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PENILAIAN KETERAMPILAN MENDENGARKAN DI SMP N 2 CAWAS 
KLATEN (STUDI KASUS PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BAHASA 

INDONESIA DI KELAS VII TAHUN 2017/2018) 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendiskripsikan secara 
faktual proses, kebutuhan guru dan siswa dalam penilaian keterampilan 
mendengarkan pada pembelajaran bahasa Indonesia di SMP N 2 Cawas Klaten. 
Subjek penelitian adalah guru bahasa Indonesia  dan siswa kelas VII di SMP N 2 
Cawas. Sumber data sebagai dasar analisis dalam penelitian ini adalah hasil 
wawancara dan observasi langsung yang dilaksanakan ketika pembelajaran. 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif 
deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap buku dan 
wawancara dengan siswa dan guru SMP N 2 Cawas. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa guru sudah melaksanakan penilaian keterampilan 
mendengarkan sesuai kurikulum 2013, namun ditemukan beberapa kendala dalam 
penerapanannya antara lain: keterbatasan waktu penilaian karena kurang 
kondusifnya kelas saat proses penilaian berlangsung, alat atau sarana yang 
digunakan kurang memadai untuk mendukung proses penilaian. Guru dan siswa 
sangat membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih memadai dalam pelaksaan 
kegiatan pembelajaran dan penilaian keterampilan mendengarkan. 
Kata kunci : Keterampilan Mendengarkan, Kurikulum 2013 

Abstract
This study aims to analyze and describe factually the process, the needs of teachers 
and students in the assessment of listening skills in learning Indonesian in SMP N 2 
Cawas Klaten. The subjects were Indonesian language teacher and grade VII 
students at SMP N 2 Cawas. Sources of data as the basis of analysis in this study is 
the results of interviews and direct observations that are carried out when learning. 
The research was conducted by using descriptive qualitative method. Data collection 
was done through observation of the book and interview with students and teachers 
of SMP N 2 Cawas. The results showed that the teacher has been carrying out the 
assessment of listening skill according to the curriculum of 2013, but found some 
obstacles in its implementation include: the limited assessment time due to the less 
conducive of the class during the assessment process, the tools or facilities used are 
not sufficient to support the assessment process. Teachers and students desperately 
need more facilities and infrastructure in implementing learning activities and 
assessment of listening skills. 
Key word : Listening skills, Curikulum in 2013 

1. PENDAHULUAN

Bagi orang-orang yang baru belajar berbicara, mendengarkan memberikan 

pengalaman pertama pada bahasa (Linda, 2006:16). Kemampuan mendengarkan juga 
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sangatlah penting dalam keterampilan bahasa yang lain, misalnya bahasa inggris 

(Sawir:2005). Tujuan keterampilan mendengarkan sangat penting dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia, oleh sebab itu dalam kurikulum SMP dicantumkan 

beberapa kompetensi dasar yang berkaitan dengan aspek mendengarkan, baik itu di 

kelas VII, VIII, maupun kelas IX. 

Keterampilan mendengarkan merupakan salah satu faktor penentu bagi 

keberhasilan peserta didik dalam proses belajar mengajar yang sebagian besar bahan 

ajarnya disampaikan guru menggunakan media cetak. Peneliti melakukan observasi 

awal pada para peserta didik di SMPN 2 Cawas, yang akhirnya menemukan fakta 

menarik mengenai hasil kondisi pembelajaran mendengarkan, yaitu guru 

memberikan evaluasi yang berbeda dengan instrumen yang ada pada RPP. Hal 

tersebut membuktikan bahwa sampai saat ini pembelajaran mendengarkan masih 

kurang mendapat perhatian oleh guru. Fakta di lapangan membuktikan bahwa 

mendengarkan belum menjadi prioritas utama sebagian guru. Akan tetapi perlu 

diketahui bahwa pembelajaran yang terarah dan latihan intensif terhadap 

keterampilan mendengarkan yang baik dan benar oleh peserta didik hanya dapat 

diberikan oleh guru yang mampu memberikan umpan balik kepada peserta didiknya. 

Jeanne (2012) menyatakan bahwa tutor belajar yang sukses adalah yang terampil 

berkomunikasi, dapat melakukan permodelan keterampilan mendengarkan yang 

efektif, menggunakan bahasa tubuh yang efektif, memiliki pengetahuan tentang 

budaya siswa dan memiliki kesadaran sosial.  

Penilaian merupakan suatu proses untuk mengukur pencapaian tujuan 

(Nurgiyantoro, 2014:6). Penilaian hasil dan proses belajar dapat menggunakan 

berbagai teknik dan bentuk penilaian. Arifin (2011:60-61) mengemukakan bahwa 

ada 12 bentuk penilaian menurut pedoman BNSP antara lain : Tes kinerja, 

demonstrasi, observasi, penugasan, portofolio, tes tertulis, tes lisan, jurnal, 

wawancara, inventori, penilaian diri, dan penilaian antar teman.   

Keterampilan mendengarkan merupakan dasar keterampilan berbicara yang 

baik (Achsin, 1981). Apabila kemampuan seseorang dalam mendengarkan kurang, 

dapat dipastikan dia tidak dapat mengungkapkan topik yang didengar dengan baik. 
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Dalam proses mendengar, seseorang tidak memusatkan perhatian pada setiap kata 

yang didengarnya melainkan inti pesan yang didengar. Meskill (1996:181) 

menyebutkan bahwa kemampuan berbahasa juga didukung oleh teknologi informasi 

yang menampilkan visual untuk meningkatkan kemampuan bahasa yang efektif. 

Tujuan mendengarkan adalah melatih ketrampilan, dan bersikap kritis. 

Mendengarkan juga merupakan bagian dari proses komunikasi, perhatian terhadap 

isyarat nonverbal, serta aspek psikologis (Wacker,2012:16). 

Sebelumnya sudah ada yang meneliti tentang pembelajaran mendengarkan, 

Menurut Dewi, dkk (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Pembelajaran 

Mendengarkan Kelas VII SMP Negeri 1 Dampit Tahun Ajaran 2011/ 2012” 

menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran mendengarkan berita dilaksanakan 

satu kali pertemuan dalam dua RPP sekaligus dan hal tersebut tidak sesuai dengan 

rancangan pembelajaran yang digunakan.  Penelitian yang dilakukan oleh Auliyah 

(2012) tentang “Pengembangan Bahan Ajar Mendengarkan Berbasis Video Interaktif 

Bermedia Flash Kelas VII D SMP Negeri Kedamean” menyimpulkan bahwa proses 

pengembangan bahan ajar mendengarkan berbasis video interaktif bermedia flash 

telah sesuai model pengembangan 4D (define, design, develop, dessiminate), namun 

proses pengembangan hanya dibatasi sampai tahap develop. Sedangkan menurut 

Purwandari (2013) dalam penelitiannya yang berjudul ‘Penilaian Pembelajaran 

Keterampilan Mendengarkan pada Siswa Kelas VII SMP Negeri Tapa 

menyimpulkan bahwa penilaian keterampilan mendengarkan tidak sesuai dengan 

kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai. Berdasarkan penelitian terdahulu 

yang relevan dapat dilihat bahwa keterampilan mendengarkan telah diteliti dan 

bahkan dikembangkan dengan bahan ajar tertentu. Dalam penelitian ini peneliti ingin 

melakukan penelitian tentang penilaian keterampilan mendengarkan pada kelas VII 

SMP N 2 Cawas, Klaten. Yang tentunya berbeda tempat dengan penelitian-penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya. 

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti ingin melakukan analisis tentang 

penilaian keterampilan mendengarkan di SMP N 2 Cawas Klaten (studi kasus 

pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas VII tahun ajaran 2017/2018). 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendiskripsikan secara 

faktual mengenai penilaian keterampilan mendengarkan pada pembelajaran bahasa 

Indonesia dan menganalisis serta mendiskripsikan  kebutuhan guru maupun siswa 

dalam penilaian keterampilan mendengarkan pada pembelajaran bahasa Indonesia di 

SMP N 2 Cawas Klaten. 

2. METODE 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah persentase kesesuaian soal 

pada buku siswa matematika kelas VIII kurikulum 2013 . Jenis data yang terhimpun 

meliputi transkrip wawancara dengan siswa dan guru SMP Negeri 2 Cawas, gambar-

gambar hasil observasi. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan metodologi 

kualitatif. Karena menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong 

(2010:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang 

dan perilaku yang dapat diamati. Subjek penelitian ini adalah guru bahasa Indonesia 

dan siswa kelas VII SMP Negeri 2 Cawas.  

Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara. 

Observasi digunakan untuk mengamati proses pembelajaran dan penilaian 

keterampilan mendengarkan kemudian dari hasil observasi dilakukan analisis dan 

perbandingan antara kegiatan pembelajaran yang berlangsung dengan rancangan 

proses pembelajaran yang telah dibuat oleh guru sebelumnya. Wawancara digunakan 

untuk mengetahui penggunaan komentar guru dan siswa terkait pembelajaran 

mendengarkan, penilaian keterampilan mendengarkan, kendala yang dihadapi oleh 

guru dan siswa serta kebutuhan guru dan siswa dalam proses pembelajaran/ penilaian 

keterampilan mendengarkan. Wawancara dilakukan dengan memberikan beberapa 

pertanyaan kepada guru sebelum proses observasi dan setelah proses observasi. 

Wawancara siswa dilakukan setelah proses penilaian keterampilan mendengarkan 

selesai.  

Teknik analisis data dengan menggunakan teknik analisis interaktif yang 

meliputi reduksi data, beberan data, dan penarikan kesimpulan. 
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. Tahapan analisis data penelitian dapat digambarkan sebagai berikut : 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menurut hasil wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia kelas VII 

SMP N 2 Cawas, materi yang sesuai dengan kegiatan mendengarkan adalah materi 

tentang teks deskripsi. Kompetensi Dasar (KD) yang sesuai dengan materi ini adalah 

KD 3.1, KD 4.1, KD 3.2, dan KD 4.2. Untuk KD 3.1 Mengidentifikasi informasi 

dalam teks deskripsi tentang objek (sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan 

atau suasana pentas seni daerah) yang didengar dan dibaca. Kemudian guru 

menyusun indikator pembelajaran yang sesuai KD 3.1, salah satu indikatornya 

adalah menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada 

teks yang dibaca/ didengar. Namun pada uraian kegiatan pembelajaran yang meliputi 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, teks deskripsi hanya 

disajikan dalam bentuk teks tertulis saja, tidak diperdengarkan melalui audio. Peserta 

didik hanya diajak menganalisis teks deskripsi dalam bentuk teks tertulis lalu 

menjawab soal-soal yang diberikan guru. KD 3.2 adalah menelaah stuktur 

kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek (sekolah, tempat wisata, tempat 

bersejarah, dan/atau suasana pentas seni daerah) yang didengar dan dibaca. KD 4.2 

adalah menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek 

(sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan/atau suasana pentas seni daerah) 

Data Wawancara 

Penarikan Kesimpulan 

Analisis 

Observasi kegiatan 
penilaian mendengarkan 

Data Nilai Siswa 

Verifikasi

Gambar 1 Alur Proses Analisis
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secara tulis dan lisan dengan memperhatikan stuktur, kebahasaan baik secara lisan 

maupun tulisan. RPP KD 3.2 dan KD 4.2 ini dibagi menjadi tiga kali pertemuan. 

Berikut adalah uraian kegiatan inti pada RPP KD 3.2 dan KD 4.2: 

Tabel 1 Kegiatan Pembelajaran RPP KD 3.2 dan KD 4.2 
Pertemuan Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan ke-1 - Guru menampilkan contoh gambar (taman 

sekolah) yang akan dideskripsikan oleh siswa 

- Guru bertanya jawab mengenai objek yang 

ditampilkan 

- Siswa menentukan stuktur teks deskripsi dan 

dapat menjelaskan bagian-bagian stuktur teks 

deskripsi 

Pertemuan ke-2 - Guru menampilkan teks deskripsi 

- Guru bersama siswa bertanya jawab mengenai 

unsur kebahasaan teks deskripsi  

- Siswa menyimpulkan teks deskripsi yang 

ditulisnya berdasarkan isi dan bahasanya 

Pertemuan ke-3 - Siswa menganalisis objek (taman sekolah) yang 

akan dibuat teks deskripsi 

- Siswa menulis teks deskripsi sesuai dengan 

struktur yang tepat berdasarkan objek 

- Siswa membacakan hasil teks deskripsi didepan 

kelas 

- Siswa menceritakan kembali teks deskripsi yang 

telah dibacakan oleh temannya kedepan kelas 

Guru sudah berupaya untuk memahami konsep penilaian mendengarkan yang 

ada pada kurikulum 2013. Hal tersebut dibuktikan dengan penguraian pelaksanaan 

pembelajaran dan penilaian pada rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP) pada 

KD 3.2 dan KD 4.2 (Gambar 4.2). 
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Gambar 2 Bagian dari RPP KD 3.2 dan KD 4.2 

Pada gambar 4.2 dapat dilihat bahwa pada proses pendahuluan pemberian 

motivasi, guru berharap bahwa akhir dari pembelajaran ini peserta didik dapat 

menuliskan stuktur deskripsi dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks 

deskripsi. Menceritakan kembali teks deskripsi yang telah didengar dan 

menceritakan kembali teks deskripsi yang telah didengar. 

Dalam praktik pelaksanaannya, penilaian mendengarkan pada saat proses 

pembelajaran tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor, diantaranya: 

a. Suasana kelas yang tidak kondusif, banyak siswa yang ramai sendiri, bicara

dengan teman yang lainnya dan tidak memperhatikan di depan kelas.



 8 

b. Suara dari siswa yang ditunjuk tidak terlalu lantang, sehingga siswa yang posisi

duduk di belakang tidak terlalu mendengarkan isi teks yang sedang dibacakan

c. Siswa yang ditunjuk guru cenderung tidak siap.

d. Waktu pembelajaran yang dirasakan kurang

Dikarenakan hal-hal tersebut di atas, maka proses penilaian mendengarkan 

tidak bisa dikatakan berhasil dilaksanakan. Penilaian mendengarkan dan 

menceritakan kembali teks deskripsi yang telah didengarkan harus dilakukan pada 

pertemuan berikutnya. Padahal pertemuan berikutnya guru harus melaksanakan 

pembelajaran lain sesuai dengan rancangan proses pembelajaran atau RPP yang telah 

disusun oleh guru. 

Gambar 3 Uraian penilaian lisan keterampilan mendengarkan 
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Dari hasil wawancara dengan guru yang dilakukan peneliti setelah proses 

pembelajaran dan penilaian keterampilan mendengarkan, guru mengemukakan 

bahwa penilaian mendengarkan memang jarang dan malah hampir tidak pernah 

dilakukan pada saat proses pembelajaran. Nantinya penilaian mendengarkan akan 

dilaksanakan menjelang Ulangan Tengah Semester (UTS) atau pada saat menjelang 

Ulangan Semester (US).  

Guru dan siswa mengalami banyak kendala dalam proses penilaian 

keterampilan mendengarkan yang menyebabkan hasil penilaian yang tidak maksimal. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti, analisis dokumen rancangan program 

pembelajaran,  dan wawancara dari pihak guru bahasa Indonesia dan para siswa kelas 

VII SMP N 2 Cawas Klaten (Lampiran 2) ditemukan beberapa kendala dalam proses 

penilaian keterampilan mendengarkan antara lain: 

Pertama, guru merasa belum menguasai tata cara penulisan RPP untuk 

kurikulum 2013, hal ini menyebabkan susunan RPP yang ditulis tidak rapi dan tidak 

konsisten. Maka perlu adanya pelatihan tentang penulisan administrasi guru yang 

berkenaan dengan pembelajaran kurikulum 2013. Atau guru berupaya untuk belajar 

lebih lagi tentang hal tersebut dengan teman sejawat yang lebih menguasai tentang 

pedoman kurikulum 2013. Dari pihak kepala sekolah seharusnya tidak langsung 

menandatangani RPP yang diajukan oleh guru yang dalam kondisi seperti itu. Agar 

ada upaya lebih dari guru untuk memperbaikinya. 

Kedua, apa yang dituliskan guru pada RPP tidak bisa dilaksanakan 

sepenuhnya. Hal ini karena keterbatasan waktu dan kurang sigapnya guru untuk 

mengkondisikan kelas. Hal ini seharusnya dijadikan evaluasi oleh guru pada saat 

penulisan rancangan program pembelajaran ke depannya agar lebih baik dan penuh 

pertimbangan. Ketiga, persediaan sarana dan prasarana demi terciptanya proses 

pembelajaran yang kondusif adalah faktor penting dari keberhasilan proses 

pembelajaran. Sedangkan sebelumnya telah dijelaskan bahwa ruang laboratorium 

yang seharusnya untuk proses penilaian keterampilan mendengarkan dirasa belum 

memadai. Maka dari pihak sekolah juga harus lebih memperhatikan hal tersebut. 

Pihak sekolah juga harus menyediakan alternatif sarana lain agar pembelajaran atau 

penilaian keterampilan mendengarkan menjelang UTS dan US bisa berjalan dengan 
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lancar. Keempat, perlu adanya inovasi pembelajaran untuk menarik minat siswa saat 

proses pembelajaran berlangsung. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar suasana saat 

penilaian lebih kondusif dan hasil yang diperoleh menjadi maksimal. Serta adanya 

keterbatasan waktu saat proses pembelajaran dan penilaian keterampilan 

mendengarkan bisa diminimalisir. 

4. PENUTUP

Beberapa hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pengolahan dan hasil analisis data 

adalah sebagai berikut. Pertama, secara umum guru telah melaksanakan penilaian 

keterampilan mendengarkan sesuai dengan ketentuan dalam Kurikulum 2013, 

walaupun belum bisa dikatakan optimal karena masih ditemukan beberapa kendala 

dalam penerapanannya antara lain: keterbatasan waktu penilaian karena kurang 

kondusifnya kelas saat proses penilaian berlangsung, alat atau sarana yang digunakan 

kurang memadai untuk mendukung proses penilaian. Teknik penilaian keterampilan 

mendengarkan yang dilakukan oleh guru adalah melalui bentuk penilaian lisan pada 

saat pembelajaran dan menggunakan lembar soal pada saat menjelang Ulangan 

Tengah Semester dan menjelang Ulangan Semester. Akan tetapi, penerapan teknik 

penilaian tersebut belum dilakukan secara maksimal. Kedua, guru dianggap butuh 

mengkaji ulang atau belajar tentang pelaksanaan Kurikulum 2013 baik dari segi 

administrasi maupun pelaksanaan tindakan kelas saat proses pembelajaran. Guru dan 

siswa sangat membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih memadai dalam 

pelaksaan kegiatan pembelajaran dan penilaian keterampilan mendengarkan 
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