan puitis. Orang yang banyak menyimak, komunikasinya 

menjadi lebih lancar dan kata-kata yang digunakan lebih variatif. 

4) Memperluas wawasan, meningkatkan penghayatan hidup, serta membina sifat 

terbuka dan objektif. 

5) Meningkatkan kepekaaan dan kepedulian sosial. Lewat menyimak  kita dapat 

mengenal seluk beluk kehidupan dengan segala dimensinya. Dengan bahan-

bahan semakin baik, dapat membuat kita dalam perenungan- perenungan  

nilai  kehidupan  sehingga  tergugah  semangat  kita  untuk memecahkan 

problem yang ada, sesuai dengan keterampilan kita. 

6) Meningkatkan citra artistik, jika yang kita simak  itu  merupakan bahan 

simakan yang isinya halus dan bahasanya indah. Banyak menyimak dapat 

menumbuhsuburkan   sikap   apresiatif,   sikap   menghargai   karya   atau 

pendapat orang lain dan kehidupan ini serta meningkatkan selera estetis kita. 
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7) Menggugah  kualitas  dan  semangat  mencipta  kita  untuk  menghasilkan 

ujaran-ujaran dan tulisan-tulisan yang berjati diri. Jika banyak menyimak kita 

akan  mendapatkan ide-ide cemerlang  dan  pengalaman  hidup  yang 

berharga. 

 

d. Ragam Menyimak 

 Ragam menyimak adalah untuk memperoleh informasi, menangkap isi, 

serta memahami makna komunikasi yang hendak disampaikan sang pembicara 

melalui ujaran. Inilah yang merupakan tujuan umum, di samping tujuan umum, 

terdapat pula berbagai tujuan khusus, yang menyebabkan adanya aneka ragam 

menyimak. Seperti menyimak ekstensif, menyimak  insentif, hal ini yang 

diutarakan oleh Tarigan  (2008: 35-46) adalah sebagai berikut : 

1. Menyimak Ekstensif : Menyimak ekstensif (extensive listening) adalah sejenis 

kegiatan menyimak yang mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas 

terhadap suatu ujaran, tidak perlu dibawah bimbingan langsung dari seorang guru. 

Jenis-jenis menyimak ekstensif yaitu:  1)  menyimak  sosial (social  listening);  

2)  menyimak  sekunder (secondary listening); 3)  menyimak estetik (aesthetic 

listening); 4)  menyimak pasif. Berikut ini penjelasan masing-masing jenis 

menyimak ekstensif sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. 

a) Menyimak sosial (social listening) biasanya berlangsung dalam situasi-situasi 

sosial tempat orang-orang mengobrol atau bercengkrama mengenai hal-hal 

yang menarik perhatian semua orang. 

b) Menyimak sekunder (secondary listening) adalah sejenis kegiatan menyimak 

secara kebetulan (casual listening) dan secara ekstensif (extensive listening). 
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Menyimak  estetik  (aesthetic listening)  ataupun  yang  disebut  menyimak 

apresiatif   (appreciation   listening)   adalah   fase   terakhir   dari   kegiatan 

menyimak secara kebetulan termasuk ke dalam menyimak ekstensif. Yang 

termasuk   ke   dalam   menyimak   estetik   yaitu   menikmati   cerita,   puisi, 

menyimak lakon-lakon yang diceritakan oleh guru,siswa, atau aktor. 

c) Menyimak  pasif  adalah  penyerapan  suatu  ujaran tanpa upaya  sadar  yang 

biasanya menandai upaya-upaya kita pada saat belajar dengan kurang teliti. 

2. Menyimak Intensif : Jika  menyimak  ekstensif  lebih  diarahkan pada  

kegiatan  menyimak  secara lebih bebas dan lebih umum serta tidak perlu dibawah 

bimbingan langsung para guru, maka menyimak  intensif diarahkan pada suatu 

kegiatan yang jauh lebih diawasi, dikontrol terhadap satu hal tertentu. Jenis-jenis 

menyimak intensif menurut Tarigan (2008: 43) yaitu: 1) menyimak kritis 

(critikal listening);  2)  menyimak  konsentratif  (concentrative  listening);  3) 

menyimak kreatif (creative listening); 4) menyimak  eksploratif; 5)  menyimak  

interogatif (interrogative listening). Berikut ini penjelasan masing-masing jenis 

menyimak intensif sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. 

a) Menyimak  kritis  adalah  sejenis  kegiatan  menyimak  yang  berupa  untuk 

mencari kesalahan atau  kekeliruan  bahkan  juga  butir-butir  yang  baik  dan 

benar dari ujaran seorang pembicara, dengan alasan-alasan yang kuat yang 

dapat diterima oleh akal sehat. 

b) Menyimak konsentratif adalah sejenis menyimak telaah. 

c) Menyimak kreatif adalah  sejenis  kegiatan  dalam  menyimak yang dapat 

mengakibatkan kesenangan rekonstruksi imajinatif para penyimak terhadap 

bunyi, penglihatan, gerakan, serta perasaan-perasaan. 

Meningkatkan Kemampuan Menyimak... Wildan Aji Saputra, FKIP UMP, 2019



17 

  

 
  

d) Menyimak eksploratif, adalah menyimak  yang  bersifat  menyelidiki adalah 

sejenis kegiatan menyimak intensif dengan maksud dan tujuan menyelidiki 

sesuatu lebih terarah dan lebih sempit. 

e) Menyimak  interogatif  adalah  sejenis  kegiatan  menyimak  intensif  yang 

menuntut lebih banyak konsentrasi dan seleksi, pemusatan perhatian dan 

pemilihan butir-butir dari ujaran sang pembicara, karena sang penyimak akan 

mengajukan sebanyak pertanyaan. 

f) Ragam menyimak diklasifikasikan berdasarkan berbagai faktor. Dalam 

penelitian ini termasuk ke dalam ragam menyimak estetik atau apresiatif, 

menyimak konsentratif, dan menyimak kreatif. 

 

e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Menyimak 

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak, mempunyai 

perbedaan dan persamaan. Setelah dibandingkan sumber tersebut, dapat dikatakan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi  dalam  proses  kegiatan  menyimak  adalah:  

(1)  faktor  fisik,  (2) faktor psikologis, (3) faktor pengalaman, (4) faktor sikap, (5) 

faktor motivasi, (6) faktor jenis kelamin, dan (7) faktor lingkungan, hal ini akan di 

jelaskan sebagai berikut : 

1. Faktor Fisik :Kondisi fisik seorang penyimak merupakan faktor penting yang 

turut menentukan keefektifan serta kualitas dalam menyimak. Misalnya, ada 

orang yang sukar sekali mendengar. Dalam keadaan seperti itu, mungkin saja dia 

terganggu atau kehilangan ide-ide pokok seluruhnya. Juga secara fisik dia 

berada jauh di bawah ukuran gizi yang normal, sangat lelah, serta tingkah 

polahnya tidak karuan. Kesehatan serta kesejahteraan fisik merupakan modal 
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penting dalam melakukan kegiatan menyimak. Lingkungan fisik juga 

mempengaruhi dalam menyimak, seperti ruangan terlalu panas, lembab atau 

terlalu dingin, dan suara bising dapat mengganggu orang yang sedang melakukan 

kegiatan menyimak. 

2. Faktor Psikologis : Tarigan (2008: 100) menyebutkan bahwa faktor-faktor 

psikologis dalam menyimak mencakup masalah-masalah: 1) prasangka dan 

kurangnya simpati terhadap para pembicara dengan aneka sebab dan alasan; 2) 

keegosentrisan dan keasyikan terhadap  minat pribadi serta masalah pribadi; 3) 

kepicikan yang menyebabkan pandangan yang kurang luas; 4) kebosanan dan 

kejenuhan yang menyebabkan tiadanya perhatian sama sekali pada pokok 

pembicaraan; 5) sikap yang tidak layak terhadap sekolah, terhadap guru, terhadap 

pokok pembicaraan, atau terhadap sang pembicara. 

3. Faktor Pengalaman : Latar   belakang   pengalaman   merupakan   suatu   

faktor   penting dalam menyimak. Kurangnya minat dalam menyimak merupakan 

akibat dari kurangnya pengalaman dalam  bidang  yang  akan disimak  tersebut.  

Sikap- sikap yang menentang dan bermusuhan timbul dari pengalaman yang tidak 

menyenangkan. Misalnya, siswa tidak akan “mendengar” ide-ide yang berada di 

luar jangkauan pengertian serta pemahaman mereka. 

4. Faktor Sikap : Setiap orang akan cenderung menyimak secara seksama pada 

topik-topik atau pokok-pokok  pembicaraan  yang  dapat  disetujui  dibanding  

dengan  yang kurang atau tidak disetujuinya. Pada dasarnya manusia hidup 

mempunyai dua sikap utama mengenai segala hal, yaitu sikap menerima dan sikap 

menolak. Orang  akan  bersikap  menerima  pada  hal-hal  yang  menarik  dan 

menguntungkan baginya, tetapi bersikap  menolak pada hal-hal yang tidak 

menarik dan tidak menguntungkan baginya. 
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5. Faktor Motivasi : “Motivasi merupakan salah satu butir penentu keberhasilan 

seseorang. Kalau motivasi kuat untuk mengerjakan sesuatu maka dapat 

diharapkan orang itu akan berhasil mencapai tujuan” Tarigan, (1986: 103). 

Dorongan dan tekad diperlukan dalam mengerjakan segala sesuatu. Dalam 

mengutarakan maksud dan tujuan yang hendak dicapai, bagi seorang guru 

merupakan suatu bimbingan kepada para siswa untuk menanamkan serta 

memperbesar motivasi mereka untuk menyimak dengan tekun. 

6. Faktor Jenis Kelamin :Berdasarkan beberapa penelitian, para pakar menarik 

kesimpulan bahwa pria dan wanita pada umumnya mempunyai perhatian yang  

berbeda, dan cara mereka memusatkan perhatian pada sesuatu pun berbeda pula, 

misalnya, menemui fakta-fakta bahwa gaya menyimak pria pada umumnya 

bersifat objektif, aktif, keras hati, analitik, rasional, keras kepala atau tidak mau 

mundur, menetralkan, intrusif (bersifat mengganggu), dapat  

menguasai/mengendalikan emosi; sedangkan gaya menyimak wanita cenderung 

lebih subjektif, pasif, ramah/simpatik, difusif (menyebar), sensitif, mudah 

dipengaruhi/gampang terpengaruh, mudah mengalah, reseptif, bergantung (tidak 

berdikari), dan emosional dalam Tarigan, (1986: 104). 

7. Faktor Lingkungan : Faktor lingkungan terdiri atas dua,  yaitu  lingkungan 

fisik dan lingkungan sosial.  Dalam  lingkungan  fisik,  ruangan  kelas  

merupakan  faktor  penting dalam memotivasi kegiatan menyimak, seperti 

menaruh perhatian pada masalah-masalah dan sarana-sarana akustik, agar siswa 

dapat mendengar dan menyimak  dengan  baik  tanpa  ketegangan  dan  

gangguan. Para guru  harus dapat mengatur dan menata letak meja dan kursi 

sedemikian rupa sehingga memungkinkan setiap siswa mendapat kesempatan 

yang sama untuk menyimak. 
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Lingkungan  sosial  juga  sangat  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  siswa 

dalam menyimak. Anak-anak cepat sekali merasakan suatu suasana dimana 

mereka didorong untuk mengekspresikan ide-ide mereka, juga cepat mengetahui 

bahwa sumbangan-sumbangan mereka akan dihargai. Anak-anak yang 

mempunyai kesempatan untuk didengarkan akan lebih sigap lagi mendengarkan 

apabila seseorang mempunyai kesempatan berbicara. Jadi, suasana dimana guru 

merencanakan pengalaman-pengalaman yang memungkinkan anak-anak dapat 

memanfaatkan situasi ruangan kelas untuk meningkatkan keterampilan 

berkomunikasi siswa. 

 

f. Tahap-Tahap Menyimak Film 

 Tarigan (2008:31) menyimpulkan adanya sembilan tahapan menyimak,   

mulai   dari   yang   tidak   berketentuan   sampai   pada   amat   yang bersungguh-

sungguh. Kesembilan tahap yaitu menyimak  berkala, menyimak dengan perhatian 

dangkal, setengah menyimak, menyimak serapan, menyimak sekali-sekali,  

menyimak asosiatif , menyimak dengan reaksi berkala, menyimak secara seksama, 

menyimak secara aktif,  hal itu akan di jelaskan sebagai berikut :  

1) Menyimak   berkala,   yang  terjadi  pada   saat-saat   sang  anak   merasakan 

keterlibatan langsung dalam pembicaraan mengenai dirinya. 

2) Menyimak dengan perhatian dangkal  karena  sering mendapat  gangguan 

dengan adanya selingan-selingan perhatian kepada  hal-hal di luar 

pembicaraan. 

3) Setengah menyimak karena terganggu oleh kegiatan menunggu kesempatan 

untuk mengekspresikan isi hati, mengutarakan apa yang terpendam dalam 

hati sang anak. 
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4) Menyimak serapan karena sang anak keasyikan menyerap atau mengabsorpsi 

hal-hal yang kurang penting, jadi merupakan penjaringan pasif yang 

sesungguhnya. 

5) Menyimak  sekali-sekali,  menyimpan  sebentar-sebentar  apa  yang  disimak; 

perhatian karena seksama berganti dengan keasyikan lain; hanya 

memperhatikan kata-kata sang pembicara yang menarik hatinya saja. 

6) Menyimak asosiatif, hanya mengingat pengalaman-pengalaman  pribadi secara 

konstan, yang mengakibatkan sang penyimak benar-benar tidak memberikan 

reaksi terhadap pesan yang disampaikan sang pembicara. 

7) Menyimak  dengan  reaksi  berkala  terhadap  pembicara   dengan  membuat  

 komentar  ataupun  mengajukan  pertanyaan. 

8) Menyimak secara seksama, dengan sungguh-sungguh mengikuti jalan pikiran 

sang pembicara. 

9) Menyimak secara aktif untuk mendapatkan  serta  menemukan  pikiran, 

pendapat, dan gagasan sang pembicara. 

 Sedangkan menurut Tarigan (2008:58-59) tahap - tahap menyimak sebagai 

berikut : 

1. Tahap Mendengar : Pada tahap ini kita baru mendengar segala sesuatu yang 

dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran atau pembicaraannya. Jadi kita masih 

berada dalam tahap hearing. 

2. Tahap Memahami : Setelah kita mendengar maka ada keinginan bagi kita 

untuk mengerti atau memahami  dengan  baik  isi pembicaraan  yang  

disampaikan  yang  disampaikan oleh pembicara, maka sampailah kita dalam 

tahap understanding. 
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3. Tahap Menginterpretasi : Penyimak yang baik, yang cermat dan teliti, belum 

puas kalau hanya mendengar dan memahami isi bahan simakan. Dia ingin 

menafsirkan atau menginterpretasikan isi, butir-butir pendapat dan tersirat 

dalam ujaran itu. Dengan demikian maka sang penyimak telah tiba pada tahap 

interpreting.  

4. Tahap Mengevaluasi : Setelah memahami serta dapat menafsir atau 

menginterpretasikan isi simakan, sang penyimak pun mulailah menilai atau 

mengevaluasi pendapat serta gagasan  sang  pembicara  atau  bahan  simakan,  di  

mana  keunggulan  dan elemahan, di mana kebaikan dan kekurangan sang 

pembicara, maka dengan demikian sudah sampai pada tahap evaluating.  

5.  Tahap  Menanggapi : Merupakan  tahap terakhir  dalam kegiatan  menyimak. 

Sang penyimak menyambut, mencamkan, menyerap serta menerima gagasan atau 

ide yang dikemukakan oleh sang pembicara atau bahan simakan dalam ujaran 

atau pembicaraannya. Sang penyimak pun sampailah pada tahap menanggapi 

(responding). 

Berdasarkan uraian mengenai tahap menyimak dapat disimpulkan bahwa 

tahap-tahap  menyimak  dari  beberapa  pendapat  tersebut  yang  tepat  digunakan 

dalam penelitian ini adalah tahap mendengar, memahami, menginterpretasi, dan 

menanggapi. Jadi tahap-tahap menyimak cerita anak yaitu tahap  mendengar cerita 

anak, memahami isi cerita  anak, menginterpretasi cerita anak,  dan menanggapinya. 

 

g. Ciri-Ciri Menyimak Yang Baik 

Menyimak pernah dianggap dan diperlakukan oleh para ahli, guru bahasa, 

dan orang awam sebagai suatu hal yang akan dikuasai oleh manusia normal pada 

waktunya. Perlakuan demikian didasari oleh asumsi bahwa keterampilan 
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menyimak akan dikuasai secara otomatis. Tarigan, (2008:50) Pengenalan, 

pemahaman, dan penghayatan ciri-ciri penyimak yang baik atau ideal sangat 

berguna bagi setiap penyimak. Bagi penyimak yang belum berpengalaman, 

pengetahuan tentang ciri penyimak yang baik itu dapat digunakan sebagai 

pedoman dalam melatih diri menjadi penyimak yang ideal. Paling sedikit ada lima 

belas ciri penyimak ideal. Berikut ini akan disajikan ciri-ciri tersebut beserta 

penjelasannya. 

1. Siap fisik dan mental : Penyimak yang baik adalah penyimak yang benar-

benar bersiap untuk menyimak. Fisiknya segar, sehat, atau dalam kondisi 

prima. Mentalnya stabil, pikiran jernih. 

2. Berkonsentrasi  :   Penyimak    yang   baik   adalah   penyimak   yang   dapat 

memusatkan perhatiannyakepada bahan simakan. Yang bersangkutan harus 

dapat menyingkirkan hal-hal lain selain materi simakan. 

3. Bermotivasi : Penyimak yang baik selalu mempunyai motivasi yang kuat 

dalam menyimak. Yang bersangkutan mungkin mempunyai tujuan menambah 

pengetahuan, mau belajar tentang sesuatum mau menguji tentang sesuatu dan 

sebagainya. Hal itulah yang dijadikannya sebagai motivasi atau pemacu, 

pendorong, penggerak, dalam menyimak. 

4. Objektif : Penyimak yang baik adalah penyimak yang berprasangka, tidak 

berat sebelah. Yang bersangkutan bukan melihat siapa yang berbicara tetapi 

apa yang dikatakannya. Bila yang dikatakan itu memang benar, ia terima, bila 

salah, ia menolak siapapun yang mengatakannya. 

5. Menyeluruh : Penyimak yang baik ialah penyimak yang menyimak bahan 

simakan secara lengkap, utuh, atau menyeluruh. Ia tidak menyimak meloncat-

loncat ataupun terputus-putus, atau hanya menyimak yang disenangi saja. 
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6. Menghargai Pembicara : Penyimak yang baik ialah penyimak yang 

menghargai pembicara. Ia tidak menganggap enteng, menyepelakan apa yang 

disampaikan oleh pembicara. Ia pun tidak mengaggap diri tahu segalanya dan 

pengetahuannya melebihi pembicara. Penyimak yang baik selalu menghargai 

pendapat pembicara, walaupun mungkin pendapat itu berbeda dengan 

pendapatnya. 

7. Selektif : Penyimak yang baik tahu memilih bagian-bagian penting dari bahan 

simakan yang perlu diperhatikan da diingat. Tidak semua bahan yang diterima 

diteln mentah-mentah, tetapi dipilihnya bagian–bagian yang bersifat inti. 

8. Sungguh-Sungguh : Penyimak  yang  baik  selalu  menyimak  bahan  

simakan  

dengan sesungguh hatinya. Ia tidak akan berpura-pura menyimak padahal 

hatinya dan perhatiannya ke tempat lain. Yang bersangkutan benar-benar 

menyimak pesan pembicara walau pesan itu kurang menarik baginya 

9. Tak mudah Terganggu : Penyimak yang baik tak mudah diganggu oleh hal-

hal lain di luar bahan simakan. Yang bersangkutan dapat membentengi diri 

dari berbagai gangguan kecil seperti kebisingan. Kalaupun sekali waktu ia 

mendapat gangguan yang tak terelakan, ia dengan cepat kembali kepada tugas 

semula, yakni menyimak. 

10. Cepat Menyesuaikan Diri : Penyimak yang baik ialah penyimak yang 

tanggap terhadap situasi. Ia cepat menghayati dan menyesuaikan diri dengan 

inti pembicaraan, irama pembicaraan, dan gaya pembicara. 

11. Kenal arah pembicaraan : Penyimak yang baik selalu mengenal arah 

pembicaraan, bahkan sudah dapat menduga ke arah mana pembicaraan 

berlangsung. Biasanya, pada menit-menit pertama awal pembicaraan, 

penyimak yang baik sudah mengetahui arah pembicaraan dan barangkali 

sudah dapat menduga isi pembicaraan. 
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12. Kontak Dengan Pembicara : Penyimak yang baik selalu mengadakan kontak 

dengan pembicara. Misalnya dengan cara memperhatikan pembicara, 

memberikan dukungan atau dorongan kepada pembicara melalui ucapan 

singkat, ya, ya; benar, saya setuju, atau saya sependapat, dan sebagainya. Hal 

yang sama dapat pula disampaikan melalui gerak-gerik tubuh seperti 

mengagguk-angguk, mengacungkan jempol dan sebagainya. 

13. Merangkum : Penyimak yang selalu dapat menangkap sebagian besar isi 

bahan   simakan.   Hal   itu   terbukti  dari   hasil  rangkuman   penyimak  yang  

 disampaikan secara lisan atau tertulis setelah proses menyimak selesai. 

14. Menilai : Penyimak yang baik selalu menilai, menguji, mengkaji, atau 

menelaah isi bahan simakan yang diterimanya. Fakta yang diterima dikaitkan 

atau dibandingkan dnegan pengetahuan dan pengalamannya. 

15. Merespons : Sebagai tindak lanjut dari kegiatan penilaian hasil simakan, 

penyimak menyatakan pendapat terhadap isi pembicaraan tersebut. Yang 

bersangkutan mungkin setuju atau tidak setuju, sependapat atau tidak 

sependapat dengan si pembicara. Reaksi atau tanggapn penyimak itu dapat 

berwujud dalam bentuk mengagguk-angguk, menggeleng-geleng, 

mengerjakan sesuatu, dan sebagainya. 

 

C. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Rahadi (2003: 2) menyatakan media adalah suatu alat yang dipakai sebagai 

saluran (channel) untuk menyampaikan suatu pesan (message) atau informasi dari 

suatu sumber (resource) kepada penerimanya (receiver). Istilah media berasal dari 
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bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari “medium”  yang  secara  harfiah  

berarti  perantara  atau  pengantar  (Prastati  dan Irawan, 2001: 3). Makna umumnya 

adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi 

kepada penerima informasi. Istilah media sangat populer dalam komunikasi. Proses 

belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media 

yang digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran (Rahadi, 2003: 9). 

Dapat disimpulkan bahwa media adalah sarana yang dapat menyalurkan informasi 

dari sumber informasi kepada penerimanya. Jadi, media pembelajaran adalah sarana 

yang dapat menyalurkan informasi mengenai pembelajaran dari sumber informasi 

(guru) kepada penerimanya (siswa). 

 

2. Media Audio Visual 

 Andre (1982:  3)  menjelaskan  bahwa  media  audio  visual  adalah media 

yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini terdiri dari media 

yang pertama adalah media audio visual diam yaitu media yang menampilkan 

suara dan gambar seperti film bingkai suara (sound slides), film rangka suara, 

dan cetak suara. Sedangkan media yang kedua adalah media audio visual gerak, 

yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak 

seperti film suara. Sedangkan menurut Rohani (dalam Budiarti)  media  audio  

visual  adalah  media  instruksional  modern  yang  sesuai dengan  perkembangan  

zaman  (kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi), meliputi media yang 

dapat dilihat, didengar, dan yang dapat dilihat dan didengar. 

 Media audio visual yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa film 

pendek. Media film merupakan perpaduan antara media audio dan media visual 

yang dapat membantu guru dalam proses pembelajaran, selain itu proses  belajar  
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mengajar  akan  menarik  dan  lebih  bervariasi  karena mampu  menggugah 

perasaan dan pikiran siswa. Penggunaan media audio visual harus dipersiapkan 

secara matang sebelum proses pembelajaran dimulai serta keterampilan khusus 

mengenai cara mengoperasikan media agar proses belajar mengajar lancar, terhindar 

dari kerusakan  media   dan   mencegah   akibat   buruk   yang   berhubungan   

dengan pemakaian   arus   listrik.   Penggunaan   media   audio   visual   dalam   

proses pembelajaran menyimak film diharapkan dapat mempertinggi proses dan 

hasil pembelajaran sehingga kompetensi ini benar-benar dikuasai siswa. 

 Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media audio  visual yaitu 

media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak atau media 

yang dapat dilihat dan didengar seperti film suara dan video-cassette atau compact 

disc. Dengan demikian, dapat dikatakan media film audio visual adalah media yang 

menampilkan unsur suara dan unsur gambar, gambar yang dimaksud berupa film  

(gambar  gerak)   yang   dimaksudkan  agar   menarik   minat   siswa  dalam  proses  

pembelajaran sehingga tercapai tujuan pembelajaran semaksimal mungkin. Dalam  

penelitian  ini  peneliti  menggunakan  audio  visual berupa film, khususnya film 

pendek yang terdapat di dalam compact disc (CD). 

 

3. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

  Dalam pemilihan media yang digunakan dalam pembelajaran, kriterianya 

tidak sama dengan pemilihan buku pegangan pembelajaran lainnya. Pemilihan 

media pembelajaran harus sesuai dengan kriteria kebutuhan siswa. Musfiqon 

(2012:118) mengemukakan kriteria pemilihan media yang perlu diperhatikan, 

seperti kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, ketepatgunaan, kesesuian dengan 
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peserta didik, ketersediaan media, pembiyaan, aspek keterampilan guru dan mutu 

teknis, hal tersebut akan di jelaskan sebagai berikut : 

a. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, dengan mengacu pada tujuan yang 

telah dirumuskan.  Maka pemilihan media hendaknya  menunjang pencapaian 

tujuan pembelajaran yang dirumuskan. 

b. Ketepatgunaan,  tepat media  dalam  konteks  media  pembelajaran  diartikan 

pemilihan media telah didasarkan pada kegunaan. Jika media itu dirasa belum 

tepat dan belum berguna maka tidak perlu dipilih dan digunakan dalam 

pembelajaran. 

c. Kesesuaian dengan peserta didik. Kriteria pemilihan media yang baik adalah  

disesuaikan dengan keadaan peserta didik, baik keadaan psikologis, filosofis, 

maupun sosiologis anak. Sebab media yang tidak sesuai dengan keadaan anak 

didik tidak dapat membantu banyak dalam memahami materi pembelajaran. 

d. Ketersediaan  media, walaupun  suatu  media  dinilai  sangat  tepat  untuk 

mencapai tujuan pembelajaran, media tersebut tidak dapat  digunakan  jika 

tidak tersedia. 

e. Pembiayaan,  faktor  biaya  seringkali  menjadi  pertimbangan  utama  dalam 

pemilihan media pembelajaran. Biaya yang dikeluarkan hendaknya benar- 

benar seimbang dengan hasil-hasil yang akan dicapai, sehingga perlu 

diperhatikan ketersediaan dana. 

f. Aspek keterampilan guru, saat ini guru dituntut untuk terampil menggunakan 

teknologi modern, sehingga guru dapat mengoperasikan media pembelajaran 

yang canggih agar menghasilkan pembelajaran yang optimal. 
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g. Mutu  teknis, kualitas  media  mempengaruhi  tingkat  ketersampaian Pesan  

atau  materi  pembelajaran kepada anak didik. Untuk itu,  media yang dipilih 

dan digunakan hendaknya memiliki mutu teknis yang bagus. 

  Pemilihan media pembelajaran  film pendek  pada  penelitian  ini  telah  

memenuhi kriteria media pembelajaran yang baik yakni a) sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yaitu memahami materi, b) tepat guna dan sesuai, salah satu 

keterampilan adalah menyimak, media film digunakan untuk keterampilan 

menyimak, sehingga media film pendek tepat digunakan untuk pembelajaran 

menyimak, c) aspek keterampilan guru, terampil dalam mengoperasikan media 

pembelajaran. 

 

4. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

 Media pembelajaran telah menjadi bagian yang penting dalam 

pembelajaran. Media pembelajaran digunakan untuk menyampaikan pesan dari 

guru ke siswa. Pesan yang dimaksudkan adalah materi pembelajaran. Oleh karena 

itu, jika pesan telah disampaikan dengan baik, maka tujuan  pembelajaran dapat 

dicapai dengan baik. Menurut Musfiqon (dalam Hamaliq, 2012 : 32),  

mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan 

motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh 

psikologis terhadap siswa. Penggunaan media  pembelajaran pada  tahap  orientasi 

pembelajaran sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan  dapat 

mempengaruhi  minat siswa  terhadap pelajaran yang diberikan oleh guru. 

 Media memberikan pengalaman lebih nyata, atau lebih jelasnya 

mengkonkretkan hal yang abstrak. Selain itu, media dapat membangkitkan dunia 

teori dengan realitanya. Jadi media dapat memudahkan guru dalam penyampaian 
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suatu materi yang masih abstrak bagi siswa menjadi lebih konkret karena media 

dapat mengaktifkan semua indera siswa. Musfiqon (2012:35) menjelaskan secara 

rinci tentang fungsi media pembelajaran adalah (a) meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi belajar, (b) meningkatkan  gairah  belajar  siswa,  (c)  meningkatkan  

minat  dan  motifasi  belajar siswa, (d) Menjadikan siswa berinteraksi langsung 

dengan kenyataan, (e) mengatasi modalitas siswa yang beragam, (f) 

mengefektifitaskan proses komunikasi dalam pembelajaran, dan (g) meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Dari berbagai fungsi media yang dipaparkan oleh para ahli, 

kesimpulannya fungsi media digunakan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Kualitas pembelajaran ini dibangun melalui komunikasi yang 

efektif. Komunikasi yang efektif dapat terjadi jika menggunakan alat bantu 

sebagai perantara interaksi antara guru dan siswa. Oleh karena itu, fungsi media 

adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan indikator semua materi 

tuntas disampaikan secara efektif dan peserta didik lebih mudah dalam memahami 

pelajaran. 

 

D. Media Film 

1.  Pengertian Media Film  

Berbagai definisi tentang film antara lain dikemukakan : 

Film adalah alat untuk menyampaikan berbagai pesan kepada khalayak 

melalui  sebuah  media  cerita.  Film  juga  merupakan  medium  ekspresi artistik 

sebagai suatu alat para seniman dan insan perfilman dalam rangkan mengutarakan 

gagasan-gagasan dan ide cerita. Secara esensial dan substansial film memiliki power 

yang akan berimplikasi terhadap komunikan masyarakat. Menurut Effendy (2009) 

juga berpendapat bahwa film adalah gambaran teatrikal yang diproduksi secara 
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khusus untuk dipertunjukan di gedung– gedung bioskop khusus untuk siaran 

televisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Balai Pustaka (1990), 

“film adalah selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif 

(yang akan dibuat potret) atau untuk tempat gambar positif (yang akan dimainkan di 

bioskop). Film juga diartikan sebagai lakon (cerita) gambar hidup.” 

Menurut pasal 1 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman dimana 

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “film adalah karya cipta seni  dan  budaya  

yang  merupakan  media  komunikasi  massa  pandang dengar yang dibuat 

berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, 

piringan video dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala 

bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronika, atau proses 

lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan 

dengan sistem mekanik, elektronik dan/atau lainnya.” Menuruut pasal 1 ayat (1) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman 

(UU baru tentang perfilman) “Film adalah karya seni budaya yang merupakan 

pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah 

sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan”. 

Dari  berbagai  pengertian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa,  film  adalah 

hasil  kaya  seni  budaya  yang  dibuat  untuk    menyampaikan  informasi,  media 

massa,  media  komunikasi,  media  hiburan,  pendidikan  dan  pemasaran  suatu 

produk kepada halayak umum melalui sebuah cerita menggunakan sebuah media. 

Istilah perfilman merujuk kepada pemahaman keseluruhan proses yang meliputi 

persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyampaian pesan. 
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2. Unsur Intrinsik Film 

Pratista (2008:1) mengemukakan bahwa film secara umum dapat dibagi atas  

dua unsur pembangun yakni naratif dan sinematik. Aspek naratologi dan 

sinematografi ini terangkum dalam unsur intrinsik film, sebagai sebuah karya seni 

yang berdekatan dengan sastra.Sebuah skenario sebenarnya adalah sebuah cerita 

yang telah ditata dan dipersiapkan menjadi naskah yang siap diproduksi. Penataan 

dilakukan untuk membuat  struktur  cerita  dengan  format-format  standar. Dalam  

struktur, mempelajari berbagai hal seperti inti cerita, plot, karakter, amanat dan 

genre. Pembagian ini harus dapat diatur secara rapi untuk memudahkan 

penggarapan di lapangan. Naratif berkaitan dengan cerita dalam sebuah film. Setiap 

film cerita tidak  mungkin  lepas  dari  unsur  naratif seperti  tokoh,  masalah,  

konflik, lokasi, waktu serta lainnya. Narasi adalah suatu rangkaian peristiwa yang 

berhubungan satu dengan yang lain dan terikat oleh hubungan sebab akibat 

(kausalitas) yang terjadi dalam suatu ruang dan waktu  (Pratista, 2008: 33). 

a. Tema 

Tema adalah pokok permasalahan yang mendominasi suatu karya sastra. 

Secara sederhana. Stanton Septiningsih (1998:  5)  menyebut  bahwa tema 

adalah arti pusat yang terdapat dalam cerita. Hakikatnya tema adalah  

permasalahan yang  merupakan titik tolak pengarang dalam menyusun cerita 

atau karya sastra tersebut, sekaligus merupakan permasalahan yang ingin 

dipecahkan pengarang dengan karyanya itu Suharianto (2005: 17). Tema adalah 

ide yang mendasari suatu cerita sehingga berperan juga sebagai pangkal  tolak  

pengarang  dalam  memaparkan  karya  fiksi  yang  diciptakannya. Tema 

merupakan kaitan hubungan antara makna dengan tujuan pemaparan prosa 

rekaan oleh pengarangnya Aminudin dalam Siswanto (2008: 161).  
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Dari uraian pendapat tentang tema di atas, dapat disimpulkan bahwa tema 

adalah gagasan pokok yang ingin disampaikan pengarang melalui karyanya atau 

pokok permasalahan yang mendominasi suatu karya karya sastra. Tema suatu 

karya sastra dapat tersurat dan dapat pula tersirat. Jadi, tema tersebut dapat 

langsung diketahui tanpa penghayatan atau melalui penghayatan. Amanat adalah 

gagasan yang mendasari karya sastra, pesan yang ingin disampaikan pengarang 

kepada pembaca atau pendengar Siswanto (2008: 162).  Di  dalam  karya sastra  

modern amanat ini  biasanya  tersirat, di dalam karya sastra lama pada umumnya 

amanat tersurat. Jadi, amanat merupakan gagasan yang mendasari karya sastra 

baik tersirat maupun tersurat dalam karya sastra khususnya film.  

 

b. Konflik 

Konflik adalah unsur yang tergolong penting, merupakan unsur yang 

esensial dalam pengembangan plot. Pengembangan plot sebuah karya naratif akan 

dipengaruhi-untuk tidak dikatakan: ditentukan-oleh wujud dan isi konflik, 

bangunan konflik, yang ditampilkan (Nurgiantoro, 1995:122). Konflik merupakan 

bagian yang terpenting dalam pengembangan ide cerita atau plot yang pada 

umumnya berkaitan dengan tema. Tanpa adanya masalah yang memicu   

terjadinya   konflik,   dapat   berarti   tidak   ada   cerita   dan   tidak   ada plot. 

Konflik ini dapat terjadi karena adanya tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh tokoh yang ada dalam suatu cerita.Konflik ini merupakan inti dari sebuah 

karya sastra yang pada akhirnya membentuk plot. Ada dua macam konflik yaitu : 
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c. Plot dan Alur 

Keraf G. (1992:146-155) menjelaskan bahwa alur merupakan kerangka 

dasar yang sangat penting dalam suatu cerita. Alur mengatur bagaimana 

tindakan-tindakan yang harus bertalian satu sama lain. Aristoteles menjelaskan 

bahwa plot dibagi dalam tiga bagian utama yaitu bagian pendahuluan, bagian 

perkembangan dan bagian penyelesaian. 

Sedangkan menurut Suharianto (2005: 18) plot yakni cara pengarang menjalin 

kejadian-kejadian secara beruntun dengan memperhatikan hukum sebab akibat 

sehingga merupakan kesatuan yang padu, bulat, dan utuh. Alur adalah rangkaian 

cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan  Peristiwa sehingga menjalin suatu 

cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita Abrams (dalam 

Siswanto, 2008: 159). membangun tulang punggung cerita. Dari beberapa 

pendapat tentang alur di atas, dapat disimpulkan bahwa alur adalah peristiwa-

peristiwa yang terjalin dengan urutan yang baik dan membentuk sebuah cerita. 

Dalam alur terdapat serangkaian peristiwa dari awal sampai akhir. 

 

d. Latar atau Setting 

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa segala keterangan, petunjuk, 

pengacuan yang berkaitan dengan waktu, ruang dan suasana terjadinya peristiwa 

dalam suatu karya sastra membangun latar cerita (Sudjiman, 1999:46). Latar juga 

dapat memberikan pijakan cerita secara konkret dan jelas.Latar dapat memberikan 

kesan realitas kepada pembaca, menciptakan suasana tertentu yang seolah-olah 

sungguh- sungguh  ada  dan terjadi.  Hal  ini  akan  terjadi  jika  latar  mampu  
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mengangkat suasana setempat,  warna  lokal, lengkap d engan  perwatakannya  ke  

dalam sebuah cerita (Nurgiyantoro, 1995:17). Menurut Nurgiyantoro, latar terbagi 

menjadi tiga unsur yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat 

merupakan lokasi tempat terjadi peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam 

sebuah karya fiksi itu terjadi dan biasanya berpindah-pindah dari satu tempat 

ketempat lainnya. 

 

e. Tokoh dan Perwatakan 

Septiningsih, dkk. (1998: 4) mengatakan bahwa tokoh adalah individu  

rekaan  yang  mengalami  peristiwa  atau  perlakuan  dalam  berbagai peristiwa 

dalam cerita. Hal senada juga diungkapkan Siswanto (2008:142) yang 

menyatakan tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita rekaan 

sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita sedangkan cara sastrawan 

menampilkan tokoh disebut penokohan. Tokoh-tokoh dalam cerita perlu 

digambarkan ciri-ciri lahir dan sifat batinnya agar watak juga dikenal oleh 

pembaca. Penokohan atau perwatakan ialah pelukisan mengenai tokoh cerita, 

baik keadaan lahirnya maupun batinnya yang dapat berupa pandangan hidupnya, 

sikapnya, keyakinannya, adat istiadatnya, dan sebagainya  (Suharianto 2005: 20). 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tokoh adalah pelaku yang 

mengemban peristiwa dalam cerita rekaan sehingga peristiwa itu mampu menjalin 

suatu cerita. Penokohan yaitu penyajian watak tokoh dan penciptaan citra tokoh 

yang membedakan dengan tokoh yang lain. 

Meningkatkan Kemampuan Menyimak... Wildan Aji Saputra, FKIP UMP, 2019



36 

  

 
  

f. Amanat 

 Amanat atau nilai moral merupakan unsur isi dalam karya fiksi yang 

mengacu pada nilai-nilai, sikap, tingkah laku, dan sopan santun pergaulan yang 

dihadirkan pengarang melalui tokoh-tokoh di dalamnya (Kenny, 1966: 89 via 

Nurgiyantoro, 2009: 321). Amanat menurut Siswandarti (2009: 44) adalah pesan-

pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita, baik tersurat maupun 

tersirat. Berdasarkan pengertian tersebut Amanat merupakan pesan yang dibawa 

pengarang untuk dihadirkan melalui keterjalinan peristiwa di dalam cerita agar 

dapat dijadikan pemikiran maupun bahan perenungan oleh pembaca. 

 

g. Gaya Bahasa 

Bahasa sesuai dengan pendapat Siswandarti (2009: 44) merupakan jenis 

bahasa yang dipakai pengarang, sebagai contoh misalnya gaya pop untuk remaja, 

gaya komunikatif, atau jenis bahasa yang kaku (seperti pada cerita terjemahan). 

Nurgiyantoro (2009: 272) juga berpendapat bahwa bahasa merupakan sarana 

pengungkapan yang komunikatif dalam sastra. Pada film juga terdapat cara 

pengucapan bahasa yang sering disebut gaya bahasa. Gaya bahasa (style) 

merupakan cara pengucapan pengarang dalam mengemukakan sesuatu terhadap 

pembaca (Ambrams, 1981: 190-1 via Nurgiyantoro, 2009: 276). Dalam stile juga 

terdapat beberapa unsur seperti, leksikal, struktur kalimat, retorika, dan 

penggunaan kohesi. Berikut penjabaran tentang unsur-unsur tersebut menurut 

Nurgiyantoro (2009: 290-309). 
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1) Leksikal 

Unsur leksikal dapat disebut juga sebagai diksi atau pilihan kata. Pengarang 

akan menggunakan pilihan kata tertentu dalam mengisahkan peristiwa-peristiwa 

yang terjadi dalam novel. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan efek 

keindahan melalui segi bentuk dan makna serta memberikan kepahaman kepada 

pembaca tentang isi cerita secara utuh, karena pada dasarnya karya fiksi 

merupakan dunia kata yang dapat ditafsirkan. 

 

2) Struktur Kalimat 

Struktur kalimat atau unsur gramatikal adalah sebuah gagasan yang 

diungkapkan pengarang melalui bentuk kalimat yang berbeda-beda struktur dan 

kosakatanya.Struktur kalimat tetap harus mengedepankan kebermaknaan tanpa 

menghilangkan sifat estetis yang ingin dicapai. 

 

3) Retorika 

Retorika merupakan suatu cara pengarang mengungkapkan cerita melaui 

pendayagunaan unsur-unsur retorika yang berupa pemajasan, penyiasatan struktur, 

dan pencitraan. Berikut penjelasan tentang unsur-unsur tersebut. 

 

a) Pemajasan 

Pemajasan adalah teknik pengungkapan bahasa atau penggayabahasaan 

yang tidak mengarah pada makna harfiah malainkan makna yang tersirat didalam 

kalimat-kalimat tersebut. Pemajasan yang merupakan bahasa kias sengaja 

diciptakan pengarang untuk ditafsirkan oleh pembaca terkait dengan peristiwa-
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peristiwa agar terkesan estetis serta mendukung suasana dan nada tertentu dalam 

cerita. 

 

b) Penyiasatan Struktur 

Penyiasatan struktur merupakan gaya pengarang dalam memadukan unsur 

retoris dan pemajasan yang bisa berbentuk pengulangan (pengulangan kata, frase, 

dan kalimat) maupun bentuk-bentuk yang lain seperti, repetisi, pararelisme, 

anaphora, polisindenton, asindenton, antithesis, alitrasi, klimaks, antiklimaks, dan 

pertanyaan retoris. Dari penyiasatan struktur yang seperti itu diharapkan novel 

memiliki nilai keindahan yang memanjakan pembaca menikmati isi cerita. 

 

c) Pencitraan 

Pencitraan dapat diartikan dengan penginderaan. Dalam karya fiksi akan 

terdapat perasaan indera pada tubuh ikut menerima rangsangan terhadap peritiwa-

peristiwa yang diungkapkan. Pembaca akan dibawa kepada pengalaman melihat, 

mendengar, mencium, mengecap, dan kinestetik secara imajinasi. Pembaca harus 

menghadirkan pengalaman penginderaan dalam menafsirkan tiap peristiwa agar 

tersampaikan makna yang dimaksudkan oleh pengarang. 

 

d) Kohesi 

Kohesi merupakan unsur penyiasatan struktur yang bersifat menghubungkan 

atau bertugas sebagai pengait antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. 

Kohesi bisa berupa kata sambung dalam bentuk preposisi maupun konjungsi, 

dapat juga berupa kelompok kata seperti, oleh karena, akan tetapi, dan jadi. 
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3. Jenis - Jenis Film  

a. Film Cerita (Fiksi) 

Film cerita merupakan film yang dibuat atau diproduksi berdasarkan cerita 

yang dikarang dan dimainkan oleh aktor dan aktris. Kebanyakan atau pada 

umumnya film cerita bersifat komersial. Pengertian komersial diartikan bahwa 

film   dipertontonkan   di bioskop dengan harga karcis tertentu. Artinya, untuk 

menonton film itu di gedung bioskop, penonton harus membeli karcis terlebih 

dulu. Demikian pula bila ditayangkan  di televisi, penayangannya  didukung 

dengan sponsor iklan tertentu pula. 

 

b. Film Non Cerita (Non Fiksi) 

Film noncerita adalah film yang mengambil kenyataan  sebagai  subyeknya.  

Film  non   cerita   ini terbagi atas dua kategori, yaitu film faktual yaitu, 

menampilkan  fakta  atau kenyataan yang ada, dimana kamera sekedar merekam  

suatu kejadian.  Sekarang,  film factual dikenal   sebagai  film  berita   news-reel,   

yang menekankan pada sisi pemberitaan suatu kejadian aktual. film dokumenter 

yaitu, merupakan film nonfiksi yang menggambarkan situasi kehidupan nyata 

dengan setiap individu menggambarkan perasaannya dan pengalamannya dalam 

situasi yang apa adanya, tanpa persiapan, langsung pada kamera atau 

pewawancara. 

 

c. Film Animasi  

Animasi adalah teknik pemakaian film untuk menciptakan ilusi gerakan 

dari serangkaian gambaran benda dua atau tiga dimensi. Penciptaan tradisional 

dari animasi gambar-bergerak selalu diawali hampir bersamaan dengan 
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penyusunan alur cerita, yaitu serangkaian sketsa yang menggambarkan bagian 

penting dari cerita. Sketsa tambahan dipersiapkan kemudian untuk memberikan 

ilustrasi latar belakang, dekorasi serta tampilan dan karakter tokohnya. Dalam 

penelitian ini, film yang digunakan adalah film pendek. Hal ini dikarenakan  film  

pendek  memiliki  durasi  waktu  yang singkat,  yaitu  sekitar sembilan menit. 

Penggunaan film pendek ditujukan agar pembelajaran di kelas lebih efisien. 

Selain itu alokasi waktu untuk satu kali pertemuan 2x40 menit.  Jika 

menggunakan film panjang, maka guru tidak ada waktu untuk menerangkan 

materi dan siswa tidak memiliki waktu untuk menyelesaikan tugas yang 

diberikan. 

 

4. Peran Film Dalam Pembelajaran Menyimak 

Film pada hakikatnya adalah media baru yang digunakan dalam interaksi 

belajar mengajar yang mengkombinasikan dua indera pada saat yang  bersamaan.  

Film  adalah  salah  satu bentuk media audio-visual yang digunakan dalam 

pembelajaran. Media pembelajaran memiliki peran penting dalam dunia pendidikan 

khususnya kegiatan pembelajaran  bahasa untuk mendorong tercapainya tujuan 

pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi dapat dikatakan bahwa media 

pendidikan merupakan suatu bagian integral yang tidak dapat  dipisahkan dari 

pendidikan di sekolah, oleh karena itu setiap guru harus memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang cukup tentang media pendidikan Oemar Hamalik, (1989:1). 

Pengetahuan dan pemahaman tersebut meliputi: a) Media sebagai alat komunikasi 

guna lebih mengefektifkan proses belajar mengajar; b) Fungsi media dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan; c) Seluk beluk proses belajar; d) Hubungan antara 

metode mengajar dan media pendidikan; e) Nilai atau manfaat media pendidikan 
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dalam pengajaran; f) Pemilihan dan penggunaan media pendidikan, g) Berbagai 

jenis alat  dan  teknik media pendidikan;  h) Media  pendidikan  dalam  setiap  mata 

 pelajaran; h) Usaha  inovasi dalam  media pendidikan Azhar, (2008: 2).  

 Suatu  media  dikatakan  baik  dan  dapat  digunakan  sebagai  pembelajaran 

apabila media tersebut bersifat efektif, efisisen, serta komunikatif. Efisien artinya 

memiliki daya guna, ditinjau dari segi cara penggunaan waktu dan tempat serta 

kecepatannya  mencapai  hasil  secara  optimal.  Efektif  apabila  penggunaannya 

mudah dalam waktu singkat dan dapat mencakup isi dan tempat yang diperlukan 

tidak terlalu luas. Pemanfaatan media secara efektif bukan hal yang mudah. Guru 

masih berperan untuk membantu pemahaman konsep peserta didik. Arief 

(2009:8) mengungkapkan media dikatakan komunikatif apabila dapat 

menimbulkan dorongan  interaksi  aktif  diantara  siswa  dalam  belajar  

berbahasa,  baik  lisan maupun tulisan, karena yang dinamakan media 

pembelajaran adalah sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim 

pesan, artinya peserta didik mampu mengungkap pesan/informasi dari media 

tersebut. Untuk memfasilitasi kegiatan belajar di kelas, sudah banyak film 

pendidikan yang dibuat menggambarkan keadaan sosio kultural yang 

sebenarnya. Seperti yang diungkapkan oleh Trianton (2013: 59)  film dapat 

mengembangkan pikiran dan gagasan siswa, mengembangkan imajinasi siswa 

dan memperjelas hal-hal yang abstrak dengan gambaran yang lebih realistic dan 

film sangat baik untuk menjelaskan suatu proses dan menjelaskan suatu 

keterampilan dan semua siswa dapat belajar dari film karena mampu 

menumbuhkan minat dan motivasi belajar. 

Dari penjelasan di atas, menyimak film dapat disimpulkan bahwa film 

adalah media audio- visual yang  dapat  digunakan  dalam  pembelajaran.  Film 

dapat memperjelas hal abstrak menjadi lebih realistik. Film menggambarkan 
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secara visual berbagai tradisi, adat, dan nilai-nilai sosial. Dengan media ini, 

peserta didik dapat merumuskan pemahaman  tentang suatu konsep, kaidah-

kaidah asas (prinsip), unsur-unsur pokok, proses, hasil, dampak, dan   

seterusnya.   Dengan   demikian,  tingkat   pemahaman   dan  penguasaan 

menyimak film akan menjadi lebih baik. 

 

5. Nilai Film Bagi Pendidikan 

 Hamali (1989 : 102-103)  mengemukakan   nilai   film   bagi   pendidikan 

lazimnya sebagai berikut : 

a) Film adalah media yang baik untuk melengkapi pengalaman-pengalaman 

dasar bagi kelas untuk membaca, diskusi, menyimak, konstruksi, dan kegiatan 

belajar lainnya. Film adalah sebagai alat pengganti, tetapi anak- anak  merasa  

turut  serta  di  dalamnya,  karena ia mengidentifikasikan dirinya ke dalam 

karakter fim tersebut. 

b) Film memberikan  penyajian  yang  lebih  baik  tak  terikat  pada  abilitet 

intelektuil. Baik anak-anak yang kurang pandai maupun yang pandai akan 

merasakan manfaatnya, walaupun tingkatannya berbeda. 

c) Mengandung banyak keuntungan ditinjau dari segi pendidikan, antara lain 

mengikat  perhatian  anak-anak,   dan  terjadi   berbagai  asosiasi  dalam 

jiwanya. 

d) Mengatasi pembatasan-pembatasan dalam jarak dan waktu. Melalui film, hal-

hal yang terlalu kecil, terlalu lambat, dapat diamati dengan penglihatan mata. 

e) Film mempertunjukkan suatu subjek dengan perbuatan. Film dapat 

mendemonstrasikan berbagai hal yang tak mungkin dialami secara 

langsung. 
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f) Berdasarkan paparan diatas, media audio visual yang secara khususnya adalah 

film pendek diharapkan dapat memberikan nilai-nilai positif bagi pendidikan 

siswa khususnya dalam hal ini keterampilan menyimak film. 

 

E. Kerangka Pikir 

Keterampilan menyimak merupakan salah satu keterampilan berbahasa 

yang bertujuan untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan 

berkomunikasi, baik secara lisan maupun tertulis. Keterampilan menyimak 

mempunyai pengaruh terhadap keterampilan berbahasa lainnya seperti berbicara, 

membaca, dan menulis. Pembelajaran menyimak seringkali mengalami kendala 

yang menyebabkan siswa menjadi tidak termotivasi  dan  merasakan   kejenuhan.  

Salah satu penyebabnya adalah penggunaan media pembelajaran yang kurang 

bervariasi. Sehingga membuat siswa tidak berminat dan enggan mengikuti 

pembelajaran menyimak. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil simakan 

yang diperoleh siswa. Selamaini, media pembelajaran menyimak masih terbatas 

dan belum digunakan secara maksimal. Untuk dapat mengatasi masalah tersebut, 

di dalam pembelajaran menyimak guru harus mempunyai strategi pembelajaran 

yang dapat membuat siswa tertarik akan pelajaran menyimak itu sendiri. 

Pembelajaran keterampilan menyimak dengan media film pendek yang 

dilakukan peneliti diharapkan agar pembelajaran lebih  menarik dan Penggunaan 

media yang lebih variatif. Media film pendek adalah media yang menyampaikan 

pesan-pesan pembelajaran dengan suara dan gambar disertai unsur gerak. Sesuai 

dengan namanya, media ini merupakan kombinasi audio dan visual atau bisa 

disebut pandang-dengar. Sudah tentu apabila menggunakan media ini akan 
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semakin lengkap dan optimal dalam menyampaikan materi ajar kepada para   

siswa,  selain  itu  media  ini   dalam  batasan-batasan  tertentu  dapat 

menggantikan peran dan tugas guru. Jenis media ini mempunyai kemampuan 

yang lebih baik, karena meliputi kedua jenis audio dan media visual, misalnya 

slide suara, filmsuara, televisi, rekaman CD dan video. Dalam penelitian ini, 

media yang digunakan adalah media film pendek. Dengan media film pendek, 

akan membuat siswa tertarik dan termotivasi  sehingga siswa merasa senang 

mengikuti pembelajaran  menyimak cerita anak. Selain  itu, diharapkan dapat  

mengatasi semua permasalahan yang berhubungan dengan pembelajaran 

keterampilan menyimak, dan akan member bahan simakan yang  menarik  berupa 

film memberikan ketertarikan dalam pembelajaran menyimak, sehingga siswa 

merasa senang mengikuti pembelajaran dan tujuan pembelajaran keterampilan 

menyimak dapat tercapai. 
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