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MOTO 
 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu Telah 

selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 

lain. Dan Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 

(QS. Alam Nasyrah: 6-8) 

“(mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong 

kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah 

kepada kami rahmat dari sisi Engkau; Karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha 

pemberi (karunia)".” 

(QS. Ali Imran: 8) 

“Hendaklah ada diantara kalian komunitas-komunitas yang menunjukkan jalan 

pembebasan dan melawan kepalsuan” (terinspirasi dari QS. Ali Imran: 104)   

“Jika hidup hanya untuk diri sendiri, maka akan sangat terasa sempit. Namun jika 

untuk kebahagiaan orang lain maka hidup ini akan sangat terasa panjangdan luas”.            

(Asy-Syahid Sayyid Quthb) 
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ABSTRAK 

 

Akbar Mubarok. Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Minat Belajar 

Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Jawa Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Klirong 

Kabupaten Kebumen Tahun Pelajaran 2013/2014. Skripsi. Pendidikan Bahasa 

dan Sastra Jawa. FKIP, Universitas Muhammadiyah Purworejo. 2014. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) ada tidaknya pengaruh 

yang positif dan signifikan antara kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar 

bahasa Jawa siswa kelas X SMA N 1 Klirong Kebumen; (2) ada tidaknya 

pengaruh yang positif dan signifikan antara minat belajar terhadap prestasi belajar 

bahasa Jawa siswa kelas X SMA N 1 Klirong; (3) ada tidaknya pengaruh yang 

positif dan signifikan antara kecerdasan emosional dan minat belajar terhadap 

prestasi belajar bahasa Jawa siswa kelas X SMA N 1 Klirong Kabupaten 

Kebumen. 

Populasi penelitian ini adalah semua siswa kelas X SMA N 1 Klirong 

Kabupaten Kebumen yang berjumlah 224 siswa. Sampel penelitian ini berjumlah 

142 siswa, ditentukan dengan pedoman tabel krejcie dengan tingkat kesalahan 

5%. Pengambilan sampel menggunakan proportional random sampling. 

Pengambilan data menggunakan skala likert yang sudah diujicobakan validitas 

dan reliabilitasnya. Dari 50 item soal untuk kecerdasan emosional (X1), 5 item 

gugur karena tidak memenuhi syarat. dan dari 40 item soal untuk Minat belajar 

(X2),  3 item gugur. 

Hasil analisi deskriptif menunjukkan bahwa prestasi belajar siwa kelas X 

SMA N 1 Klirong Kabupaten Kebumen; 27,46% tergolong baik sekali, 62,68% 

tergolong baik, 8,45% tergolong cukup, dan 1,41% tergolong kurang. Berdasarkan 

korelasi partial menunjukan bahwa; (1) kecerdasan emosional memberikan 

sumbangan 5,56% (r 0,236; sig < 0,05) terhadap pestasi belajar bahasa Jawa siswa 

kelas X SMA N 1 Klirong Kabupaten Kebumen tahun ajaran 2013/1014; (2) 

minat belajar memberikan sumbangan sebesar 10,36% (r 0,322; sig < 0,05) 

terhadap pestasi belajar bahasa Jawa siswa kelas X SMA N 1 Klirong Kabupaten 

Kebumen tahun ajaran 2013/1014; (3) hasil regresi ganda mengungkapkan ada 

sumbangan yang positif dan signifikan secara bersama-sama antara kecerdasan 

emosional dan minat belajar sebesar 25,9% (  0,259; F 23,826; sig < 0,05)  

terhadap prestasi belajar bahasa Jawa siswa kelas X SMA N 1 Klirong Kabupaten 

Kebumen tahun ajaran 2013/1014. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

secara umum prestasi belajar bahasa Jawa kelas X SMA N 1 Klirong Kabupaten 

Kebumen temasuk kategori baik. Terdapat sumbangan yang berarti, baik secara 

bersama-sama maupun sendiri-sendiri dari kecerdasan emosional dan minat 

belajar terhadap prestasi belajar bahasa Jawa siswa kelas X SMA N 1 Klirong 

Kabupaten Kebumen. 

 

Kata kunci: kecerdasan emosional, minat belajar, prestasi belajar 
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ABSTRAK 

 

Akbar Mubarok. Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Minat Belajar 

Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Jawa Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Klirong 

Kabupaten Kebumen Tahun Pelajaran 2013/2014. Skripsi. Pendidikan Bahasa 

dan Sastra Jawa. FKIP, Universitas Muhammadiyah Purworejo. 2014. 

Panaliten punika gadhah ancas kangge mangertosi; (1) pengaruh ingkang 

positif lan signifikan kacerdasan emosional dhateng prestasi belajar siswa kelas X 

SMA N 1 Klirong Kabupaten Kebumen taun piwulangan 2013/2014; (2) pengaruh 

positif lan signifikan minat belajar siswa dhateng prestasi belajar siswa kelas X 

SMA N 1 Klirong Kabupaten Kebumen taun piwulangan 2013/2014; (3) pengaruh 

ingkang positif lan signifikan antawis kacerdasan emosional lan minat belajar 

siswa kanthi sareng-areng dhateng prestasi belajar siswa kelas X SMA N 1 

Klirong Kabupaten Kebumen taun piwulangan 2013/2014. 

Populasi wonten panaliten inggih punika sedanten siswa kelas X SMA N 

1 Klirong Kabupaten Kebumen taun piwulangan 2013/2014 nggadhahi jumlah 

224 siswa, sempel wonten panaliten punika 142 siswa. Dipuntemtoaken kalian 

pedoman ing tabel krejcie kalian tingkat kalepatan 5%. Pamundhutan sempel 

ngginakaken propotional random sampling. Instrumen pangempalan data 

ngginakaken angket kalian sekala likert ingkang sampun dipun ujicobaaken 

validitas lan reliabilitasipun. Saking 50 item soal kagem kacerdasan emosional 

(X1) 5 item gugur, amargi mboten nyekapi sarat. Lan saking 40 item soal kagem 

minat belajar (X2) 3 item gugur. 

Asil analisis deskriptif nudhuhaken inggih punika prestasi belajar siswa 

kelas X SMA N 1 Klirong Kabupaten Kebumen taun piwulangan 2013/2014: 

27,46% kagolong sae sanget, 62,68% kagolong sae, 8,45% kagolong cekap, lan 

1,41% kagolong kirang. Adhedasar pretungan korelasi partial nudhuhaken inggih 

punika : (1) kacerdasan emosional maringi sumbangan agengipun 5,56% ( r 

0,236; sig < 0,05 ) dhateng prestasi belajar bahasa Jawa siswa kelas X SMA N 1 

Klirong Kabupaten Kebumen taun piwulangan 2013/2014. (2) Minat belajar 

maringi sumbangan agengipun 10,36% (r 0,328; sig < 0,05 ) dhateng pencapaian 

asil belajar siswa kelas X SMA N 1 Klirong Kabupaten Kebumen taun 

piwulangan 2013/2014. (3) asil regresi ganda ngajelasaken wonten sumbangan 

positif lan signifikan kanthi sareng-sareng antawis kacerdasan emosional lan 

minat belajar agengipun 25,9% (  0,259; F 23,826; sig < 0,05 kaliyan prestasi 

belajar bahasa Jawa siswa kelas X SMA N 1 Klirong Kabupaten Kebumen taun 

piwulangan 2013/2014 kalebet kategori cekap sae. Wonten sumbangan ingkang 

penting, kanthi sesarengan utawanipun piyambak-piyambak saking kacerdasan 

emosional lan minat belajar dhateng prestasi belajar bahasa Jawa siswa kelas X 

SMA N 1 Klirong Kabupaten Kebumen taun piwulangan 2013/2014. 

 

Kata kunci : kacerdasan emosional, minat belajar, prestasi belajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkanhasil observasi yang dilakukan peneliti saat pelaksanaan 

pembelajaran di kelas VII-ASekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 21 

Purworejo pada hari Kamis 2 Januari 2014, ditemukan permasalahan yang 

menarik untuk diteliti lebih lanjut. Beberapa permasalahan itu diantaranya 

adalah guru masih menggunakan metode pembelajaran ekspositori dan 

diskusi yang masih sederhana. Menurut Amin Suyitno (2004: 4), metode 

ekspositori adalah cara penyampaian pelajaran dari seorang guru kepada 

siswa di dalam kelas dengan cara berbicara di awal pelajaran, menerangkan 

materi dan contoh soal disertai tanya jawab. Pembelajaran ekspositori 

menitikberatkan pada guru sebagai pusat kegiatan pembelajaran dan diskusi 

yang dilakukan hanya sebatas antar peserta didik dalam satu meja sehingga 

kurang efektif dalam menumbuhkan kerjasama peserta didik. 

Hasil pembelajaran yang diperoleh peserta didik dengan metode 

pembelajaran tersebut dapat dilihat dari hasil ulangan harian materi membaca 

pemahaman membaca cerita bahasa Jawa pada kompetensi dasar sebelumnya 

yang masih belum maksimal. Hasil tersebut ditunjukkan dari data observasi 

nilai ulangan harian mata pelajaran bahasa Jawa yang menunjukkan bahwa  

jumlah peserta didik yang mendapat nilai ulangan harian di bawah 60 

mencapai 90 %. Daya serap peserta didik masih di bawah 65% atau masih 
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banyak peserta didik yang belum mampu mencapai kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) yang direncanakan yaitu 75.  

Pembelajaran dengan menggunakan metode ekspositori di pandang 

masih lemah  karena menitikberatkan pada penyampaian materi atau bahan 

ajar secara langsung, sehingga proses pengajarannya bersifat pasif. Peserta 

didik kurang diberi kesempatan untuk aktif dalam proses pembelajaran. 

Peserta didik hanya mendengarkan dengan teliti dan mencatat materi yang 

dianggapnya penting.  

Penggunaan metode pembelajaran seharusnya melibatkan peserta didik 

secara aktif dan menumbuhkan sikap kreatif dalam pembelajaran.Setelah 

dilakukan observasi,maka peneliti memilih alternatif pemecahan masalah 

yaitu melalui metode bermain peran. Metode role playing merupakan metode 

pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran 

(student centered). Agar pembelajaran tidak membuat peserta didik jenuh, 

perlu adanya pengemasan dari metode pembelajaran tersebut agar peserta 

didik menjadi aktif dan hasil belajar peserta didik juga meningkat. Menurut 

Abdul Aziz Wahab (2007: 109), Role playing adalah berakting sesuai dengan 

peran yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk tujuan-tujuan tertentu 

seperti menghidupkan kembali suasana historis yang dapat terjadi dimana 

saja. Metode ini diterapkan dengan cara memperagakan barang, kejadian, 

aturan dan urutan dalam melakukan suatu kegiatan baik secara langsung 

maupun melalui penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan pokok 

bahasan atau materi yang sedang disajikan. 
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Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk berkolaborasi dengan 

guru untuk melakukan penelitian tindakan kelas sebagai upaya meningkatkan 

prestasi belajar siswa dalam pembelajaran sastra Jawa materi membaca 

(cerita ketoprak) denganmetode role playingkelas VII-A SMP Negeri 21 

Purworejo tahun pelajaran 2013/2014.Peneliti memilih objek penelitian di 

SMP Negeri 21 Purworejo selain karena nilai pelajaran bahasa Jawa yang 

belum mencapai kriteria yang ditetapkan  juga berdasarakan letak geografis 

sekolah yang terletak di daerah dataran tinggi yang jauh dari perkotaan, 

dengan tingkat kemampuan berbahasa dengan kaedah yang benar masih 

rendah. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan sebagai berikut. 

1. Hasil ulangan harian materi membaca pemahaman cerita bahasa Jawa 

yang masih rendah belum mampu mencapai kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) yang direncanakan. 

2. Guru masih menggunakan metode pembelajaran ekspositori dan diskusi 

yang masih sederhana dalam proses pembelajaran di kelas. 

3. Penggunaan metode pembelajaran yang dilakukan guru masih terkesan 

bahwa peserta didik sebagai objek pembelajaran (teacher centered). 

4. Proses pembelajaran yang dilakukan masih belum meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar peserta didik. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, masalah yang akan diteliti 

adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan 

metode role playingpada materi membaca cerita ketoprak peserta 

didikkelas VII-A SMP Negeri 21 Purworejo? 

2. Bagaimanakah peningkatan aktivitas belajar peserta didik materi membaca 

cerita ketoprak kelas VII-A SMP Negeri 21 Purworejo setelah melakukan 

pembelajaran dengan metode role playing? 

3. Bagaimanakah peningkatan prestasi peserta didik kelas VII-A SMP 

Negeri 21 Purworejo setelah melakukan pembelajaran dengan metode role 

playing? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendiskripsikan proses pembelajaran dengan menggunakan metode role 

playingpada materi membaca (cerita ketoprak) peserta didikkelas VII-A 

SMP Negeri 21 Purworejo. 

2. Mendiskripsikanpeningkatan aktivitas belajar membaca cerita pada 

peserta didik kelas VII-A SMP Negeri 21 Purworejo setelah melakukan 

pembelajaran dengan metode role playing. 

3. Memaparkan peningkatan peserta didik kelas VII-A SMP Negeri 21 

Purworejo setelah melakukan pembelajaran dengan metode role playing. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. sebagai masukan bagi guru untuk menerapkan metode role playing 

sebagai upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik pada 

materi  membaca pemahaman bacaan sastra; 

2. sebagai masukan bagi peserta didik untuk meningkatkan pemahaman 

membaca bacaan sastra, dan 

3. sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti, sebagai calon pendidik untuk 

terjun ke dunia pendidikan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI, TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 
 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Pembelajaran  

Oemar Hamalik (2006: 162), menjelaskan bahwa “pembelajaran 

adalah suatu proses terjadinya interaksi antara pelajar dan pengajar dalam 

upaya mencapai tujuan pembelajaran yang berlangsung di tempat tertentu 

pada jangka waktu tertentu”.Proses pembelajaran dikatakan baik apabila di 

dalamnya terdapat interaksi antara guru dengan peserta didik. Dengan 

proses interaksi tersebut, akan memudahkan peserta didik untuk 

memahami dan menerima materi yang disampaikan oleh guru. 

Menurut Wartono (2003: 5), “pembelajaran adalah interaksi atau 

hubungan timbal balik antara peserta didik dengan guru dan antara sesama 

peserta didik dalam proses pembelajaran”. Pengertian interaksi 

mengandung unsur saling memberi dan menerima. Dalam interaksi belajar 

mengajar ditandai sejumlah unsur yaitu tujuan yang hendak dicapai, 

peserta didik dan guru, bahan pelajaran, metode yang digunakan untuk 

menciptakan situasi belajar mengajar dan penilaian yang fungsinya untuk 

menetapkan seberapa jauh ketercapaian tujuan. 

Tujuan pembelajarandalam kurikulum sekarang ini yang harus 

dicapai di antaranya adalah agar peserta didik menguasai konsep 

pembelajaran bahasa Jawadan mempunyai keterampilan mengembangkan 

pengetahuan,sikap percaya diri sebagai bekal untuk melanjutkan 
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pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi serta mampu mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyelenggaraan pembelajaran harus 

semaksimal mungkin, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.  

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran 

merupakan suatu wahana untuk mengembangkan penguasaan konsep-

konsep serta keterampilan dalam meningkatkan aktivitas, hasil belajar dan 

pemahaman peserta didik.  

2. Pengertian Prestasi atau Hasil Belajar 

Prestasi atau hasil belajar berarti hasil studi yang dicapai selama 

mengikuti pelajaran dalam periode tertentu di suatu lembaga pendidikan 

dengan hasil yang dinyatakan melalui penilaian yang dapat diwujudkan 

dengan angka atau simbol. Menurut Purwodarminto (1982: 40), “prestasi 

adalah hasil yang dicapai setelah seseorang  melaksanakan kegiatan 

belajar”. Prestasi atau hasil belajar erat kaitannya dengan hasil kerja 

seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu.  

Setiap proses pembelajaran selalu menghasilkan hasil belajar. 

Masalah yang dihadapi adalah sampai di tingkat mana prestasi (hasil) 

belajar yang telah dicapai. Betapa tinggi nilai suatu keberhasilan sehingga 

seorang guru berusaha sekuat tenaga dan pikiran mempersiapkan program 

pengajarannya dengan baik dan sistematik. Namun terkadang keberhasilan 

yang dicita-citakan, tetapi dalam kenyataannya kegagalan yang ditemui. 
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Kegagalan itu akan menjadi sebuah faktor sebagai penghambat dalam 

proses pembelajaran. Jika keberhasilan itu menjadi kenyataan, maka faktor 

tersebut akan menjadi pendukung di dalam proses pembelajaran. Secara 

garis besar hasil pembelajaran dibagi ke dalam tiga ranah (Benyamin 

Bloom yang dikutip oleh Nana Sudjana, 1991: 22). Ranah tersebut adalah 

sebagai berikut. 

a. Ranah Kognitif 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil pembelajaran intelektual 

yang terdiri dari enam aspek yakni pengetahuan, ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

b. Ranah Afektif 

Ranah afektif berdasarkan sikap yang terdiri dari lima aspek 

yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan 

internalisasi. 

c. Ranah Psikomotorik 

Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar yang berupa 

keterampilan dan  kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah 

psikomotorik yaitu gerakan reflek, keterampilan gerakan dasar, 

kemampuan persetual, keharmonisan dan ketepatan, gerakan 

keterampilan komplek, gerakan ekspresif, dan gerakan representatif. 

Menurut Syaiful Bahri dan Dzamarah (2006: 105), suatu proses 

belajar mengajar dianggap berhasil apabila : 

a. daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai 

prestasi yang tinggi, baik secara individu maupun kelompok; 
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b. perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran telah dicapai oleh 

peserta didik, baik secara individu maupun kelompok. 

 

 Dalam kehidupan, seseorang berusaha mengejar prestasi 

menurut bidangnya sesuai dengan kemampuan masing-masing.Oleh 

karena itu, prestasi belajar merupakan masalah yang selalu muncul 

dalam sejarah manusia. 

3. Hakikat Membaca 

Pada hakikatnya membaca adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

untuk mencari informasi ataupun berkomunikasi dan berinteraksi. Dalam 

kegiatan membaca seseorang tidak sekedar melafalkan lambang-lambang 

bahasa yang tertulis melainkan pemahaman berupa kunci utama dari 

kegiatan membaca untuk mendapatkan keseluruhan isi dari bacaan. 

Tarigan membagi kegiatan membaca menjadi dua macam, yaitu 

membaca nyaring dan membaca dalam hati. Kegiatan membaca nyaring 

dapat diartikan sama dengan kegiatan membacakan. Menurut Tarigan 

(2008: 23), “membaca nyaring adalah suatau aktivitas atau kegiatan yang 

merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan 

orang lain atau pendengar”. Orang yang membaca nyaring pertama-tama 

yang harus dilakukan adalah mengerti makna atau perasaan yang 

terkandung dalam bahan bacaan yang dibaca. Pemahaman terhadap 

penafsiran lambang-lambang tertulis juga harus diperhatikan sehingga 

susunan kata serta penekanannya sesuai dengan ujaran pembicaraan yang 

hidup. 
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Tidak jauh berbeda dengan pengertian yang disampaikan oleh 

Tarigan, Junaedi mengemukakan apa yang dirumuskan mengenai 

membaca nyaring. Menurut Junaedi (2009:28), “membaca nyaring adalah 

kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya, dengan 

ucapan dan intonasi yang tepat agar pendengar atau pembaca dapat 

menangkap informasi yang disampaikan penulis, baik yang berupa pikiran, 

perasaan, sikap, ataupun pengalaman penulis”. 

Hal lain mengenai membaca nyaring dikemukakan oleh Rubin. 

Rubin dalam Rahim (2005: 123) menjelaskan bahwa membaca nyaring 

adalah kegiatan yang paling penting untuk membangun pengetahuan dan 

keterampilan berbahasa siswa. Program yang kaya dengan membaca 

nyaring dibutuhkan oleh siswa karena membantu memperoleh fasilitas 

menyimak, memperhatikan sesuatu secara lebih baik, memahami suatu 

cerita, mengingat secara terus-menerus, pengungkapan kata-kata, serta 

mengenali kata-kata yang baru yang muncul dalam konteks lain. Begitu 

pentingnya kegiatan membaca nyaring sehingga banyak temuan hasil 

penelitian yang mengemukakan pentingnya kegiatan membaca nyaring 

dalam suatu program membaca. 

Gruber dalam Rahim (2005: 125), mengemukakan lebih rinci 

mengenai manfaat dan pentingnya membaca nyaring untuk anak-anak. 

Manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut 1) memberikan contoh 

kepada siswa proses membaca secara positif, 2) mengekspos siswa untuk 
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memperkaya kosakatanya, 3) memberi siswa informasi baru, 4) memberi 

kesempatan siswa menyimak dan menggunakan daya imajinasinya. 

Berdasarkan pendapat para tokoh di atas yang telah memaparkan 

berbagai keterangan tentang membaca nyaring, dapat disimpulkan bahwa 

membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan meyuarakan tulisan 

yang dibaca, dengan artikulasi dan volume suara yang jelas serta intonasi 

yang tepat, sehingga pendengar dan pembaca sendiri dapat memahami 

informasi  yang terdapat dalam bacaan yang dibaca. 

4. Metode Role Playing (Bermain Peran) 

Menurut Abdul Aziz Wahab (2007: 109), “Role playing adalah 

berakting sesuai dengan peran yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk 

tujuan-tujuan tertentu seperti menghidupkan kembali suasana historis yang 

dapat terjadi dimana saja”. Adapun tujuan bermain peran menurut menurut 

Abdul Aziz Wahab (2007: 112) adalah sebagai berikut: 

a. melatih siswa untuk menghadapi situasi yang sebenarnya, 

b. melatih praktik berbahasa lisan secara intensif dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuannya 

dalam berkomunikasi. 

 

Menurut Oemar Hamalik (2006: 146), “role playing atau teknik 

sosiodrama adalah suatu jenis teknik simulasi yang digunakan untuk 

pendidikan sosial dan hubungan antar insane”. Adapun Tujuannya adalah:  

a. untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan interaktif atau 

keterampilan reaktif,  

b. mengembangkan prosedur-prosedur kognitif dan prinsip yang 

mendasari perilaku keterampilan yang telah didramatisasikan. 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa metode role 

playing (bermain peran) adalah cara melaksanakan kegiatan untuk 

mencapai tujuan melalui bermain dengan cara memberi kesempatan 

kepada siswa untuk mendramatisasi sikap, tingkah laku seseorang seperti 

yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Penerapan dalam pembelajaran bahasa Jawa yang akan dilakukan 

adalah sebagai berikut. 

a. Guru memberikan gambaran materi pelajaran pemahaman membaca 

cerita bahasa jawa. 

b. Guru membagi kelompok peserta didik secara heterogen. 

c. Masing-masing kelompok mempelajari apa yang disampaikan oleh 

guru dengan bantuan LKS dengan materi pemahaman membaca cerita 

bahasa Jawa. 

d. Guru meminta masing-masing kelompok untuk role playing dalam 

memerankan cerita yang terdapat di dalam LKS. 

e. Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil dari pembelajaran. 

Seorang guru dalam mengajarkan materi bahasa Jawa perlu 

memiliki strategi pembelajaran yang tepat agar pembelajaran bahasa Jawa 

dapat terserap dengan baik oleh peserta didik maka guru perlu memilih 

metode yang dipandang tepat untuk peserta didik.Apabila metode pelajaran 

yang diajarkan berhasil, tentunya akan diperoleh manfaat yang besar bagi 

peserta didik sendiri dan guru mata pelajaran untuk mengembangkan 

metode pembelajarannya. 

Manfaat menggunakan metode role playing di antaranya adalah 

sebagai berikut: 
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a. perhatian peserta didik dapat lebih dipusatkan; 

b. proses belajar peserta didik lebih terarah pada materi yang sedang 

dipelajari; 

c. melatih kerja sama di dalam kelompoknya; 

d. pengalaman mental yang akan dirasakan peserta didik, seperti rasa 

percaya diri berbicara dan tampil di depan kelas. 

e. pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran lebih melekat dalam 

diri peserta didik (Darajat, 2000: 29). 

 

Dari uraian di atas, tampak bahwa keterlibatan peserta didik untuk 

turut aktif dalam proses pembelajaran serta kemampuan peserta didik 

untuk mampu mengembangkan bakat dan potensinya sangat diutamakan. 

Peserta didik tidak hanya menerima materi saja, melainkan peserta didik 

juga dapat menguasai materi yang sudah diajarkan dengan indikatornya 

yaitu mampu untuk mengerjakan soal dengan proses yang benar. Prestasi 

belajar tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan tetapi juga 

meningkatkan pemahaman dalam menyelesaikan suatu masalah. 

Metode role playing juga memiliki kelebihan dan kekurangan. 

kelebihan dan kekurangan tersebut antara lain: 

a. Kelebihan Metode role playing 

1) Membantu anak didik memehami dengan jelas jalannya suatu 

proses atau kerja suatu benda. 

2) Memudahkan berbagai jenis penjelasan. 

3) Kesalahan-kesalahan yang terjadi dari hasil pembelajaran dapat 

diperbaiki melalui pengamatan dan contoh konkret dengan 

menghadirkan objek yang sebenarnya. 
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b. Kelemahan Metode Role playing 

1) Anak didik terkadang takut (kurang percaya diri) untuk 

memerankan hasil karyanya di depan kelas. 

2) Anak didik terkadang sukar melihat dan membayangkan dengan 

jelas benda atau masalah yang akan dibermain perankan. 

3) Tidak semua benda dapat diperankan (Syaiful Bahri dan Dzamarah, 

2000: 115). 

Kelebihandan kekurangan tersebut akan menjadi bahan 

pembelajaran yang mendorong seorang guru untuk mampu mengatasi 

masalah yang dihadapinya. Guru dituntut untuk peka terhadap kelemahan-

kelemahan yang terjadi pada diri peserta didik. 

 

B. Kerangka Pikir 

Kualitas pembelajaran perlu ditingkatkan seiring perkembangan zaman. 

Perbaikan kualitas pembelajaran dilakukan dengan perbaikan kurikulum. 

Salah satu tujuan pembelajaran dalam kurikulum sekarang ini yang harus 

dicapai diantaranya adalah agar peserta didik menguasai konsep dan prinsip 

setiap mata pelajaran serta mempunyai keterampilan mengembangkan 

pengetahuan dan sikap percaya diri sebagai bekal untuk melanjutkan 

pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi serta mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, penyelenggaraan pembelajaran 

bahasa Jawa harus dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Pembelajaran 

bahasa Jawa pada saat ini dapat diketahui bahwa penyelenggaraan 

pembelajaran bahasa Jawa belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal 
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tersebut dapat dilihat dari rendahnya hasil belajar bahasa Jawa, pemahaman 

konsep bahasa Jawa peserta didik dan kurangnya kepekaan sosial peserta 

didik. Keadaan ini harus diperbaiki dengan memperbaiki proses pembelajaran 

bahasa Jawa menggunakan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan 

aktivitas, hasil dan pemahaman peserta didik. 

Peningkatan aktivitas, hasil dan pemahaman peserta didik dapat 

dilakukan melalui pembelajaran dengan metode role playing. Pembelajaran 

dengan metode role playingini memiliki dua dampak sekaligus dalam diri 

peserta didik, yaitu dampak instruksional (instructional effect) dan dampak 

sertaan (nuturance effect). Dampak instruksional dari metodeini antara lain 

membantu peserta didik memahami dengan jelas jalannya suatu proses atau 

kerja suatu benda. Dampak sertaan dari metodeini antara lain rasa percaya 

diri peserta didik meningkat.  

 

C. Tinjauan Pustaka 

Sebagai bahan rujukan dalam penelitian perlu dikemukakan beberapa 

hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penggunaan metode role 

playingpada berbagai jenjang pendidikan. Diantara beberapa penelitian 

tersebut peneliti sampaikan dalam uraian di bawah ini. 

Ari Sutrisno (2012) melakukan penelitian dengan judul “Peningkatan 

Keterampilan Berbicara Dengan Metode Role Playing” Pada siswa kelas VII 

SMP Muhammadiyah Sadang Tahun Pelajaran 2011/2012. Skripsi: Program 

Studi Pendidikan Bahasa dan Satra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2012. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa dengan penerapan metode Role Playing dapat 

meningkatkan Keterampilan Berbicara peserta didik di kelas VII SMP 

Muhammadiyah Sadang Tahun Pelajaran 2011/2012. 

Penelitian yang lain dilakukan oleh Monica Ladya Anggraeni dengan 

judul” Peningkatan Keterampilan Membaca materi Wawancara Berbasis 

Pembelajaran Partisipatif Pada Siswa Kelas XI IPA SMA N 9 

PurworejoTahun Pelajaran 2011/2012. Skripsi: Program Studi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2011. 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan 

pembelajaran bahasa Jawa melalui metode role playingakan meningkatkan 

aktivitas dan pemahaman peserta didik pada materi membaca (cerita 

ketoprak) kelas VII-A SMP Negeri 21 Purworejo tahun pelajaran 2013/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

 

A. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 21 Purworejo Kecamatan Bruno 

Kabupaten Purworejo.Peneliti memilih di SMP N 21 Purworejo selain karena 

nilai keterampilan membaca cerita ketoprak yang belum mencapai kriteria 

yang ditetapkan, juga berdasarkan letak geografis sekolah yang terletak di 

daerah dataran tinggi yang jauh dari perkotaan, dengan tingkat kemampuan 

berbahasa dengan kaedah yang masih rendah.  

 

B. Waktu Penelitian  

Waktu kegiatan penelitian yang dilakukan dari bulan Desember 2013 

sampai dengan Februari 2014. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 1 

Jadwal Kegiatan Penelitian 

No Kegiatan 
Bulan 

12 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Persiapan          

2. Proposal Penelitian          

3. MenentukanMedia 

Belajar 

   
   

 
  

4. Pelaksanaan Penelitian          

5. Penyusunan Laporan 

Penelitian 
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C. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas (PTK) 

dengan menggunakan model Kemmis dan Mc. Taggart. Gambar spiral PTK 

dapat dilihat pada gambar 1 (Kemmis dan Mc. Taggart, 1946: 46) dalam Insih 

Wilujeng, 2006:10). 

 

 

Gambar 1. 

Spiral Penelitian Tindakan Kelas 

 

Deskripsi dari masing-masing tahap dalam prosedur penelitian tindakan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Perencanaan (Planning) 

Berdasarkan informasi atau data yang diperoleh dari hasil 

observasi dan informasi dari guru mata pelajaran bahasa Jawakelas VII-

A SMP Negeri 21 Purworejo kemudian dijadikan dasar perencanaan oleh 
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peneliti. Kegiatan perencanaan ini berkaitan dengan penyusunan 

instrumen pengambilan data dan instrumen pembelajaran. 

Pada langkah perencanaan, peneliti membuat rencana tindakan 

yang akan dilakukan dalam penelitian, yaitu menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran(RPP) sesuai materi yang diajarkan dengan 

metode role playing. Materi yang dipilih dalam penelitian ini adalah 

materi membaca cerita ketoprak.Perencanaan selanjutnya menyusun 

lembar instrumen pembelajaran, penilaian dan skenario pembelajaran 

meliputi diskusi kelompok, bermain peran dalam membacakan cerita 

ketoprak. 

2. Tahap Tindakan (Action) 

Pelaksanaan tindakan dimaksudkan untuk menerapkan skenario 

pembelajaran yang telah direncanakan. Tahap-tahap pembelajaran yang 

dilakukan disesuaikan dengan metode role playing. Guru mengelompok-

kan peserta didik secara heterogen dalam kelompok. Pembentukan 

kelompok ditentukan oleh peneliti. Tujuan pembagian kelompok 

dilakukan oleh peneliti supaya peserta didik benar-benar heterogen ada 

peserta didik yang kemampuan belajarnya tinggi, sedang dan rendah. 

Pembagian kelompok secara heterogen ini diharapkan dapat memberikan 

dampak positif dalam diri peserta didik. Peserta didik selain 

mendapatkan dampak instruksional, diharapkan nantinya peserta didik 

akan mendapatkan dampak sertaan yaitu kesadaran akan perbedaan, 

toleransi atas perbedaan dan kepekaan sosial. Guru berupaya mengelola 
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pembelajaran dengan baik, seperti memberikan motivasi kepada tiap 

kelompok untuk diskusi, memberikan pujian ataupun yang lainnya 

kepada kelompok maupun peserta didik yang berprestasi. Satu siklus 

diakhiri dengan pemberian postest. 

3. Tahap Pengamatan (Observation) 

Selama proses pembelajaran berlangsung, peneliti dibantu 

observer melakukan observasi. Peneliti sekaligus sebagai observer 

dibantu oleh satu teman peneliti lainnya. Kegiatan ini dilakukan selama 

proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar angket 

sebagai upaya untuk mengetahui sikap kreatif peserta didik dan 

bagaimana aktivitas peserta didik. Sedangkan kejadian yang tidak 

terdapat pada lembar observasi merupakan catatan lapangan.Menurut 

Insih Wilujeng (2006: 16), Hal-hal yang menjadi tolak ukur dalam 

kegiatan pengamatan adalah: 

a. kegiatan guru selama proses pembelajaran dan kegiatan peserta didik  

dalam melaksanakan diskusi. 

b. hambatan dan kesulitan yang dialami guru besertapeserta didik 

digunakan sebagai acuan untuk dilakukan perbaikan pada 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada siklus selanjutnya. 

4. Tahap Refleksi (Reflection) 

Kegiatan refleksi merupakan bagian penting dalam PTK. 

Kegiatan ini dilakukan pada akhir siklus I dengan tujuan untuk 

mengevaluasi keterlaksanaan setiap tindakan. Kegiatan refleksi 
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dilanjutkan dengan revisi perencanaan untuk memperbaiki atau 

memodifikasi tindakan pada siklus I yang akan diimplementasikan pada 

siklus selanjutnya (siklus II). 

Kegiatan yang dilaksanakan pada siklus II dimaksudkan sebagai 

perbaikan dari siklus I. Tahapan pada siklus II sama dengan siklus I, 

yaitu diawali dengan perencanaan (planning), dilanjutkan dengan 

pelaksanaan tindakan (action), observasi (observation), dan refleksi 

(reflection). Jika dievaluasi pada akhir siklus tidak terjadi peningkatan, 

dilaksanakan siklus III, siklus IV, dan seterusnya yang tahap-tahapnya 

seperti pada siklus I dan II. Siklus berhenti jika sudah ada peningkatan 

hasil belajar peserta didik. 

 

D. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelasVII-A SMP 

Negeri 21 Purworejo tahun pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 35 peserta 

didik.Pengambilan kelas VII-A sebagai subjek  berdasarkan observasi dan 

kesepakatan dengan guru kelas karena kelas tersebut pemahaman bahasa 

Jawanya masih perlu ditingkatkan. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat bantu yang dapat memudahkan peneliti untuk 

mengumpulkan data penelitian. Instrumen yang digunkan dalam penelitian ini 

adalah instrumen yang berupa tes dan non tes. Instrumen tes digunakan 

untukmengetahui peningkatan keterampilan membaca teks cerita ketoprak. 
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Instrumen non tes digunakan untuk mengungkapkan perubahan tingkah laku 

aktivitas dan kesan-kesan siswa dalam proses pembelajaran. 

1. Instrumen Tes 

Tes dilakukan untuk memperoleh data tentang kemampuan siswa 

dalam membaca teks cerita ketoprak dengan intonasi yang tepat serta 

artikulasi dan volume suara yang jelas dengan metoderole playing. Tes 

dilakukan dengan soal-soal yang disusun oleh peneliti. Tes dilakukan 

sebanyak dua kali, yaitu pada tes siklus I dan siklus II. Tes yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tes membaca teks cerita ketoprak. 

Pelaksanaan tes memerlukan instrumen atau alat bantu yang berupa 

kriteria atau pedoman penilaian. Penilaian harus menunjukkan 

ketercapaian indikator yang telah ditentukan. 

Indikator dalam pembelajara ini adalah siswa mampu membaca 

teks cerita ketoprak dengan intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume 

suara yang jelas. Menurut Rahim (2005: 136), aspek-aspek yang dinilai 

dalam tes membaca antara lain, 1) aspek intonasi, 2) aspek artikulasi, 3) 

aspek volume, 4) aspek mimik, 5) aspek pernapasan. Secara lebih rinci, 

aspek-aspek tersebut dijelaskan dalam tabel rubrik penilaian berikut. 

Tabel 2. 

Rubrik Penilaian Tes Keterampilan Membaca Siswa 

 
No Aspek Indikator Bobot 

1 Ketepatan 

intonasi 

Apakah tinggi rendahnya nada, keras lunaknya 

suara, cepat lambatnya pembacaan sudah diatur 

sesuai isi kalimat dalam teks cerita? 

20 

2 Ketepatan 

artikulasi 

Apakah pembacaan dilakukan persatuan makna 

bukan perkata? 

20 
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3 Ketepatan 

volume 

Apakah setiap kata dilafalkan dengan jelas baik 

vokal maupun konsonan? 

20 

4 Kesesuaian 

mimik 

Apakah ekspresi wajar dan sesuai dengan isi 

berita yang dibacakan? 

20 

5 Keberaturan 

pernapasan 

Apakah pembaca dapat mengatur napasnya 

dengan baik dan tidak terengah-engah? 

20 

Jumlah 100 

 

Aspek tersebut dijabarkan dalam kriteria penilaian yang memuat 

penilaian, rentang skor dan kategori penilaian. Ketiga hal tersebut secara 

jelas dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3. 

Kriteria dan Kategori Aspek Penilaian Membaca 

 

Aspek 

Penilaian 

Kriteria Rentan

g Skor 

Kategori 

1. Ketepatan 

intonasi 

1. Intonasi yang diucapkan sangat 

jelas dan tidak monoton. 

2. Intonasi yang diucapkan jelas 

dan tidak monoton. 

3. Intonasi yang diucapkan 

cukupjelas dan tidak begitu 

monoton. 

4. Intonasi yang diucapkan kurang 

jelas dan monoton. 

16-20 

 

11-15 

 

6-10 

 

0-5 

Sangat 

baik 

Baik  

 

Cukup 

 

Kurang  

2. Ketepatan 

Artikulasi 

1. Artikulasi yang diucapkan 

sangat jelas. 

2. Artikulasi yang diucapkan jelas. 

3. Artikulasi yang diucapkan cukup 

jelas. 

4. Artikulasi yang diucapkan 

kurang jelas. 

16-20 

 

11-15 

6-10 

 

0-5 

Sangat 

baik 

Baik  

Cukup 

 

Kurang  

3. Ketepatan 

Volume 

1. Membaca dengan volume suara 

sangat jelas dan terdengar 

nyaring. 

2. Membaca dengan volume suara  

jelas dan terdengar nyaring. 

3. Membaca dengan volume suara 

cukup jelas dan terdengar kurang 

begitu nyaring. 

4. Membaca dengan volume suara 

kurang jelas dan terdengar tidak 

16-20 

 

 

11-15 

 

 

6-10 

 

 

0-5 

Sangat 

baik 

 

Baik  

 

 

Cukup 

 

 

Kurang  
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nyaring. 
4. Kesesuaian 

Mimik 

1. Ekspresi wajah sangat sesuai 

dengan karakter cerita. 

2. Ekspresi wajah sesuai dengan 

karakter cerita. 

3. Ekspresi wajah cukup sesuai 

dengan karakter cerita. 

4. Ekspresi wajah tidak sesuai dengan 

karakter cerita. 

16-20 

 

11-15 

 

6-10 

 

0-5 

Sangat 

baik 

Baik  

 

Cukup 

 

Kurang  

5. Keberaturan 

Pernapasan 

1. Membaca teks berita dengan sangat 

beraturan. 

2. Membaca teks berita dengan 

beraturan. 

3. Membaca teks berita dengan cukup 

beraturan. 

4. Membaca teks berita dengan tidak 

beraturan. 

16-20 

 

11-15 

 

6-10 

 

0-5 

Sangat 

baik 

Baik  

 

Cukup 

 

Kurang  

 

2. Instrumen Non Tes 

a. Lembar Aktivitas Siswa 

Instrumen non tes berupa lembar aktivitas siswa yang 

digunakan untuk mengetahui perilaku-perilaku siswa pada saat proses 

pembelajaran membacakan teks cerita ketoprak. Perilaku yang diamati 

adalah perilaku positif maupun negatif. Hasil pengamatan terhadap 

aktivitas siswa kemudian dijabarkan dalam bentuk deskripsi. Sasaran 

deskripsi aktivitas belajar siswa meliputi 1) kesiapan siswa dalam 

pembelajaran, 2) perhatian siswa terhadap penjelasan guru, 3) 

keaktifan siswa dalam tanya jawab dengan guru, 4) aktivitas siswa 

dalam diskusi kelompok, dan 5) antusiasme siswa terhadap tugas yang 

diberikan guru (Paul B Diedrich dalam Lilik Wahyu Utomo, 2009: 

97), 
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Lembar aktivitas siswa dibuat berupa lembar pengamatan yang 

sudah rinci dan menampikan aspek-aspek dari proses yang harus 

diamati dengan cara memberikan tanda checklist ( ) pada lembar 

yang telah disediakan oleh peneliti.Aspek-aspek tersebut dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 4. 

Tabel Penilaian Aktivitas Siswa 

 

No Hal yang Dinilai 
Skor 

Nilai Kategori 
4 3 2 1 

1 Kesiapan siswa dalam 

pembelajaran 

      

2 Perhatian siswa terhadap 

penjelasan guru. 

      

3 Keaktifan siswa dalam 

tanya jawab dengan 

guru. 

      

 

4 Aktivitas siswa dalam 

diskusi kelompok. 

      

5 Antusiasme siswa 

terhadap tugas yang 

diberikan guru. 

      

6 
Menjawab pertanyaan 

guru. 

      

7 
Menjawab pertanyaan 

dari sesama siswa. 

      

Jumlah   

 

 

Teknik penskoran lembar aktivitas siswa dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
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Tabel 5. 

Teknik Penskoran Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

 

No 
Banyak Siswa yang  

Melakukan Aktivitas 
Skor 

1 ≤ 8 1 

2 9 – 16  2 

3 17 – 24  3 

4 ≥ 25 4 

   

b. Pedoman Catatan Harian Siswa 

Catatan harian siswa digunakan penelitian untuk mengetahui 

tanggapan siswa terhadap cara peneliti menyampaikan pembelajaran 

keterampilan membaca teks cerita ketoprak dengan metode role 

playing. Mereka secara bebas memberikan kritik, saran, maupun 

sekedar mengungkapkan kesan-kesan yang diperoleh pada saat 

pembelajaran. Peneliti dapat memperoleh data secara jujur dan 

objektif dari siswa tentang kekurangan dan kelebihan pembelajaran 

membaca teks cerita ketoprak dengan metode role playing. Catatan 

harian siswa berisi a) perasaan dan kesan siswa mengenai 

pembelajaran yang telah berlangsung, b) pendapat siswa tentang 

penggunaan metode role playing, c) kemudahan dan kesulitan siswa 

dalam pembelajaran membacakan teks cerita ketoprak dengan metode 

role playing, dan d) saran siswa terhadap kegiatan pembelajaran 

membacakan teks cerita ketoprak. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian. Teknik pengumpulan data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes dan nontes. Data tes 

dikumpulkan melalui tes membaca cerita ketoprak dengan intonasi yang tepat 

serta artikulasi dan volume suara yang jelas dengan menggunkan metode role 

playing. Data nontes dikumpulkan melalui lembar aktivitas belajar siswa dan 

catatan harian siswa. 

1. Teknik Tes 

Teknik tes dilakukan untuk memperoleh data keterampilan 

pembelajaran membaca teks cerita ketoprak. Tes dilaksanakan dalam 

bentuk unjuk kerja lisan, yaitu perwakilan siswa membacakan cerita 

ketoprak di depan kelas setelah berlatih bersama dengan kelompok. Hasil 

tes tersebut digunakan mengukur ketercapaian siswa dan peningkatan 

keterampilan membaca cerita ketoprak. Pada penelitian ini, keterampilan 

membaca cerita ketoprak dikatakan berhasil apabila sudah mencapai 

standar ketuntasan minimal yang telah ditetapkan. 

2. Teknik Nontes 

Teknik non tes digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat 

abstrak, yaitu perubahan sikap-sikap dan prilaku siswa dalam membaca 

cerita ketoprak. Teknik non tes dalam penelitian ini diterapkan melalui 

deskripsi aktivitas belajar siswa dan catatan harian siswa. Kedua jenis 

teknik non tes tersebut dijelaskan sebagai berikut. 
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a. Deskripsi Aktivitas Belajar Siswa 

Pada penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan teknik 

deskripsi persentase untuk menggambarkan perilaku atau aktivitas 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Peneliti mempersiap-

kan pedoman deskripsi aktivitas belajar siswa untuk dijadikan 

pedoman dalam pengambilan data. Deskripsi ini dilakukan oleh 

peneliti dan dibantu oleh teman sejawat yang ikut berada dikelas 

penelitian selama pembelajaran berlangsung. Teman sejawat 

mengamati perilaku yang dilakukan siswa dan mencatat semua 

kejadian yang muncul pada saat pembelajaran pada lembar observasi 

yang sudah disiapkan sebelumnya. Hasil pengamatan kemudian 

dianalisis dan dideskripsikan sesuai dengan perilaku nyata yang 

ditunjukkan siswa selama proses pembelajaran. 

b. Catatan Harian Siswa 

Catatan harian siswa digunakan penelitiuntuk mengetahui 

tanggapan siswa terhadap cara peneliti menyampaikan pembelajaran 

membaca teks cerita ketoprak dengan intonasi yang tepat serta 

artikukasi dan volume suara yang jelas dengan metode role playing. 

Catatan harian siswa berisi kesan, pengalaman, dan penafsiran siswa 

mengenai pembelajaran yang telah dilkukan. Hal tersebut diperoleh 

siswa pada setiap kejadian atau peristiwa yang dianggap menarik pada 

saat pembelajaran berlangsung. Catatan ini dibuat setelah selesai 

pembelajaran pada setiap akhir siklus. Hasil catatan harian siswa 
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kemudian digunakan oleh peneliti sebagai data yang dapat 

mengungkap proses pembelajaran yang telah dilakukan. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 

secara kuantitatif dan kualitatif. Uraian tentang analisis data secara kuantitatif 

dan kualitatif adalah sebagai berikut. 

1. Analisis Kuantitatif 

Analisis ini dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh dari 

hasil tes membaca intensif. Penilaian berdasarkan pada kriteria yang telah 

ditentukan. Hasil analisis kuantitatif data tes dihitung secara persentase 

dengan langkah-langkah merekap nilai, menghitung nilai komulatif dan 

menghitung persentase dengan rumus berikut. 

 

keterangan 

NP : Nilai persentase  

R : Jumlah nilai yang diperoleh siswa 

NM : Nilai total maksimal 

Hasil ini memberikan gambaran mengenai persentase peningkatan 

keterampialan membaca teks cerita ketoprak dengan metode role playing. 

2. Analisis Kualitatif 

Analisi kualitatif dilkukan untuk menganlisis data nontes 

berdasarkan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Data ini 
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diperoleh melalui hasil lembar aktivitas belajar dan catatan harian siswa. 

Data tersebut dianalisis dan dideskripsikan secara mendetail. Hasil analisis 

ini digunkan untuk mengetahui peningkiatan aktivitas belajar siswa dan 

perubahan perilaku siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

 
A. Hasil Penelitian 

Pada bab ini disajikan hasil penelitian siklus I dan siklus II yang berupa 

hasil tes dan non tes siswa. Hasil tes siklus I dan siklus II adalah hasil tes 

membacakan cerita ketoprak dengan metode role playing. Hasil non tes 

berupa lembar observasi (pengamatan) aktivitas belajar dan catatan harian 

siswa. 

Penelitian meningkatkan keterampilan membaca teks cerita ketoprak 

dengan metode role playing terdiri atas dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. 

Pada setiap siklus, pelaksanaan tindakan dilakukan satu kali pertemuan 

dengan setiap kali pertemuan terdiri atas dua jam pelajaran yang setiap 

jamnya adalah 40 menit. Setiap siklus dilaksanakan dengan beberapa tahap, 

yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi.Sebelum dilakukan 

tindakan siklus I dan siklus II, peneliti melakukan observasi dengan guru 

bahasa Jawa kelas VII-A SMP Negeri 21 Purworejo untuk memperoleh 

informasi mengenai kondisi awal pembelajaran membacakan teks cerita 

ketoprak. Hasil penelitian ini dapat dilihat pada pembahasan berikut. 

1. Pratindakan  

Pratindakan merupakan kondisi sebelum siswa diberi tindakan 

dengan metode role playing dalam pembelajaran membacakan teks cerita 

ketoprak. Kegiatan pratindakan dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

awal siswa dalam membacakan teks cerita ketoprak. Kegiatan pratindakan 
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ini diikuti seluruh siswa kelas VII-A yang berjumlah 35 siswa. Hasil dari 

kegiatan pratindakan ini berupa data tes. Data tersebut dijelaskan lebih 

rinci dalam hasil tes pratindakan berikut ini. 

a. Hasil Tes Pratindakan 

 

Tabel 6. 

Hasil Tes Keterampilan Membacakan Teks Cerita Ketoprak 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Nilai 

Rata-

rata 

Ketuntasan 

(%) 

Sangat 

baik 

86-100 - - - 
 

= 58,3 

Kategori 

Cukup 

 

 

= 8,6 % 
Baik  75-85 3 236 8,6 

Cukup  56-74 9 566 25,7 

Kurang  0-55 24 1238 65,7 

Jumlah  35 2040 100 

 

Hasil tes pratindakan merupakan hasil keterampilan siswa dalam 

membacakan teks cerita ketoprak sebelum menggunakan metode role 

playing. Kegiatan pratindakan ini menggunakan lima aspek penilaian 

yaitu:pertama, membacakan tekscerita ketoprak dengan intonasi yang 

tepat; kedua, membacakan teks cerita ketoprak dengan artikulasi atau 

penjedaan; ketiga, membacakan teks cerita ketoprak dengan volume 

atau lafal yang jelas; keempat, membacakan teks cerita ketoprak 

dengan mimik wajah sesuai dengan isi cerita yang dibacakan; dan 

kelima, membacakan teks cerita ketoprak dengan pernapasan secara 

beraturan. Aspek tersebut adalah aspek yang akan digunakan untuk 

menilai keterampilan siswa dalam membacakan teks cerita ketoprak 

pada siklus I dan siklus selanjutnya. 
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Data pada tabel 6 di atas menunjukkan bahwa keterampilan 

membacakan teks cerita ketoprak mencapai nilai rata-rata 58,3 dan 

termasuk dalam kategori cukup. Nilai rata-rata tersebut belum 

memuaskan karena belum sesuai dengan target yang dicapai yaitu 75. 

Pada pratindakan ini siswa yang memperoleh kategori baik sebanyak 

3 siswa atau sebesar 8,6%, siswa yang memperoleh nilai dengan 

kategori cukup sebanyak 9 siswa atau sebesar 25,7%, siswa yang 

memperoleh nilai dengan kategori kurang sebanyak 24 siswa atau 

sebesar 65,7%. 

1) Hasil Tes Membaca Cerita Ketoprak Aspek Intonasi 

Penilaian aspek intonasi difokuskan pada kemampuan siswa 

dalam membacakan teks cerita ketoprak dengan memperhatikan 

tinggi rendahnya nada, keras lunaknya suara, cepat lambatnya 

pembacaan sesuai dengan isi kalimat dalam bacaan. Hal ini 

dimaksudkan supaya memudahkan siswa dalam membacakan teks 

cerita ketoprak. Hasil penilaian aspek intonasi dapat dilihat pada 

tabel 7 di bawah ini. 

Tabel7. 

Hasil Tes Membacakan Teks Cerita Ketoprak Aspek Intonasi 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Nilai 

Rata-

rata 

Ketuntasan 

(%) 

Sangat 

Baik 

16-20 2 33 5,7 
 

= 18,94 

Kategori 

Baik 

 

 

= 31,4 % 
Baik  11-15 9 116 25,7 

Cukup  6-10 24 230 68,6 

Kurang  0-5 0 0 0 

Jumlah  35 379 100 
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Berdasarkan tabel 7, rata-rata nilai kemampuan siswa dalam 

membacakan teks cerita ketoprak aspek intonasi adalah sebesar 

18,94 dan berada dalam kategori baik. Siswa yang berhasil meraih 

kategori sangat baik dengan rentang skor 16-20 mencapai 2 siswa 

atau sebesar 5,7%, kategori baik dengan skor 11-15 dicapai 9 

siswa atau sebesar 25,7%. Kategori cukup dengan skor 6-10 

dicapai 24 siswa atau sebesar 68,6%, kemudian kategori kurang 

dengan skor 0-5 dicapai 0 siswa atau sebesar 0%. 

2) Hasil Tes Membacakan Teks Cerita Aspek Artikulasi Atau 

Jeda 

Penilaian aspek artikulasi atau jeda difokuskan pada 

kemampuan siswa dalam membacakan teks cerita per satuan 

makna. Hasil penilaian aspek artikulasi atau jeda dapat dilihat 

pada tabel8 di bawah ini. 

Tabel 8. 

Hasil Tes Membacakan Teks Cerita Ketoprak Aspek 

Artikulasi atau Jeda 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Nilai 

Rata-

rata 

Ketuntasan 

(%) 

Sangat 

baik 

16-20 3 48 8,6 
 

= 10,9 

Kategori 

Cukup 

 

 

= 45,7 % 
Baik  11-15 13 161 37,1 

Cukup  6-10 16 156 45,7 

Kurang  0-5 3 36 8,6 

Jumlah  35 379 100 

 

Berdasarkan tabel 8, rata-rata nilai kemampuan siswa dalam 

membacakan teks cerita ketoprak dengan artikulasi atau penjedaan 
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yang tepat adalah sebesar 10,9 dan berada dalam kategori cukup. 

Siswa yang berhasil meraih kategori sangat baik dengan rentang 

skor 16-20 dicapai 3 siswa atau sebesar 8,6%, kategori baik 

dengan skor 11-15 dicapai 13 siswa atau sebesar 37,1%. Kategori 

cukup dengan skor 6-10 dicapai 16 siswa atau sebesar 45,7%, 

kemudian kategori kurang dengan skor 0-5 dicapai 3 siswa atau 

sebesar 8,6%. 

3) Hasil Tes Membacakan Teks Cerita Ketoprak Aspek Volume 

atau Lafal 

Penilaian aspek membacakan teks cerita ketoprak dengan 

volume atau lafal yang jelas difokuskan pada kemampuan siswa 

dalam melafalkan setiap huruf vokal maupun konsonan dengan 

jelas. Hasil penilaian aspek volume atau lafal dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 9. 

Hasil Tes Membacakan Teks Cerita Ketoprak  

Aspek Volume atau Lafal 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Nilai 

Rata-

rata 

Ketuntasan 

(%) 

Sangat 

Baik 

16-20 4 67 11,4 
 

= 11,2 

Kategori 

Baik 

 

 

= 54,28 % 
Baik  11-15 15 186 42,8 

Cukup  6-10 13 125 37,1 

Kurang  0-5 3 15 8,7 

Jumlah  35 393 100 

 

Berdasarkan tabel 9, rata-rata nilai kemampuan siswa dalam 

melafalkan setiap huruf vokal maupun konsonan dengan jelas 
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adalah sebesar 54,28% dan berada dalam kategori cukup. Siswa 

yang berhasil meraih kategori sangat baik dengan rentang skor 16-

20 dicapai 4 siswa atau sebesar 11,4%, kategori baik dengan skor 

11-15 dicapai 15 siswa atau sebesar 42,8%. Kategori cukup 

dengan skor 6-10 dicapai 13 siswa atau sebesar 37,1%, kemudian 

kategori kurang dengan skor 0-5 dicapai 3 siswa atau sebesar 

8,7%. 

4) Hasil Tes Membacakan Teks Cerita Ketoprak Aspek Mimik 

atau Ekspresi Wajah 

Penilaian membacakan teks cerita aspek mimik difokuskan 

pada kemampuan siswa dalam membacakan teks dengan mimik 

wajah yang sesuai dengan isi teks yang dibacakan. Hasil penilaian 

aspek mimik wajah dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 10. 

Hasil Tes Membacakan Teks Cerita Ketoprak Aspek Mimik 

atau Ekspresi Wajah 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Nilai 

Rata-

rata 

Ketuntasan 

(%) 

Sangat 

Baik 

16-20 3 53 8,6 
 

= 11,5 

Kategori 

Baik 

 

 

= 48,57 % 
Baik  11-15 14 181 40 

Cukup  6-10 18 170 51,4 

Kurang  0-5 0 0 0 

Jumlah  35 404 100 

 

Berdasarkan tabel 10, rata-rata nilai kemampuan siswa 

dalam membacakan teks cerita ketoprak dengan mimik wajah 
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yang sesuai dengan isi teks cerita yang dibacakan sebesar 48,57 

dan berada dalam kategori cukup. Siswa yang berhasil meraih 

kategori sangat baik dengan rentang skor 16-20 dicapai 3 siswa 

atau sebesar 8,6%, kategori baik dengan skor 11-15 dicapai 14 

siswa atau sebesar 40%. Kategori cukup dengan skor 6-10 dicapai 

18siswa atau sebesar 51,4%, kemudian kategori kurang dengan 

skor 0-5 dicapai 0 siswa atau sebesar 0%. 

5) Hasil Tes Membacakan Teks Cerita Ketoprak Aspek 

Pernapasan 

Penilaian membacakan teks cerita ketoprak pada aspek 

pernafasan difokuskan pada kemampuan siswa dalam mengatur 

nafas dengan baik ketika membacakan teks cerita. Hasil penilaian 

aspek pernapasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 11. 

Hasil Tes Membacakan Teks Cerita Ketoprak Aspek 

Pernapasan 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Nilai 

Rata-

rata 

Ketuntasan 

(%) 

Sangat 

baik 

16-20 3 53 8,6 
 

= 11,5 

Kategori 

Baik 

 

 

= 48,57 % 
Baik  11-15 14 181 40 

Cukup  6-10 18 170 51,4 

Kurang  0-5 0 0 0 

Jumlah  35 404 100 

 

Berdasarkan tabel 11, rata-rata nilai kemampuan siswa 

dalam mengatur napas dengan baik ketika membaca teks cerita 

ketoprak adalah sebesar 48,57 dan berada dalam kategori sangat 
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baik dengan rentang skor 16-20 dicapai 3 siswa atau sebesar 8,6%, 

kategori baik dengan skor 11-15 dicapai 14 siswa atau sebesar 

40%. Kategori cukup dengan skor 6-10 dicapai 18 siswa atau 

sebesar 51,4%, kemudian kategori kurang dengan skor 0-5 dicapai 

0  siswa atau sebesar 0%. 

b. Hasil Penelitian Siklus I 

Kegiatan siklus I ini merupakan tindakan awal untuk memperoleh 

data-data yang dibutuhkan. Dalam siklus I diuraikan tentang pelaksanaan 

pembelajaran menggunakan metode role playing yang terdiri atas data tes 

dan nontes dengan hasil penelitian sebagai berikut : 

1) Proses Pembelajaran Menggunakan Metode Role Playing  

Siklus I 

Pelaksanaan pembelajaran membacakan teks cerita ketoprak 

dengan metode role playingpada siklus I dilakukan melalui tiga 

tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap inti, dan tahap penutup. 

Pada tahap pendahuluan, guru mengkondisikan siswa, memberikan 

apersepsi kepada siswa, kemudian menyampaikan tujuan 

pembelajaran, dan memotivasi siswa agar serius dalam 

pembelajaran. Berdasarakan instrumen catatan harian siswa, pada 

pelaksanaan tahap ini siswa terlihat serius dan antusias 

mendengarkan dan menyimak apa yang dikatakan guru, sebagian 

besar siswa terlihat menyimak dengan baik. Pada awalnya tidak 

ada siswa yang menjawabketika guru memberikan pertanyaan 
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apersepsi kepada siswa,. Guru kemudian memberikan sedikit 

penjelasan dan penekanan terhadap pertanyaan tersebut serta 

memotivasi siswa agar tidak malu dalam menjawab, beberapa 

siswa mulai mau menjawab pertanyaan dari guru. 

Pembelajaran pada siklus I diawali dengan kegiatan 

berkelompok. Berdasarkan pengamatan, ketika siswa diminta 

untuk berkumpul bersama kelompoknya masing-masing, siswa 

terlihat masih bingung dan gaduh mencari-cari kelompoknya, 

kemudian setelah seluruh siswa duduk berkelompok dan diberikan 

arahan dari guru, siswa mulai diam dan melaksanakan apa yang 

dikatakan guru. Kegiatan selanjutnya yaitu siswa diberi contoh 

teks ceritaketoprak untuk dipelajari. Sedikit penjelasan tentang 

teks cerita yang telah diberikan oleh guru. Guru melanjutkan 

kegiatan dengan menjelaskan materi mengenai membacakan teks 

cerita ketoprak secara umum. Berdasarkan catatan, selama proses 

kegiatan tersebut dilaksanakan, siswa aktif menyimak penjelasan 

dari guru, walaupun ada beberapa siswa yang masih melakukan 

kegiatannya sendiri tetapi tidak membuat gaduh. Beberapa siswa 

juga cukup aktif bertanya ketika kegiatan tersebut berlangsung. 

Berdasarkan pengamatan masih banyak siswa yang belum 

memiliki kemampuan bekerja sama dengan teman lain dalam satu 

kelompok. Beberapa siswa juga terlihat kurang serius dalam 

berdiskusi. 
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Kegiatan selanjutnya ialah guru menerapkan metode 

pembelajaran role playing, yaitu siswa memainkan peran dalam 

membacakan teks cerita ketoprak. Guru memberikan penjelasan 

sekaligus memberikan contoh bagaimana cara membacakan teks 

cerita ketoprak dengan baik dan benar.  

Setelah siswa selesai berinteraksi dengan guru, siswa 

melanjutkan diskusi tentang langkah-langkah yang akan dilakukan 

sebelum membacakan teks cerita ketoprak yang telah dijelaskan. 

Siswa berlatih membacakan cerita ketoprak secara secara individu. 

Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat siswa yang masih malu-

malu dalam membacakan teks cerita ketoprak di depan kelas. 

Pada tahap penutupan, guru dan siswa menyimpulkan 

pembelajaran, melakukan refleksi dan evaluasi terhadap 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil 

observasi, pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik,seluruh 

siswa menyimak penjelasan dan arahan dari guru. Beberapa siswa 

pun aktif bertanya dan mengeluarkan berpendapat. 

Berdasarkan uraian tersebut,pelaksanaan pembelajaran teks 

cerita ketoprak dengan metode role playing pada siklus I 

berlangsung dengan cukup baik. Hal tersebut dapat terlihat pada 

proses pembelajaran yang telah dilaksanakan sesuai dengan 

rencana pelaksanaan pembelajaran, walaupun begitu masih banyak 

kekurangan-kekurangan pada pelaksanaan siklus I yang akan 
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dijadikan bahan refleksi bagi peneliti untuk melaksanakan 

pembelajaran di siklus II. 

2) Peningkatan Keterampilan Membaca Teks Cerita Ketoprak 

dengan Metode Role Playing 

 Hasil teks membaca cerita ketoprak siklus I ini merupakan 

data awal setelah dilakukan tindakan pembelajaran menggunakan 

metode role playing. Penilaian pada siklus I ini meliputi 

menggunakan lima aspek penilaian yaitu:pertama, membaca teks 

cerita ketoprak dengan intonasi yang tepat; kedua,membacakan 

teks cerita ketoprak dengan artikulasi atau penjedaan; ketiga, 

membacakan teks cerita ketoprak dengan volume atau lafal yang 

jelas; keempat, membacakan teks cerita ketoprak dengan mimik 

wajah sesuai dengan isi berita yang dibacakan; dan kelima, 

membacakan teks cerita ketoprak dengan pernapasan secara 

beraturan. Perolehan hasil pembelajaran keterampilan 

membacakan teks cerita ketoprak dengan metode role playingdari 

seluruh aspek pada siklus I dapat dilihat pada tabel 10 berikut. 

Tabel 12. 

Hasil Tes Keterampilan Membaca Teks Cerita Ketoprak Siklus I 

 

Ketegori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Nilai 

Rata-

Rata 

Ketuntasan 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

86-100 

75-85 

56-74 

0-55 

2 

7 

26 

0 

172 

533 

1623 

0 

5,7 

20 

74,3 

0 

2328 

35 

= 66,5 

(Cukup) 

 

= 25,7 % 

Jumlah 35 2328 100 
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Tabel 12 menunjukkan hasil tes keterampilan membacakan 

teks cerita ketoprak dengan metode role playingpada siklus I. Pada 

tabel tersebut,dapat dilihat bahwa siswa yang mendapat nilai 

dengan kriteria sangat baik berjumlah 2 siswa atau 5,7%. Siswa 

yang mendapat nilai dengan kriteria baik berjumlah 7 siswa atau 

20%. Siswa yang mendapat nilai dengan kriteria cukup berjumlah 

26 siswa atau 74,3%, dan siswa yang mendapat nilai dengan 

kriteria kurang berjumlah 0 siswa atau 0%. Siswa yang berhasil 

mencapai ketuntasan dengan nilai ≥ 75 sebanyak 9 siswa atau 

sebesar 25,7 %. 

Nilai rata-rata keterampilan membacakan teks cerita 

ketoprak dengan metode role playingpada siklus I sebesar 8,6% 

dan termasuk dalam kategori cukup. Jika dibandingkan dengan 

hasil tes prasiklus, maka pada siklus I siswa mengalami 

peningkatan sebesar 17% yaitu 8,6% menjadi 25,7%. Nilai rata-

rata yang diperoleh siswa pada tes siklus I belum mencapai terget 

yang diharapkan yaitu 75. 

Secara keseluruhan hasil tes siswa dalam keterampilan 

membaca teks cerita ketoprak kelas VII-A SMP N 21 Purworejo 

belum memenuhi target pencapaian nilai 75 dalam rata-rata kelas. 

Keterampilan siswa dalam membacakan teks cerita ketoprak masih 

perlu ditingkatkan dengan melakukan tindakan siklus II dengan 

metode role playing. Perincian hasil tes membacakan teks cerita 
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ketoprak dengan metode role playingpada siklus I dijelaskan 

sebagai berikut. 

a) Hasil Tes Membacakan Teks Cerita Ketoprak Aspek 

Intonasi 

Penilaian membacakan teks cerita ketoprak aspek intonasi 

difokuskan pada kemampuan siswa dalam memperhatikan 

tinggi rendahnya nada, keras lunaknya suara,cepat lambatnya 

pembacaan yang sesuai dengan isi kalimat dalam teks yang 

dibacakan. Hal ini dimaksudkan supaya memudahkan siswa 

dalam membaca teks cerita ketoprak. Hasil penilaian aspek 

intonasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 13. 

Hasil Tes Membacakan Teks Cerita Ketoprak Aspek 

Intonasi 

 

Ketegori Interva

l 

F Bobot 

Skor 

Persen

tase 

(%) 

Nilai  

Rata-

Rata 

Ketuntasan 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

4 

28 

3 

0 

69 

362 

30 

0 

11,4 

80 

8,6 

0 

461 

35 

= 

13,2 

Baik 

 

=91,4% 

(Cukup) 

Jumlah 35 461 100 

 

Berdasarkan tabel 13 tersebut, nilai rata-rata kelas pada 

aspek intonasi sebesar 13,2 dan termasuk dalam kategori 

cukup. Hasil perolehan nilai rata-rata pada siklus I jika 

dibandingkan dengan prasiklus mengalami peningkatan 

sebesar22% yaitu dari54,1 menjadi 66. Pada tabel tersebut 
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dapat dilihat bahwa 4 siswa atausebesar 11,4% sudah mencapai 

nilai kategori sangat baik. Siswa yang termasuk dalam kategori 

baik sebanyak 28 siswa atau sebesar 80%, sedangkan yang 

berkategori cukup dicapai 3 siswa atau 8,6% dan sebanyak 0 

siswa atausebesar 0% mendapat nilai kategori cukup. 

b) Hasil Tes Membacakan Teks Cerita Ketoprak Aspek 

Artikulasi 

Penilaian aspek artikulasi difokuskan pada kemampuan 

siswa dalam membacakan teks per satuan makna. Hasil 

penilaian aspek artikulasi atau jeda dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 14.  

Hasil Membacakan Teks Cerita Ketoprakdengan Artikulasi 

 

Kategori  Interval F 
Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

6 

26 

3 

0 

100 

341 

30 

0 

17,1 

74,3 

8,6 

0 

471 

35 

= 13,5 

(Baik) 

 
= 91,4 

(Sangat 

Baik) 
Jumlah 35 471 100 

 

Berdasarkan tabel 14, rata-rata nilai kemampuan siswa 

dalam membacakan teks cerita ketoprak dengan artikulasi yang 

tepat adalah sebesar 13,5 dan berada dalam kategori cukup. 

Hasil perolehan nilai rata-rata pada siklus I, jika dibanding 

dengan prasiklus mengalami peningkatan sebesar 24% yaitu 

dari 54,3 menjadi 67,3. Pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa 



45 

 

 

siswa yang berhasil meraih kategori sangat baik dengan rentan 

skor 16-20 dicapai 6 siswa atau sebesar 17,1%. Kategori cukup 

dengan skor 6-10 dicapai 3 siswa atau sebesar 8,6%, kemudian 

kategori kurang dengan skor 0-5 dicapai 0 siswa atau sebesar 

0%. 

c) Hasil Tes Membacakan Teks CeritaKetoprak Aspek 

Volume 

Penilaian aspek membacakan teks cerita ketoprak dengan 

volume yang jelas difokuskan pada kemampuan siswa dalam 

melafalkan setiap huruf vokal maupun huruf konsonan dengan 

jelas. Hasil penilaian aspek volume atau lafal dapat dilihat pada 

tabel 15 dibawah ini. 

Tabel 15. 

Hasil Teks Membacakan Berita dengan Volume 

 

Kategori 
Interv

al 
F Bobot 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

7 

27 

1 

0 

116 

355 

10 

0 

20 

77,1 

2,9 

0 

481 

35 

= 14 

(Baik) 

 
= 97,1 

 Jumlah 35 481 100 

 

Berdasarkan tabel 15, rata-rata nilai kemampuan siswa 

dalam melafalkan setiap huruf vokal maupun huruf konsonan 

dengan jelas adalah sebesar 14 dan berada dalam kategori baik. 

Hasil perolehan nilai rata-rata pada siklus I jika dibanding 

dengan prasiklus mengalami peningkatan sebesar 24,7% yaitu 
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dari 56,1 menjadi 70. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa 

siswa yang berhasil meraih kategori sangat baik dengan rentang 

skor 11-15 dicapai 27 siswa atau sebesar 77,1%. Kategori 

cukup dengan skor 6-10 dicapai 1 siswa atau sebesar 2,9%, 

kemudian kategori kurang dengan skor 0-5 dicapai 0 siswa atau 

sebesar 0%. 

d) Hasil Tes Membacakan Teks CeritaKetoprak Aspek Mimik 

Penilaian membacakan teks cerita aspek mimik 

difokuskan pada kemampuan siswa dalam membacakan teks 

dengan mimik wajah yang sesuai dengan isi teks cerita yang 

dibacakan. Hasil penilaian aspek mimik wajah dapat dilihat 

pada tabel 16 di bawah ini. 

Tabel 16. 

Hasil Tes Membacakan Teks Aspek Mimik 

Kategori  Interval F 
Bobot 

Skor 

Persent

ase  

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

6 

26 

3 

0 

99 

341 

30 

0 

17,1 

74,3 

8,6 

0 

471 

35 

= 

13,4 
(Baik) 

 
= 91,42 

(Sangat 

Baik) 

 

Jumlah 35 471 100 

 

Berdasarkan tabel 16, rata-rata nilai kemampuan siswa 

dalam membacakan teks dengan mimik wajah yang sesuai isi 

ceritayang dibacakan adalah sebesar 13,4 dan berada dalam 

kategori baik.  Hasil perolehan nilai rata-rata pada siklus I jika 

dibandingkan dengan prasiklus mengalami peningkatan sebesar 
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16,1% yaitu dari 57,7 menjadi 67. Pada tabel tersebut dapat 

dilihat bahwa siswa yang berhasil meraih kategori sangat baik 

dengan rentang skor 16-20 dicapai 6 siswa atau sebesar 17,1%, 

kategori baik dengan skor 11-15 dicapai 26 siswa atau sebesar 

74,3%, kemudian kategori kurang dengan skor 0-5 dicapai 0 

siswa atau sebesar 0%. 

e) Hasil Tes Membacakan Teks Berita Aspek Pernafasan 

Penilaian membacakan teks cerita ketoprak aspek 

pernapasan difokuskan pada kemampuan siswa dalam 

mengatur napas dengan baik ketika membacakan teks. Hasil 

penilaian aspek pernapasan dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 

Tabel 17. 

Hasil Tes Membacakan Teks Cerita KetoprakAspek 

Pernapasan 

 

Kategori  Interval F Bobot 
Persen  

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

4 

22 

9 

0 

67 

287 

89 

0 

11,5 

62,8 

25,7 

0 

443 

35 

= 12,6 

(Baik) 

 
= 74,2 

(Cukup) 

 
Jumlah 35 443 100 

 

Berdasarkan tabel 17, rata-rata nilai kemampuan siswa 

dalam mengatur napas dengan baik ketika membacakan teks 

cerita adalah sebesar 12,6 dan berada dalam kategori baik. 

Hasil perolehan nilai rata-rata pada siklus I jika dibanding 

dengan prasiklus mengalami peningkatan sebesar 20% yaitu 
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dari 52,5 menjadi 63. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa 

siswa yang berhasil meraih kategori sangat baik dengan skor 

11-15 dicapai 22 siswa atau sebesar 62,8%. Kategori cukup 

dengan skor 6-10 dicapai 9 siswa atau sebesar 25,7%, 

kemudian kategori kurang dengan skor 0-5 dicapai 0 siswa atau 

sebesar 0%. 

3) Perubahan Perilaku Siswa setelah Dilakukan Pembelajaran 

Membacakan Teks Cerita Ketoprak Menggunakan Metode 

Role Playing Siklus I 

Hasil aktivitas siswa setelah dilakukan pembelajaran 

membacakan teks cerita ketoprak dengan menggunakanmetode 

role playing, menunjukkan lima karakter siswa yaitu keaktifan, 

kedisiplinan, kejujuran, kepercayaan diri, serta kemampuan bekerja 

sama dan berbagi. Kelima karakter yang menunjukkan hasil 

perilaku siswa tersebut diperoleh dari pengamatan dan, catatan 

harian siswa. Penjelasan hasil perilaku siswa yang diperoleh dari 

siklus I adalah sebagai berikut. 

a) Aktivitas Siswa 

 Hasil aktivitas siswa dalam pembelajarandapat 

dilihat dari instrumen deskripsi pengamatan. Melalui instrumen 

inidapat diketahui bagaimana aktiviats siswa ketika 

pembelajaran berlangsung, baik ketika siswa aktif dalam 

bertanya, berdiskusi, maupun menjawab pertanyaan.  
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Pada awal proses pembelajaran berlangsung, siswa masih 

malu-malu dan canggung dalam bertanya dan mengungkapkan  

pendapatnya. Hal ini dapat diketahui pada saat guru memberikan 

apersepsi pada kegiatan pendahuluan. Ketika guru bertanya, 

siswa hanya diam, tetapi sesudah diberi penguat dan 

motivasi,siswa mulai berani menjawab. Siswa yang pertama kali 

menjawab adalah hanya satu orang, setelah itu siswa-siswa yang 

lain mulai berani menjawab dan tidak canggung lagi. Pada saat 

guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya, siswa mulai 

memberikan pertanyaan kepada guru tanpa rasa malu. Aktivitas 

siswa yang lain juga dapat dilihat pada saat kegiatan diskusi. 

Diskusi kelompok berlangsung dengan semangat, seluruh 

anggota kelompok berdiskusi dengan serius dan membahas apa 

yang ditugaskan oleh guru. Siswa dalam kelompok terlihat ada 

yang serius dan kurang serius dalam berdiskusi. Pada dasarnya 

diskusi kelompok telah berlangsung dengan baik, siswa aktif 

berdiskusi dan menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

 Berdasarkan pengamatan selama proses 

pembelajaran berlangsung, siswa dikelas VII-A cukup aktif 

dalam pembelajaran membacakan teks cerita ketoprak. Hal 

tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa siswa yang 

mengajukan pertanyaan kepada guru yang kurang paham atau 

tidak jelas terhadap materi yang di ajarkan. Siswa masih terlihat 



50 

 

 

malu-malu dan canggung berpendapat dan mengajukan 

pertanyaan. Peningkatan aktivitas siswa juga terlihat ketika 

siswa memberikan tanggapan terhadap siswa yang maju ke 

depan kelas untuk membacakan teks cerita ketoprak. Pada 

kegiatan tersebut,siswa sangat antusias ingin menunjukkan hasil 

latihan membaca teks cerita ketoprak bersama kelompok. Siswa 

lain juga aktif mendengarkan dan menyimak teman yang sedang 

membaca teks ketoprak. Kegiatan tersebut umumnya berjalan 

dengan baik dan sebagian besar siswa aktif melaksanakan 

kegiatan tersebut. 

 Hasil deskripsi pengamatan tersebut diperkuat 

dengan hasil dokumentasi foto yang menunjukkan aktivitas 

siswa pada saat berdiskusi dengan anggota kelompoknya, mulai 

dari pembentukan kelompok,aktivitas pada saat berdiskusi 

dengan anggota kelompok dan aktivitas kepada guru.  

Berdasarkan catatan harian siswa, siswa juga memberikan 

saran terhadap pembelajaran membacakan teks cerita ketoprak 

dengan metode role playing, yaitu guru untuk lebih interaktif 

dalam proses pembelajaran. Siswa merasa lebih simpatik 

apabila guru menyampaikan materi dengan diselingi canda atau 

gurauan. Hal tersebut terlihat dari cuplikan catatan harian siswa 

yaitu sebagai berikut: "Sebaiknya dalam kegiatan pembelajaran 

ini, pembimbing lebih dekat lagi dengan siswa selama proses 
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pembelajaran," dan juga catatan siswa yang lain: "Sebaiknya 

saat guru mengajar jangan terlalu memberi tugas yang banyak, 

dan dalam menerangkan jangan serius, nyantai aja". Sebagian 

siswa juga memberikan saran agar topik teks cerita yang akan 

dibacakan sebaiknya jangan  yang susah, melainkan topik yang 

lebih mudah dipahami dan sesuai dengan pengalaman mereka.  

Hasil wawancara juga mengungkapkan kemampuan siswa 

untuk berbagi secara lisan dengan guru. Semua siswa yang 

diwawancarai pada siklus I mengatakan bahwa mereka merasa 

senang dan tertarik dengan pembelajaran dengan metode role 

playing. Menurut siswa yang memperoleh nilai berkategori baik 

dan sangat baik, mereka senang karena pembelajaran 

membacakan teks cerita ketoprak dengan metode role playing 

memudahkan mereka. Cara ini dirasakan lebih sistematis dan 

efektif dibandingkan denganpenyampaianmateri dengan teori 

tanpa praktik. Siswa yang memperoleh nilai berkategori cukup 

mengatakan bahwa dia cukup senang dengan pembelajaran ini, 

tetapi masih belum mengerti sepenuhnya penerapan metode role 

playing.Siswa yang memperoleh nilai berkategori kurang, 

mengaku masih bingung dan belum dapat memahami 

pembelajaran membacakan teks cerita ketoprak dengan 

menggunakan metode role playing. 
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Siswa yang diwawancarai pada siklus I memiliki pendapat 

yang berbeda tentang cara mengajar guru. Menurut siswa yang 

memperoleh nilai berkategori baik dan sangat baik, guru sudah 

menyampaikan materi secara lengkap dan jelas sehingga 

pengetahuan tentang teknik membacakan teks cerita ketoprak 

dengan baik dan benar lebih meningkat dan sebelumnya. 

Hasil wawancara tentang kemudahan dan kesulitan yang 

dialami siswa dalam pembelajaran membacakan teks cerita 

ketoprakmenunjukkan bahwa siswa mendapat kemudahan 

dalam membacakan teks berdasarkan teknik dan contoh yang 

disampaikan oleh guru. Siswa yang memperoleh nilai 

berkategori cukup dan kurang masih mengalami kesulitan, yaitu 

pada saat memahami materi yang berupa teknik dan contoh 

yang disampaikan oleh guru.Siswa pada umumnya memberikan 

saran terhadap pembelajaran membacakan teks cerita ketoprak 

dengan metode-metode role playing, yaitu guru lebih interaktif 

lagi dalam proses pembelajaran. Siswa yang memperoleh nilai 

kurang juga memberikan saran agar guru menyampaikan materi 

dengan pemilihan kata yang lebih mudah dipahami dan sesuai 

dengan pengalaman siswa. Semua saran siswa akan 

dipertimbangkan oleh guru untuk memperbaiki pembelajaran 

membacakan teks cerita pada siklus berikutnya. 
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Observasi dan interpretasi tindakan siklusI dilakukan 

selama pembelajaran berlangsung. Dalam melakukan observasi 

dan interpretasi siklus I peneliti bekerjasama dengan 

kolabolator. Adapun pelaksanaan tindakanpada siklusI yaitu: 

1) Peneliti mengamati proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode role playing. 

2) Peneliti dan kolabolator memberikan motivasi kepada siswa 

agar mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan 

percaya diri. Siswa dengan semangat dan percaya diri 

melakukan intruksi yang diberikan oleh peneliti. 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap proses 

pembelajaran diperoleh gambaran tentang persentase 

aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran, yaitu 

sebagai berikut: analisis persentase aktivitas belajar siklus I 

yaitu 53,6%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas belajar siswa belum mencapai indikator yang 

ditetapkan yaitu sebesar 75%. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada lampiran rekapitulasi aktivitas belajar siswa 

siklus I. 

4) Refleksi Siklus I 

Pelaksanaan pembelajaran membacakan teks cerita ketoprak 

dengan menggunakan metode role playing pada kelas VII-A SMP 

N 21 Purworejo, pada dasamya telah berjalan dan dilaksanakan 
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dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil tes membaca 

siswa yang meningkat. Hasil tes yang diperoleh siswa pada tes di 

siklus I telah mengalami peningkatan sebesar 17% yaitu dari 8,6 % 

menjadi 25,7%. Nilai rata-rata yang diperoleh siswa pada tes silkus 

I belum mencapai target yang diharapkan yaitu sebesar 

75.Sebanyak 35 siswa di kelas VII-A SMP N 21 Purworejo, masih 

ada 25 siswa yang mendapatkan nilai dengan kategori cukup. 

Hasil nontes siswa yang terjabarkan dalam pendidikan 

karakter siswa ketika melaksanakan pembelajaran, seperti 

keaktifan, keseriusan, kerja sama, kedisiplinan dan tanggungjawab, 

serta kemampuan berbagi, pada dasamya menunjukkan hal yang 

positif,tetapi ada beberapa siswa yang melakukan perilaku negatif 

dalam pembelajaran. 

Berdasarkan lembar aktivitas siswa, ketika kegiatan 

pembelajaranberlangsung, siswa cukup aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Pada awalnya siswa masih malu-malu dan canggung 

dalam bertanya dan mengungkapkan pendapatnya,tetapi setelah 

diberi penguatan dan motivasi, siswa mulai berani menjawab. 

Dalam proses ini, ada beberapa siswa yang masih kurang aktif dan 

malu-malu berbicara dalam pembelajaran. Adapun pendidikan 

karekter kedua yaitu keseriusan, dalam melaksanakan 

pembelajaran membacakan teks cerita dengan metode role playing 

keseriusan siswa sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat 
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ketika siswa berlatih membacakan teks cerita ketoprak bersama 

kelompok. Akan tetapi, masih ada siswa yang belum begitu serius 

dan berperilaku negatif dalam pembelajaran. 

Pendidikan karakter yang keempat yaitu kedisiplinan dan 

tanggungjawab. Berdasarkan data nontes, selama pembelajaran 

siklus I berlangsung, pada dasarnya siswa telah memiliki 

kedisiplinan dan tanggung jawab yang baik. Hal ini terlihat 

ketika siswa selalu antusias dan mengikuti setiap kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Masih ada beberapa 

siswa yang menunjukkan  perilaku  negatif,  kurang  disiplin  

dan  tanggung jawab  dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan 

pembelajaran. 

Pendidikan karakter yang terakhir yaitu kemampuan 

berbagi. Melalui pendidikan karakter ini, dapat diketahui bahwa 

kemampuan berbagi siswa dalam kelompok sudah cukup baik.Hal 

ini dapat diketahui melalui instrumen aspek kriteria siswa yang 

paling suka membantu. Melalui instrumen ini, disetiap kelompok 

dalam pembelajaran, hanya satu siswa yang masih belum memiliki 

kemampuan berbagi yang baik. Selain dalam diskusi kelompok, 

kemampuan berbagi juga diketahui melalui catatan harian siswa 

dan wawancara, berdasarkan instrumen tersebut didapatkan 

informasi mengenai kekurangan-kekurangan maupun kelemahan 

siswa dalam pembelajaran. Kekurangan dan kelemahan tersebut 
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antara lain siswa masih bingung dan belum dapat melaksanakan 

dengan baik teknik membacakan teks cerita ketoprak yang 

diajarkan guru. Siswa cenderung bingung dan kurang mampu 

menerapkan teknik membacakan teks cerita ketoprak yang telah 

disampaikan oleh guru dengan baik.Sebagian siswa bahkan hanya 

membacakan teks cerita ketoprak bukan seperti yang diharapkan 

oleh guru.Kenyataan ini, membuat guru harus menjelaskan secara 

lebih mendalam tentang pelaksanaan teknik membacakan teks 

cerita ketoprak dan contoh membacakannya. 

Berdasarkan uraian tersebut, pembelajaran membacakan 

teks cerita ketoprak dengan metode role playingmasih banyak 

terdapat kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan dalam 

pelaksanaannya. Pada pembelajaran siklus I, penggunaan teknik 

yang digunakan yaitu metode role playing, kurang berjalan dengan 

baik. Siswa cenderung masih malu-malu untuk berinteraksi dengan 

guru, sehingga guru harus menghidupkan suasana kelas agar 

menjadi kondusif dan menyenangkan.  

Kelemahan dan kekurangan juga terlihat pada pemahaman 

materi siswa.Sebagian besar siswa kurang memahami dan belum 

bisa menangkap maksud teknik membacakan teks cerita 

ketoprakyang disampaikan oleh guru. Beberapa siswa juga 

berperilaku negatif, perilaku negatif tersebut antara lain siswa 

masih ada yang berbicara sendiri ketika guru menjelaskan materi 
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pembelajaran. Ada juga siswa yang merasa malas dan mengantuk 

ketika diminta berlatih membacakan teks cerita ketoprak dalam 

satu kelompok. Perilaku negatif lain terlihat ketika ada siswa yang 

melakukan presentasi, terdapat satu siswa yang masih bermain 

sendiri dan kurang memperhatikan apa yang dipresentasikan teman 

lainnya. 

Berdasarkan catatan harian siswa yang telah dilakukan, 

sebagian besar siswa berpendapat bahwa siswa sangat senang 

penggunaan metode role playingmemudahkan mereka dalam 

memahami teknik-teknik yang akan digunakan dalam membacakan 

teks cerita ketoprak. Terkait pelaksanaan pembelajaran, sebagian 

besar siswa melaksanakan diskusi dengan baik, tugas yang 

diberikan guru ketika pembelajaran pun dapat diselesaikan dengan 

baik melalui diskusi kelompok. Siswa terlihat malas dan usil, tetapi 

setelah diberi bimbingan dan motivasi, siswa-siswa tersebut dapat 

memperbaiki perilakunya dan mengikuti diskusi dengan 

baik.Penggunaan teknik ini oleh siswa belum maksimal, hal ini 

dikarenakan siswa belum memahami dengan baik pelaksanaan 

teknik ini dalam pembelajaran. 

Berdasarkan kelebihan-kelebihan dan kekurangan-

kekurangan pelaksanaan pembelajaran tersebut, peneliti harus 

merencanakan pembelajaran yang lebih baik dari pembelajaran di 

siklus I. Hal ini dilakukan supaya kekurangan-kekurangan dan 
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kelemahan-kelemahan yang ada di siklus I tidak lagi muncul di 

siklus II. Pada pembelajaran siklus II, motivasi dan bimbingan 

yang lebih akan diberikan guru bagi siswa yang masih berperilaku 

negatif, hal ini dilakukan supaya siswa yang berperilaku negatif 

dapat mengubah perilakunya menjadi lebih baik.Peneliti jugaakan 

memberikan penjelasan kembali mengenai beberapa materi yang 

belum dikuasai siswa. 

Pada pembelajaran siklus II, peneliti akan memberikan teks 

cerita ketoprak dengan topik yang lebih menarik, sehingga siswa 

lebih tertarik melaksanakan kegiatan pembelajaran. Siswa juga 

akan diberikan penjelasan teknik membacakan cerita ketoprak 

secara mudah dan menyenangkan, sehingga dapat dipahami oleh 

siswa. Guru tidak lagi memberikan materi di awal kegiatan 

pembelajaran, akan tetapi guru langsung memberikan teks cerita 

ketoprak yang kemudian secara bersama-sama dibahas di dalam 

kelompok.Guru memberikan contoh bagaimana memberikan 

penjedaan dan bagaimana penerapan teknik membacakan teks 

cerita ketoprak dengan baik dan benar. Setelah semua siswa dapat 

memahami teknik membacakan teks cerita ketoprak yang 

disampaikan oleh guru, siswa di berikan cerita yang berbeda untuk 

dicari penjedaan dan membacakan teks sesuai teknik yang telah 

disampaikan oleh guru. 
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Diharapkan dengan pelaksanaan rencana tersebut, siswa 

dapat lebih paham terhadap materi pembelajaran dan dapat 

membacakan teks cerita ketoprak dengan baik.Perbaikan rencana 

pembelajaran ini dimaksudkan supaya hasil keterampilan 

membacasiswa dapatmencapai nilai yang ditentukan yaitu 75, serta 

terjadi perubahan pendidikan karakter siswa yang lebih positif. 

c. Hasil Penelitian Siklus II 

Kegiatan pembelajaran membacakan teks cerita ketoprak pada 

siklus II dilakukan untuk mengetahui peningkatan keterampilan 

membacakan teks cerita ketoprak siswa setelah mengikuti proses 

pembelajaran siklus I. Pembelajaran membacakan teks cerita ketoprak 

dilaksanakan dengan menggunakan metode role playingsecara lebih 

maksimal atas hasil refleksi siklus I. Hasil tes membacakan teks cerita 

ketoprak pada siklus I masih belum mencapai ketuntasan sesuai target 

penelitian. Siswa masih menunjukkan perilaku negatif selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

Pembelajaran pada siklus II dilakukan untuk memperbaiki 

tekurangan-kekurangan proses pembelajaran pada siklus I. Hasil 

penelitian siklus II diuraikan sebagaiberikut. 

1) Proses Pembelajaran Membacakan Teks Cerita 

Ketoprakdengan MetodeRole PlayingSiklus II 

Proses pembelajaran membacakan teks cerita ketoprak 

dengan metode role playingsiklus II dilaksanakan dalam tiga 
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tahap sesuai dengan rencana pembelajaran. Pada tahap 

pendahuluan, guru mengondisikan dan melakukan apersepsi 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa mengenai 

pembelajaran membacakan teks cerita yang dilaksanakan. 

Berdasarkan pengamatanpada tahap pendahuluan, siswa terlihat 

antusias dengan kehadiran guru dan tidak canggung lagi dengan 

guru.Pada saat guru mengumumkan hasil membacakan teks cerita 

ketoprak siklus I, siswa terlihat antusias dan penasaran dengan 

hasil nilai mereka. Guru memberikan motivasi bagi siswa yang 

nilainya masih berkategori cukup dan kurang agar lebih 

bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran dan lebih 

banyak berlatih. Proses tanya jawab juga berlangsung dengan 

baik. Guru memberikan pertanyaan umpan balik mengenai 

kemudahan dan kesulitan yang masih dialami siswa pada 

pembelajaran siklus I. Siswa menjawab pertanyaan guru dengan 

percaya diri. Siswa juga tidak canggung ketika diminta untuk 

mengemukakan pendapatnya mengenai tujuan dan manfaat 

pembelajaran. 

Pada tahap inti bagian eksplorasi, guru memberi 

pemecahan kesulitan yang dirasakan siswa dalam membacakan 

teks cerita ketoprak pada pertemuan sebelumnya, antara lain 

dengan meminta siswa untuk membacakan teks cerita ketoprak 

dengan baik dan benar. Guru menjelaskan kembali tentang 
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penerapan teknik atau cara membacakan teks cerita yang telah 

disampaikan oleh guru dalam membacakan teks cerita secara 

lebih mendalam karena masih ada siswa yang belum begitu 

paham. Siswa diberi penguatan dan pemahaman pada aspek-aspek 

membacakan teks cerita yang nilainya masih belum tuntas pada 

pertemuan siklus I, yaitu (1) membacakan teks cerita dengan 

intonasi yang tepat; (2) membacakan teks cerita dengan artikulasi 

atau penjedaan; (3) membacakan teks cerita dengan volume atau 

lafal yang jelas; (4) membacakan teks cerita dengan mimik wajah 

sesuai dengan isi berita yang dibacakan; dan (5) membacakan teks 

cerita ketoprak dengan pernapasan secara beraturan. 

Pada tahap inti yaitu pada bagian elaborasi dan konfirmasi, 

siswa membentuk kelompok dan berdiskusi tentang teks cerita 

ketoprak yang disajikan guru dengan materi yang berbeda dari 

siklus I. Berdasarkan hasil pengamatan, semua kelompok telah 

melaksanakan diskusi dengan baik, tertib dan lancar. Siswa 

berdiskusi dengan kelompok masing-masing secara aktif, mampu 

bekerja sama dan berbagi sesuai dengan arahan. Siswa terlihat 

aktif dan bersungguh-sungguh dalam berdiskusi. Siswa juga aktif 

bertanya pada saat mengalami kesulitan dalam diskusi dan 

memperhatikan dengan sungguh-sungguh pada saat dijelaskan 

oleh guru. Pada saat membacakan hasil diskusi, siswa juga terlihat 

aktif dan percaya diri. 
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Berdasarkan pengamatan, tahap penutup juga berlangsung 

dengan baik.Siswa dan guru melakukan refleksi dan 

menyimpulkan hasil pembelajaran. Guru pun memberikan 

motivasi kepada siswa untuk selalu berlatih membaca nyaring, 

terutama membacakan teks cerita ketoprak karena siswa akan 

memperoleh manfaat yang besar apabila terampil dalam 

membacakan teks yang lain. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

proses pembelajaran membacakan teks cerita ketoprak dengan 

metode role playing pada siklus II berlangsung dengan baik dan 

lancar sesuai dengan rencana pembelajaran. Perilaku siswa selama 

melaksanakan pembelajaran juga mengalami perubahan ke arah 

yang lebih positif dibandingkan siklus I. Siswa lebih serius, 

disiplin dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan 

pembelajaran. Siswa juga lebih bersemangat, antusias dan percaya 

diri karena sudah lebih mengenal dengan guru. Kemampuan 

bekerja sama dan berbagi siswa dalam kegiatan diskusi 

kelompokjuga berubah menjadi lebih baik. 

2) Peningkatan Keterampilan Membacakan Teks Cerita 

Ketoprak Siswa setelah Melaksanakan Pembelajaran 

Menggunakan Metode Role Playing Siklus II 

Hasil tes membacakan teks cerita ketoprak siklus II 

menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I. Hal ini 
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dikarenakan siswa sudah lebih memahami penerapan metode role 

playing dalam membacakan teks cerita ketoprak. Hasil refleksi 

siklus I dimanfaatkan guru dengan sebaik-baiknya sehingga 

kekurangan-kekurangan pada pembelajaran sebelumnya dapat 

diperbaiki pada pembelajaran siklus II.Hasil tes membacakan teks 

cerita ketoprak pada siklus II dijelaskan pada tabel 18 berikut ini. 

Tabel 18. 

Hasil Tes Membacakan Teks Cerita Ketoprak pada Siklus II 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Per-

sent

ase 

(%) 

Nilai 

Rata-

rata 

Ketuntasan 

(%) 

Sangat baik 86-100 3 260 8,6 
 

= 77,4 

Baik 

 x 100 

 

= 94,3% 

Baik  75-85 30 2300 85,7 

Cukup 55-74 2 148 5,7 

Kurang 0-54 - - - 

Jumlah 35 2708 100 

 

Berdasarkan data pada tabel 18, diketahui nilai rata-rata 

siswa mencapai 77,4 yang termasuk dalam kategori baik. 

Terdapat 3 siswa yang memperoleh nilai berkategori sangat baik 

atau sebesar 8,6%. Siswa yang memperoleh nilai berkategori baik 

sebanyak 30 siswa atau sebesar 85,7%. Siswa yang memperoleh 

nilai berkategori cukup hanya 2 siswa atau sebesar 5,7% dan tidak 

ada siswa yang memperoleh nilai berkategori kurang. Siswa yang 

tuntas sebanyak 33 dengan tingkat ketuntasan sebesar 94,3%. 

Hasil tes pada siklus II mengalami peningkatan 

dibandingkan hasil tes siklus I, yaitu dari rata-rata kelas 
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berkategori cukup menjadi rata-rata kelas berkategori baik. Hasil 

tes siklus II mengalami peningkatan sebesar 10,9 atau 16,4%, 

yaitu dari nilai rata-rata sebesar 66,5 menjadi sebesar 77,4. Dua 

siswa kelas VII-A SMP N 21 Purworejo masih memperoleh nilai 

berkategori cukup sehingga dianggap belum tuntas. Hasil tes 

siklus II sudah memenuhi target ketuntasan penelitian, yaitu 

tingkat ketuntatasan melebihi target 80% dari jumlah siswa yaitu 

mencapai 94,2%. Hasil tes untuk masing-masing aspek 

membacakan teks cerita ketoprak dengan metode role playing 

pada siklus II dijelaskan sebagai berikut. 

a) Hasil Tes Membacakan Teks Cerita Ketoprak Aspek 

Intonasi 

Penilaian aspek intonasi difokuskan pada kemampuan 

siswa membacakan teks cerita ketoprak dengan 

memperhatikan tinggi rendahnya nada, keras lunaknya suara, 

cepat lambatnya pembacaan yang sesuai dengan isi kalimat 

dalam teks cerita yang dibacakan. Hal ini dimaksudkan 

supaya memudahkan siswa dalam membacakan teks cerita. 

Hasil penilaian aspek intonasi dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 
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Tabel 19. 

Hasil Tes Membacakan Teks Cerita KetoprakAspek 

Intonasi 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat 

baik 

Baik 

Cukup 

Kurang  

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

11 

24 

0 

0 

179 

352 

0 

0 

31,4 

68,6 

0 

0 

 

= 

15,2 

(Baik) 

15,2x100 

20 

=75,5 

(sangat 

baik) 

Jumlah 35 531 100 

 

Berdasarkan tabel 19, rata-rata nilai kemampuan siswa 

dalam membacakan teks cerita ketoprak aspek intonasi adalah 

sebesar 100 dan berada dalam kategori sangat baik. Siswa 

yang berhasil meraih kategori sangat baik dengan rentang skor 

16-20 dicapai 11 siswa atau sebesar 31,4%, kategori baik 

dengan skor 11-15 dicapai 24 siswa atau sebesar 68,6 %. 

Kategori cukup dengan skor 6-10 dicapai 0 siswa atau sebesar 

0%, kemudian kategori kurang dengan skor 0-5 dicapai 0 

siswa atau sebesar 0%.  

b) Hasil Tes Membacakan Teks Cerita Ketoprak Aspek 

Artikulasi 

Penilaian aspek artikulasi difokuskan pada 

kemampuan siswa dalam membacakan teks cerita ketoprak 

per satuan makna.Hasil penilaian aspek artikulasi atau jeda 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 20. 

Hasil Tes Membacakan Teks Cerita KetoprakAspek 

Artikulasi 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat 

baik 

Baik 

Cukup 

Kurang  

16-20 

 

11-15 

6-10 

0-5 

14 

 

21 

0 

0 

232 

 

309 

0 

0 

40 

 

60 

0 

0 

 

= 15,5 

(Baik) 

15,5x100 

20 

=77,3 

(sangat 

baik) 

Jumlah 35 541 100 

 

Data pada tabel 20 juga menunjukkan keberhasilan 

siswa dalam aspek artikulasi atau jeda. Hal ini dapat dilihat 

dari rata-rata nilai sebesar 77,3 dengan kategori sangat baik. 

Sebanyak 14 siswa memperoleh skor berkategori sangat baik 

atau sebesar 40%, sedangkan 21 siswa memperoleh skor 

berkategori baik atau sebesar 60% dan tidak satu pun siswa 

memperoleh skor dalam kategori cukup dan kurang. 

c) Hasil Tes Membacakan Teks Cerita KetoprakAspek Volume 

Hasil penilaian aspek volume atau lafal dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 21. 

Hasil Membacakan Teks Cerita KetoprakAspek Volume 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat 

baik 

Baik 

Cukup 

Kurang  

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

19 

16 

0 

0 

310 

239 

0 

0 

54,3 

45,7 

0 

0 

 

= 

15,7 

(Baik) 

15,7x100 

20 

=78,4 

(Baik) 

Jumlah 35 549 100 
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Data pada tabel 21 memperlihatkan skor rata-rata 

penilaian aspek volume atau lafal membacacerita ketoprakyang 

diperoleh siswa sebesar 15,7 dalam kategori baik dengan rata-

rata nilai yang diperoleh berkategori baik, yaitu sebesar 78,4. 

Sebanyak 19 siswa memperoleh skor berkategori sangat baik 

atau sebesar 54,3%, skor dengan kategori baik diperoleh 16 

siswa atau sebesar 45,7% dan tidak satu pun siswa memperoleh 

skor dalam kategori cukup dan kurang.  

d) Hasil Tes Membacakan Teks Cerita Ketoprak Aspek 

Mimik 

Penilaian membacakan teks cerita ketoprak aspek 

mimik difokuskan pada kemampuan siswa dalam 

membacakan teks cerita dengan mimik wajah yang sesuai 

dengan isi cerita yang dibacakan. Hasil penilaian aspek mimik 

wajah dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 22. 

Hasil Membacakan Teks Cerita KetoprakAspek Mimik 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang  

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

17 

18 

0 

0 

280 

268 

0 

0 

48,6 

51,4 

0 

0 

 

= 

15,6 

(Baik) 

x1

00 

20 

=78,3 

(Baik) 
Jumlah 35 548 100 

 

Berdasarkan data pada tabel 22, diketahui rata-rata 

nilai yang diperoleh siswa mencapai kategori baik, yaitu 
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sebesar 78,3. Bobot skor rata-rata yang diperoleh juga 

termasuk dalam kategori baik, yaitu sebesar 15,6. Sebanyak 

17 siswa atau sebesar 48,6% memperoleh skor berkategori 

sangat baik. Sebanyak 18 siswa atau sebesar 51,4% 

memperoleh skor berkategori baik dan tidak ada siswa yang 

memperoleh skor berkategori cukup dan kurang. 

e) Hasil Tes Membacakan Teks Cerita Ketoprak Aspek 

Pernapasan 

Penilaian membacakan teks cerita ketoprak aspek 

pernapasan difokuskan pada kemampuan siswa dalam 

mengatur napas dengan baik ketika membacakan teks. Hasil 

penilaian aspek pernapasan dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 

Tabel 23. 

Hasil membacakan Teks Cerita Ketoprak Aspek 

Pernapasan 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang  

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

11 

22 

2 

0 

183 

356 

104 

0 

31,4 

68,6 

0 

0 

 

= 

15,4 

(Baik) 

 

x100 

20 

=77 

(Baik) 
Jumlah 35 539 100 

 

Hasil membacakan teks cerita ketoprak aspek 

pernapasan ditunjukkan pada tabel 23. Siswa yang 

memperoleh skor sangat baik sebanyak 11 siswa atau sebesar 

31,4%. Sebanyak 24 siswa atau sebesar 68,6% memperoleh 
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skor dengan kategori baik. Tidak satu pun siswa yang 

memperoleh skor berkategori cukup dan berkategori kurang. 

Bobot skor rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 15,4 dalam 

interval 11-15 dan termasuk dalam kategori baik. Sementara 

nilai rata-rata pada aspek ini mencapai 77 atau dalam kategori 

baik. 

3) Perubahan Perilaku Siswa setelah Melaksanakan 

Pembelajaran Membacakan Teks Cerita Ketoprak dengan 

Metode Role Playing Siklus II 

Sebagaimana siklus I, perubahan perilaku siswa pada 

siklus II dijelaskan dalam lima karakter siswa, yaitu keaktifan, 

kedisiplinan, kejujuran, kepercayaan diri, serta kemampuan 

bekerja sama dan berbagi. Deskripsi perubahan perilaku siswa 

merupakan hasil nontes siklus II yaug diperoleh melalui 

pengamatan dan catatan harian siswa. 

Berdasarkan catatan harian, siswa memberikan saran 

terhadap pembelajaran membacakan teks cerita ketoprak dengan 

metode role playing pada siklus II kepada guru untuk 

mempertahankan penggunaan model pembelajaran tersebut. Hal 

ini diungkapkan siswa sebagaimana terlihat pada kutipan berikut 

ini: "Saran saya, materi dan metode pembelajaran yang baru ini 

dipertahankan karena sudah cukup baik dan benar". 
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Hasil wawancara juga mengungkapkan kemampuan siswa 

untuk berbagi secara lisan dengan guru. Semua siswa yang 

diwawancarai pada siklus II mengatakan bahwa mereka merasa 

senang dengan pembelajaran membacakan teks cerita dengan 

metode role playing. Menurut siswa yang memperoleh nilai 

berkategori sangat baik, pembelajaran membacakan teks cerita 

dengan metode role playing memberikan pengalaman yang baru 

dan merangsang daya pikir dan kekritisan siswa. Siswa yang 

memperoleh nilai berkategori baik mengatakan bahwa dia senang 

karena pembelajaran dengan model ini sangat efektif. Tidak ada 

siswa yang memperoleh nilai berkategori kurang sehingga 

wawancara dilakukan terhadap siswa yang belum tuntas atau 

memperoleh nilai berkategori cukup. Siswa tersebut mengaku 

sudah dapat memahami pembelajaran membacakan teks cerita 

ketoprak dengan metode role playing. 

Pendapat siswa tentang penggunaan metode role playing 

dalam pembelajaran membacakan teks cerita ketoprak, siswa yang 

memperoleh nilai berkategori sangat baik mengungkapkan bahwa 

sangat senang dengan metode yang diajarkan. Siswa juga merasa 

puas dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Siswa yang 

memperoleh nilai berkategori baik mengatakan sudah dapat 

memahami teknik membacakan teks cerita ketoprak dengan baik 

dan benar dari guru. Kedua siswa yang memperoleh nilai 
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berkategori cukup, mengaku sudah memahami penerapan teknik 

membacakan teks cerita ketoprak dengan baik dan benar setelah 

diberi pendalaman materi oleh guru. Keduanya mengaku cukup 

paham setelah berdiskusi dan belajar bersama membacakan teks 

cerita dengan teman-teman dalam kelompok masing-masing. 

Hanya saja kedua siswa tersebut mengatakan topik pada siklus II 

lebih sulit dibandingkan pada siklus I. 

Siswa yang diwawancarai pada siklus II memiliki 

pendapat yang berbeda tentang cara mengajar guru. Menurut 

siswa yang memperoleh nilai berkategori sangat baik, guru sudah 

menyampaikan materi secara lengkap dan jelas sehingga 

pemahaman mereka lebih meningkat dari sebelumnya. Siswa 

merasa pendalaman materi yang diberikan guru sudah sangat 

detail. Siswa yang memperoleh nilai berkategori baik mengatakan 

bahwa penjelasan materi oleh guru sudah membuat mereka paham 

tentang penerapan teknik membacakan teks cerita ketoprak 

dengan metode role playing. Kedua siswa yang memperoleh nilai 

berkategori cukup, mengatakan bahwa guru sudah memberikan 

contoh-contoh yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami 

dibandingkan pada siklus I. Guru juga sudah dapat berinteraksi 

dengan baik dan tidak dianggap terlalu serius sehingga siswa 

tersebut dapat menerima penjelasan dari guru dengan mudah dan 

menyenangkan. 
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Hasil pengamatan tentang kemudahan dan kesulitan yang 

dialami siswa dalam pembelajaran membacakan teks cerita 

ketoprak dengan metode role playing menunjukkan bahwa siswa 

yang memperoleh nilai berkategori sangat baik dan baik mendapat 

kemudahan dalam menentukan penjedaan dan mudah memahami 

penerapan teknik membacakan teks cerita ketoprak yang 

disampaikan oleh guru. Kedua siswa yang belum tuntas atau 

memperoleh nilai berkategori cukup masih mengalami kesulitan, 

yaitu siswa merasa topik pada siklus II lebih sulit dibandingkan 

siklus I. 

Siswa yang memperoleh nilai berkategori baik dan sangat 

baik memberikan saran terhadap pembelajaran membacakan teks 

cerita ketoprak dengan metode role playing agar guru tetap 

menggunakan model pembelajaran ini supaya siswa lebih 

semangat dalam pembelajaran. Siswa lain menyarankan agar guru 

lebih mengenal karakter siswa dan lebih akrab dengan siswa. 

Saran siswa menjadi masukan dan pengalaman tersendiri bagi 

guru imtuk dapat mendidik siswa dengan lebih baik. 

Observasi dan interpretasi tindakan siklusI dilakukan 

selama pembelajaran berlangsung. Dalam melakukan observasi 

dan interpretasi tindakan I peneliti bekerjasama dengan 

kolabolator. Adapun pelaksanaan tindakanpada siklusI yaitu: 
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a) Peneliti mengamati proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode role playing. 

b) Berdasarkan hasil pengamatan terhadap proses pembelajaran 

diperoleh gambaran tentang persentase aktivitas siswa selama 

mengikuti pembelajaran, yaitu sebagai berikut: analisis 

persentase aktivitas belajar siklus I yaitu 53,6% meningkat 

menjadi 82,14% pada siklus II. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa mengalami 

peningkatan yang signifikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada lampiran rekapitulasi aktivitas belajar siswa siklus II. 

4) Refleksi Siklus II 

Refleksi siklus II dilakukan berdasarkan hasil tes dan 

hasil nontes pembelajaran membacakan teks cerita ketoprak 

dengan metode role playing yang telah terlaksana pada siklus II. 

Hasil tes menunjukkan bahwa target penelitian sudah tercapai. 

Nilai rata-rata kelas yang dicapai siswa pada siklus II sebesar 77 

sudah memenuhi batas ketuntasan yang ditentukan oleh peneliti, 

yaitu 75. Siswa yang memperoleh nilai di atas 75 atau yang 

termasuk tuntas sebanyak 33 siswa atau sebesar 93,75% dari 

jumlah siswa. Dua siswa lainnya masih belum tuntas, meskipun 

demikian hasil tes siklus II sudah memenuhi target ketuntasan 

penelitian, yaitu tingkat ketuntasan melebihi target 80% dari 

jumlah siswa. Berdasarkan analisis hasil tes membacakan teks 
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cerita ketoprak pada tiap aspek, diketahui nilai rata-rata siswa 

pada masing-masing aspek sudah melebihi batas ketuntasan 

penelitian, sehingga indikator pembelajaran membacakan teks 

cerita ketoprak dengan metode role playing sudah tercapai dengan 

hasil yang memuaskan. 

Berdasarkan uraian hasil nontes siklus II yang diperoleh 

melalui lembar observasi dan catatan harian siswa, diketahui 

bahwa perilaku siswa selama melaksanakan pembelajaran 

membacakan teks cerita ketoprak dengan metode role playing 

siklus II sudah menjadi lebih baik. Sebagian besar siswa sudah 

berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Perilaku negatif yang tidak sesuai dengan lima karakter 

positif dan masih terjadi pada siklus I sudah tidak dilakukan siswa 

pada siklus II. Keaktifan siswa dalam melaksanakan pembelajaran 

mengalami peningkatan yang signifikan. Siswa sudah lebih fokus 

pada saat diberi penjelasan oleh guru. Siswa juga sudah tidak 

canggung untuk bertanya dan mengemukakan pendapat. Siswa 

yang bercanda dengan teman dan tidak memperhatikan penjelasan 

guru sudah semakin berkurang. Keaktifan dan kedisiplinan dalam 

kegiatan diskusi kelompok juga meningkat. Tidak ada siswa 

gaduh pada saat diskusi atau mondar-mandir di kelas. Siswa juga 

lebih berdisiplin dalam menyelesaikan dan mengumpulkan tugas. 

Kejujuran siswa pada saat berlatih bersama kelompok 
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membacakan teks cerita juga ditunjukkan dengan lebih serius 

karena siswa sudah diberi motivasi untuk percaya pada 

kemampuan sendiri. Rasa percaya diri siswa pada saat 

membacakan teks berita di depan kelas lebih tinggi dibandingkan 

pada siklus I. Siswa yang menyimak membacakan teks cerita 

ketoprak di depan kelas juga lebih menghargai dan mengapresiasi 

teman yang sedang membacakan teks cerita ketoprak di depan 

kelas. Kemampuan bekerja sama dan berbagi dalam diskusi 

kelompok juga berubah menjadi lebih baik. Siswa juga dapat 

berbagi perasaan dan pengalamannya kepada guru dengan baik 

dan lancar. Siswa mengaku senang dan memperoleh kemudahan 

dalam pembelajaran membacakan teks cerita ketoprak dengan 

metode role playing. 

Hasil refleksi tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran 

membacakan teks cerita dengan metode role playing pada siklus 

II telah berlangsung dengan baik dan menunjukkan hasil yang 

memuaskan. Keterampilan membacakan teks cerita siswa 

meningkat secara signifikan. Perilaku siswa selama melaksanakan 

pembelajaran membacakan teks cerita ketoprak siklus II telah 

berubah dari negatif ke arah yang positif. Perilaku siswa telah 

menunjukkan karakter keaktifan, kedisiplinan, kejujuran, 

kepercayaan diri, dan kemampuan bekerja sama dan berbagi, 
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sehingga hasil penelitian yang ditargetkan telah tercapai secara 

maksimal. 

 

B. Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian membacakan teks cerita ketoprak dengan 

metode role playing didasarkan pada hasil tes dan nontes pada siklus I dan 

siklus II. Pembahasan meliputi peningkatan proses pembelajaran, 

peningkatan keterampilan membaca siswa, dan perubahan perilaku siswa 

setelah melaksanakan pembelajaran dengan metode role playing.  

Keterampilan membacakan teks cerita ketoprak dapat ditingkatkan 

dengan berbagai metode, teknik, maupun media pembelajaran tertentu. 

Penelitian tentang peningkatan membacakan teks cerita ketoprak belum 

pernah dilakukan sebelumnya sehingga siswa sangat antusias di dalam proses 

pembelajaran. Siswa sangat senang dan aktif dengan pembelajaran yang 

diajarkan guru.  

Hasil penelitian yang dicapai sangat memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari 

nilai rata-rata kelas pada akhir siklus yang mencapai 77 yang termasuk dalam 

kategori baik. Perilaku siswa juga banyak mengalami perubahan dari arah negatif 

ke positif. Perilaku siswa dapat dilihat dari keaktifan, kedisiplinan, kejujuran, 

kepercayaan diri, dan kemampuan bekerja sama serta berbagi. Setelah dilakukan 

pembelajaran membacakan teks cerita ketoprak dengan metode role playing, 

siswa lebih aktif, disiplin, jujur, percaya diri serta mampu bekerja sama dan 

berbagi dengan baik. 



 

 

77 

BAB V 

PENUTUP 
 

 

A. Simpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan 

tentang keterampilan membacakan teks cerita ketoprak dengan metode role 

playing adalah sebagai berikut: 

1. Proses pembelajaran membacakan teks cerita ketoprak dengan metode role 

playing pada siklus I dan siklus II berlangsung dalam alur atau tahapan 

yang sama. Peneliti melakukan proses perbaikan pada siklus II 

berdasarkan refleksi siklus I. Pada siklus I siswa diberi pemahaman 

tentang hakikat membaca yang benar bagi siswa yang masih belum 

memahaminya. Pada siklus II guru, guru juga memberikan pendalaman 

materi secara lebih intensif pada aspek-aspek penilaian yang masih belum 

dikuasai siswa pada siklus I. Perbaikan yang dilaksanakan pada siklus II 

menyebabkan proses pembelajaran berlangsung dengan lancer dan 

mengalami peningkatan disbanding siklus I. Hal tersebut ditandai dengan 

perilaku siswa selama pembelajaran pada siklus II. 

2. Pembelajaran dengan metode role playing dapat meningkatkan aktivitas 

belajarsiswa kelas VII A SMP N 21 Purworejotahun pelajaran 2013/2014 

dengan persentase aktivitas 53,6% pada siklus I menjadi 82,14% pada 

siklus II. 

3. Pembelajaran dengan metode role playing dapat meningkatkan 

keterampilan membaca cerita ketoprak siswa kelas VII A SMP N 21 
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Purworejo tahun pelajaran 2013/2014 dengan rata-rata keterampilan 

membaca siswa siswa sebelum penelitian 58,3 dengan ketuntasan 8,6%. 

Pada Siklus I rata-rata keterampilan membaca siswa mengalami 

peningkatan menjadi 66,5 dengan ketuntasan 25,7%. Pada Siklus II rata-

rata siswa mengalami peningkatan menjadi 77,4 dengan ketuntasan 94,3%. 

 

B. Saran  

Saran yang diajukan peneliti berdasarkan hasil penelitian adalah 

sebagai berikut. 

1. Guru hendaknya mengimplementasikan pembelajaran dengan metode 

role playing di dalam mengajarkan materi membaca pada khususnya dan 

mengajarkan materi pelajaran bahasa Jawa yang lain yang sesuai dengan 

metode role playing pada umumnya. 

2. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa prestasi belajar siswa masih 

dapat ditingkatkan lagi, sehingga perlu diadakan penelitian lebih lanjut 

dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa. 
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SILABUS 

MUATAN LOKAL BAHASA JAWA KELAS VII SEM II 

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

Standar Kompetensi    : 1 Memahami ragam wacana tulis dengan membaca ekstensif, membaca intensif dan membaca nyaring. 

 

 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Karakter Sumber Belajar Teknik 

Tes  Nontes 

1.1.  Membacakan 

teks cerita dengan 

intonasi yang tepat 

serta artikulasi dan 

volume suara yang 

jelas.  

 

Percakapan 

“”Kompor 

Saka Kaleng 

Biskuit”.” 

 

1. Siswa mampu 

membacakan 

teks cerita 

ketoprak 

yang 

berbentuk 

dialog dengan 

intonasi yang 

tepat. 

2. Siswa mampu 

membacakan 

teks cerita 

ketoprak 

yang 

berbentuk 

Unjuk 

Kerja 

Observasi 

aktivitas 

siswa 

2 x 40 

menit 

Perhatian 

Disiplin 

Patuh 

Berwawasan 

Percayadiri 

Buku LKS Bahasa Jawa Kanggo 

Semester II. Musyawarah Guru 

Mata Pelajaran Bahasa Jawa 

SMP Se-Kabupaten Purworejo 

2013. 

 



 

 

dialog dengan 

artikulasi 

yang tepat. 

3. Siswa mampu 

membacakan 

teks cerita 

ketoprak 

yang 

berbentuk 

dialog dengan 

volume/suara 

yang tepat. 

4. Siswa mampu 

membacakan 

teks cerita 

ketoprak 

yang 

berbentuk 

dialog dengan 

mimik sesuai 

dengan 

konteks. 

5. Siswa mampu 

membacakan 



 

 

teks cerita 

ketoprak 

yang 

berbentuk 

dialog dengan 

dengan nafas 

yang teratur. 

 

 

Percakapan 

“Damel Serat 

Undangan” 
 

1. Siswa mampu 

membacakan 

teks cerita 

ketoprak yang 

berbentuk 

dialog dengan 

intonasi yang 

tepat. 

2. Siswa mampu 

membacakan 

teks cerita 

ketoprak yang 

berbentuk 

dialog dengan 

artikulasi 

yang tepat. 

Unjuk 

Kerja 

Observasi 

aktivitas 

siswa 

2 x 40 

menit 

Perhatian 

Disiplin 

Patuh 

Berwawasan 

Percayadiri 

Buku LKS Bahasa Jawa Kanggo 

Semester II. Musyawarah Guru 

Mata Pelajaran Bahasa Jawa 

SMP Se-Kabupaten Purworejo 

2013. 

 



 

 

3. Siswa mampu 

membacakan 

teks cerita 

ketoprak yang 

berbentuk 

dialog dengan 

volume/suara 

yang tepat. 

4. Siswa mampu 

membacakan 

teks cerita 

ketoprak yang 

berbentuk 

dialog dengan 

mimik sesuai 

dengan 

konteks. 

5. Siswa mampu 

membacakan 

teks cerita 

ketoprak yang 

berbentuk 

dialog dengan 

dengan nafas 



 

 

yang teratur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

 

 

Nama Sekolah : SMP N 21 Purworejo 

Kelas /Semester : VII/2 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan dan perasaan secara lisan 

melalui bercerita dan berdialog dalam berbagai ragam bahasa Jawa sesuai unggah-

ungguh. 

 

B. Kompetensi Dasar 

Berdialog dengan menggunakan ragam bahasa Jawa yang sesuai. 

 

C. Indikator 

6. Siswa mampu membacakan teks cerita ketoprak yang berbentuk dialog dengan 

intonasi yang tepat. 

7. Siswa mampu membacakan teks cerita ketoprak yang berbentuk dialog dengan 

artikulasi yang tepat. 

8. Siswa mampu membacakan teks cerita ketoprak yang berbentuk dialog dengan 

volume/suara yang tepat. 

9. Siswa mampu membacakan teks cerita ketoprak yang berbentuk dialog dengan 

mimik sesuai dengan konteks. 

10. Siswa mampu membacakan teks cerita ketoprak yang berbentuk dialog dengan 

dengan nafas yang teratur. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat membacakan teks cerita ketoprak dalam bentuk dialog dengan 

intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume suara yang jelas. 

 

 



 

 

 

E. Materi Pokok 

1. Langkah-langkah memberikan penjedaan pada teks dialog 

2. Teknik membacakan teks cerita yang baik dan benar. 

3. Pacelathon dengan judul ”Kompor Saka Kaleng Biskuit” 

 

F. Strategi Pembelajaran 

Pendekatan : kontekstual (komponen pemodelan) 

Metode : 

1. Tanya Jawab 

2. Masyarakat Belajar 

3. Role Playing 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

No Kegiatan Metode 
Alokasi 

Waktu 
Karakter 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Awal 

a. Guru menyampaikan 

kompetensi yang akan 

dipelajari. 

b. Apersepsi 

- Bertanya jawab dengan 

siswa mengenai kege-

maran dan kemampuan 

siswa dalam membaca. 

c. Guru menggali pengalaman 

siswa yang dapat dikaitkan 

dengan pembelajaran mem-

bacakan teks cerita ketoprak. 

d. Guru menyampaikan tujuan 

dan manfaat pembelajaran 

membacakan teks cerita ke-

toprak. 

Tanya 

Jawab, 

Masyarakat 

Belajar, 

Role 

Playing 

15 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keaktifan, 

kedisiplinan, 

Kerjasama 

dan berbagai 

kepercayaan 

diri. 



 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

a. Siswa membentuk kelom-

pok beranggotakan 6 – 7 

siswa. 

b. Siswa memperhatikan con-

toh teks cerita ketoprak 

yang dibagikan guru. 

c. Siswa memperhatikan pen-

jelasan guru tentang cara 

membacakan teks cerita 

yang baik dan benar. 

d. Siswa memperhatikan con-

toh pembacaan teks cerita 

oleh guru. 

Elaborasi  

a. Siswa menerima teks cerita 

yang akan dibacakan dari 

guru. 

b. Siswa bersama kelompok 

berdiskusi untuk 

menentukan penjedaan 

yang tepat dari teks cerita 

yang akan dibacakan. 

c. Siswa bersama kelompok 

memahami isi teks cerita 

yang akan dibacakan. 

d. Siswa secara individu 

bersama dengan kelompok 

berlatih membacakan teks 

cerita ketoprak dengan 

55 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

dipandu oleh guru. 

e. Siswa bersama dengan 

kelompok saling 

mengomentari pembacaan 

teks cerita yang dilakukan 

oleh temannya dengan 

dipandu oleh guru. 

Konfirmasi 

a. Setelah siswa selesai 

berlatih bersama kelompok 

membacakan teks cerita, 

siswa ditunjuk oleh guru 

secara acak untuk 

membacakan teks cerita 

ketoprak di depan kelas. 

b. Siswa lain memperhatikan, 

memberi tanggapan, 

komentar dan penilaian. 

c. Siswa diberi masukan dari 

guru maupun guru setelah 

membacakan teks cerita 

ketoprak di depan kelas. 

Kegiatan Akhir 

a. Guru dan siswa melakukan 

refleksi dan meyimpulkan 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

b. Guru memberikan 

kesempatan siswa untuk 

bertanya mengenai 

pembelajaran yang telah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 



 

 

 

dilakukan. 

c. Menyepakati tugas yang 

dikerjakan dirumah yaitu 

belajar bersama dengan 

kelompok membacakan 

teks cerita. 

d. Guru memberikan 

penguatan serta motivasi 

pada siswa agar lebih 

bersemangat pada 

pertemuan selanjutnya. 

 

H. Alat dan Sumber Belajar 

Sumber Belajar : Buku LKS Bahasa Jawa Kanggo Semester II. Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran Bahasa Jawa SMP Se-Kabupaten Purworejo 2013. 

Alat  : - 

 

 

I. Penilaian 

Teknik penilian yang digunakan adalah tes tertulis dengan bentuk jawaban singkat 

dan tes lisan dengan bentuk unjuk kerja. Teknik penilaian ini disesuaiaikan dengan 

indikator dan instrumen soal yang digunakan. Teknik penilaian ini dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

No Aspek Indikator Bobot 

1 Ketepatan 

intonasi 

Apakah tinggi rendahnya nada, keras 

lunaknya suara, cepat lambatnya 

pembacaan sudah diatur sesuai isi kalimat 

dalam teks cerita? 

20 

2 Ketepatan 

artikulasi 

Apakah pembacaan dilakukan persatuan 

makna bukan perkata? 

20 

3 Ketepatan 

volume 

Apakah setiap kata dilafalkan dengan jelas 

baik vokal maupun konsonan? 

20 

4 Kesesuaian 

mimik 

Apakah ekspresi wajar dan sesuai dengan 

isi berita yang dibacakan? 

20 

5 Keberaturan 

pernapasan 

Apakah pembaca dapat mengatur napasnya 

dengan baik dan tidak terengah-engah? 

20 

Jumlah 100 

 

 

 

 

Aspek Penilaian Kriteria 
Rentang 

Skor 
Kategori 

1. Ketepatan 

intonasi 

1. Intonasi yang diucapkan sangat 

jelas dan tidak monoton. 

2. Intonasi yang diucapkan jelas 

dan tidak monoton. 

3. Intonasi yang diucapkan cukup 

jelas dan tidak monoton. 

4. Intonasi yang diucapkan 

kurang jelas dan monoton. 

16-20 

 

11-15 

 

6-10 

 

0-5 

Sangat 

baik 

Baik  

 

Cukup 

 

Kurang  

2. Ketepatan 

Artikulasi 

1. Artikulasi yang diucapkan 

sangat jelas. 

2. Artikulasi yang diucapkan  

jelas. 

3. Artikulasi yang diucapkan 

cukup jelas. 

4. Artikulasi yang diucapkan 

kurang jelas. 

16-20 

 

11-15 

 

6-10 

 

0-5 

Sangat 

baik 

Baik  

 

Cukup 

 

Kurang  

3. Ketepatan 

Volume 

1. Membaca dengan volume suara 

sangat jelas dan terdengar 

nyaring. 

2. Membaca dengan volume suara  

jelas dan terdengar nyaring. 

3. Membaca dengan volume suara 

cuku jelas dan tidak begitu 

nyaring. 

4. Membaca dengan volume suara 

kurang jelas dan tidak nyaring. 

16-20 

 

 

11-15 

 

 

6-10 

 

 

0-5 

Sangat 

baik 

 

Baik  

 

 

Cukup 

 

 

Kurang  

 



 

 

 

4. Kesesuaian 

Mimik 

1. Ekspresi wajah sangat sesuai 

dengan karakter cerita. 

2. Ekspresi wajah sesuai dengan 

karakter cerita. 

3. Ekspresi wajah cukup sesuai 

dengan karakter cerita. 

4. Ekspresi wajah tidak sesuai 

dengan karakter cerita. 

16-20 

 

11-15 

 

6-10 

 

0-5 

Sangat 

baik 

Baik  

 

Cukup 

 

Kurang  

5. Keberaturan 

Perna-pasan 

1. Membaca teks berita dengan 

sangat beraturan. 

2. Membaca teks berita dengan 

beraturan. 

3. Membaca teks berita dengan 

cukup beraturan. 

4. Membaca teks berita dengan 

tidak beraturan. 

16-20 

 

11-15 

 

6-10 

 

0-5 

Sangat 

baik 

Baik  

 

Cukup 

 

Kurang  

 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 sampai dengan 100 adalah sebagai berikut. 

 

Nilai Akhir :  

 

Kriteria penilaian tersebut digunakan sebagai acuan penilain keterampilan menulis, 

argumentasi siswa. Siswa dikatakan mencapai kategori sangat baik jika 

memperoleh nilai antara 86- 100, kategori baik nilai antara 75 – 85 , kategori 

cukup nilai antara 56 – 74, dan kategori kurang nilai antara 0 – 55. Kategoridan 

rentang niali tersebut secra lebih jelas dapat dilihat pada tabel pedoman penilai 

berikut. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

TEKS CERITA PRA SIKLUS 

ANGKRUK RONDHA 

 

 

 

Naliko arep mangkat sekolah prasetyo lan sumadya kudanan ana ing ndalan. Kebeneran seng 

sacedhake kana ana angkruk rondha. Bocah loro mau banjur padha ngiyup. 

 

Prasetyo : “Sum, apa kowe wes ngerti yen omahe Pak Harjo kemalingan?” 

Sumadyo : “Durung, lha kemalingan apa ta?” 

Prasetyo : ”Kemalingan  TV, HP, Laptop lan radhio. Kang dicolong ora mung kuwi  

   wae, malah gabah kang ana ing lumbung ugandi gawa. 

Sumadyo : “Wah mesakke ya, pak Harjo wes ana ing omah dhewekan, garwane during  

  suwe seda, putrane nututi ora ana, isih ditambah kemalingan sisan. 

Praswetyo : “Ya kuwi jenenge menungsa lagi nampa pacobaning gusti. Mula kita kabeh  

  kudu pasrah , ikhtiyar lan seng ati-ati ing samubarang tumindak. 

Sumadyo : “aku ora ngerti yen pak harjo kemalingan 

Prasetyo : “sebenere aku iya ora ngerti. Jarene wong-wong kang ana ing angkruk  

  rondha kuwi kurang luwih jam papat esuk, mbarengi wong rondha nggone  

  padha mulih saka rondhane.” 

Sumadya : ”Lha Pak Harjo anggone pirsa menawa kemalingan kapan ta?” 

Prasetya : ”Nalika lebar shubuhan, Pak Harjo arep nyetel TV, nanging TV ne wis ora  

   ana lan barang-barang liyane uga ora ana. Banjur Pak Harjo nyuwun tulung  

  wong kang ana rondhan, nanging malinge ya wis mlayu adoh amarga wis  

  sawentara suwe.” 

Sumadya : ”Ya pancen bener Pras, ngendikane Ketua RW kae. Awak dhewe kudu  

   sregep njaga lingkungane dhewe, mligine njaga omahe dhewe supaya  

   aman.” 

Prasetya : ”Bener banget kandhamu kuwi. Kejaba kuwi saben sa RT kudune ana  

   angkruk rondhane, amarga angkruk rondha kuwi akeh banget pigunane.” 

Sumadya : ”Apa ta pigunane angkruk rondha kuwi?” 

Prasetya : ”Akeh banget, tuladhane kanggo kumpul wong sing lagi rondha. Kanggo  

   ngrembug babagan sosial kemasyarakatan, kanggo nyimpen ubarampe  

   kampung kang dadi duweke wong akeh.” 

Sumadya : ”Bebaya apa wae ta sing dibiwarakake saka angkruk rondha kuwi?” 

Prasetya : ”Umpamane bebaya wong kemalingan, ana rajapati, kebakaran, banjir lan  

   kedadeyan liyane kang mbebayani.” 

Sumadya : ”Wah jebule angkruk rondha kuwi akeh banget ya pigunane kanggo  

               katentreman lan pangayoman para warga desa.” 

Prasetya : ”Pancen bener, lan akeh banget pigunane angkruk rondha kuwi. Sum saiki  

              wis terang maneh ayo mbacutake laku mumpung durung jam pitu.” 

  



 

 

 

TEKS CERITA KETOPRAK SIKLUS I 

 

KOMPOR SAKA KALENG BISKUIT 

 

Sugeng : “Di…, durung suwe iki aku maca sawijine kalawarti ana pawarta kang  

   ngandharake manawa wong-wong ing tlatah Kabupaten Purworejo akeh  

  sing padha nggunaake kompor ngganggo kaleng biskuit bekas. Koe rak asale  

  saka kuto Rembang, mbok menawa ngerti bab iki sing sebenere?” 

Riyadi  : “Ora kleru, Geng. Pancen bener saiki ditemoake teknologi tepat guna seng  

  wujude kompor  saka kaleng biskuit, akeh pawongan sing padha nganggo  

   kompor kui.” 

Sugeng : “Bahane pancen saka kaleng biskuit opo piye?” 

Riyadi  : “Iya , saka kaleng wadhah roti kae, nanging saka kaleng liya uga bisa. Mula  

                            bukane seng nemoakke teknologi sederhana kuwi kaleng wadhah biskuit  

                            minanggka bahan gawe kompore. Mulane banjur kawentar kompor kaleng  

                            biskuit.” 

Sugeng :”Terus kaleng kuwi diiseni lenga njur disumed apa piye?” 

Riyadi  : “Ura , kaleng kuwi mung kanggo sarana wadhah bahan bakare. Dene bahan  

  bakare kuwe nganggo gerje kayu, utawa saka merang.” 

Sugeng : “ carane gawe kompor kuwi koe ya ngerti Di?” 

Riyadi  : “ya mesti ngerti ta, wong cedhak omahku kana ana tukang gawe kuwi. Yen  

  ngepasi ora ana pegawean aku nyelakake nonton carane gawe. Jebule ora  

  angel kok, Geng. Mung mbutuhake bahan kaleng bekas wadhah kaleng  

  biskuit seng rodo gedhe, utawa kaleng wadhah lenga goreng. Pralon utawa   

  brumbung sing garis tengahe udakara 4 cm. kayu gilig sing ukurane garis  

  tengah kira-kira 3 cm, iki kanggo netel grajen supaya bisa madhet. Gunting  

 seng kanggo mbolongi kalenge.” 

Sugeng : “Pralon mau gunane kanggo apa?” 

Riyadi  : “O, iya , pralon kuwi kanggo nyithak bolongan ing tengah kompor, supaya  

   rapi. Kuwi kanggon dolan hawa supayane genine bisa murub ora sidhem.  

   Nalika arep daden, perlu diwenehi lenga patra utawa minyak tanah sethithik  

   , banjur disumed.” 

Sugeng : “yen ngono kapan-kapan menyang umahku wae, aku warahna gawe kompor  

  kui.” 

Riyadi  :” Dina ngesok sesuk apa piye? Nanging aku during ngerti umahmu.” 

Sugeng : “Ngajak sudar wae, tinimbang aju kudu methuk kowe, di. Sudar tau tak ajak  

                nang omahku”. 

Riyadi  : “Yawes ta, sesok dakngampiri sudar yen arep menyang omahmu. Aja lali  

   dicawisi enak-enakya?” 

Sugeng : “Beres bos…, aja kwatir besok mulihe tak gawani semangka sing gedhe- 

   gedhe. Nggonku lagi panen semangka.” 

Riyadi  : “ Ha..ha…prelu nggawa bagor saka ngomah iki.” 

 

 



 

 

 

TEKS CERITA KETOPRAK SIKLUS II 

 

DAMEL SERAT UNDANGAN 

 

Prayitno : “Sugeng sonten pak Burhan” 

Pak Burhan : “O…..kowe ta le, mrene-mrene arep perlu apa kok sore-sore sowan.” 

Prayitno : “inggih pak, ngapunten saderengipun amargi sampun damel reribet saha  

   ngirangi kolodhangannipun wekdal bapak.” 

Pak Burhan : Ora kok le, malah seneng banget kowe gelem sanjang mrene. Sejatine are  

  papa wes gek ndang matur.” 

Prayitno : “Menika Pak naming ajeng nyuwun persa mawon kelajenganipun parepatan  

  kala wingi wonten ing bale Desa malelm Selasa kapengker menika Pak.” 

Pak Burhan : “O……kuwi ta. Rak y awes gambling kabeh ta. Mung kari nunggu temuking      

  gawe wae.” 

Prayitno : “inggih leres pak, nanging wonten ing parepatan dereng dipun rembag sinten  

   mawon ingkang badhe dipun aturi wonten ing pahargyan menika.” 

Pak Burhan : “O….iya yam eh wae lali, wong karan pas rapat kuwi kesusu ana tamu saka  

   Muspika, dadine during rampung kabeh terus padha nemoni tamu Muspika.‟ 

Prayitno : „Nggih,leres sanget Pak, lajeng sinten mawon Pak ingkang badhe dipun aturi  

  ?” 

Pak Burhan : “ Seng arep diaturi kuwi ana ing pahargyan sesuk kuwi Pak Lurah, Pak  

  Carik, Bapak Muspika, para sesepuh desa kene sakupenge, Bapak Kepala  

   Lingkungan lan para pengurus Karang Taruna margi rahayu desa kene.” 

Prayitno : “ Kasinggihan Pak, maturnuwun sanget naming menika ingkang wigatoseng  

  sowan kula mriki. Sepisan malih kula aturaken agunging panuwun Pak.” 

Pak Burhan : ”Ya le,  padha-padha. Banjur kapan kowe nggawe undangane ?” 

Prayitno : Insyallah ngenjang Pak, ajeng kula damel serat sedhahan kaliyan kanca- 

  kanca pengurus karang taruna. Amargi sampun cekap kula nyuwun kepareng  

  Pak. Assalamu‟alaikum.” 

Pak Burhan : “ Wa‟alaikum Salam .” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HASIL LEMBAR OBSERVASI SISWA 

Sekolah  :  SMP Negeri 21 Purworejo 

Siklus   :  I              

Tanggal Pertemuan :  14 Januari 2014  

 

Tabel Penilaian Aktivitas Siswa 

 

No Hal yang Dinilai 
Skor 

Nilai Kategori 
4 3 2 1 

1 Kesiapan siswa dalam 

pembelajaran 

    3,00 Baik  

2 Perhatian siswa terhadap 

penjelasan guru. 

    3,00 Baik  

3 Keaktifan siswa dalam tanya 

jawab dengan guru. 

    2,00 Kurang 

4 Aktivitas siswa dalam diskusi 

kelompok. 

    2,00 Kurang 

5 Antusiasme siswa terhadap tugas 

yang diberikan guru. 

    3,00 Baik 

6 Menjawab pertanyaan guru.     1,00 Kurang  

7 Menjawab pertanyaan dari 

sesama siswa. 

    1,00 Kurang  

Jumlah 2,14  

 

Keterangan: 

Lembar penilaian ini diisi oleh guru dengan cara memberikan tanda  (cheklist) 

pada kolom yang sesuai dengan keadaan pembelajaran di dalam kelas. Adapun 

kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut: 

1 = jika banyaknya siswa yang melakukan aktivitas  ≤ 8   orang 

2 = jika banyaknya siswa yang melakukan aktivitas 9 – 16  orang 

3 = jika banyaknya siswa yang melakukan aktivitas 17 – 24  orang 

4 = jika banyaknya siswa yang melakukan aktivitas  ≥ 25  orang 

Penentuan kategori berdasarkan nilai rata-rata siswa, apabila nilai di atas rata-rata 

maka masuk dalam kategori baik. Apabila nilai di bawah rata-rata maka masuk 

dalam kategori kurang. 

  



 

 

 

HASIL LEMBAR OBSERVASI SISWA 

Sekolah  :  SMP Negeri 21 Purworejo 

Siklus   :  2              

Tanggal Pertemuan :  28 Januari 2014  

 

Tabel Penilaian Aktivitas Siswa 

 

No Hal yang Dinilai 
Skor 

Nilai Kategori 
4 3 2 1 

1 Kesiapan siswa dalam 

pembelajaran 
    4,00 Baik  

2 Perhatian siswa terhadap 

penjelasan guru. 
    4,00 Baik  

3 Keaktifan siswa dalam tanya 

jawab dengan guru. 

    3,00 Kurang 

4 Aktivitas siswa dalam diskusi 

kelompok. 

    3,00 Kurang 

5 Antusiasme siswa terhadap tugas 

yang diberikan guru. 

    3,00 Kurang 

6 Menjawab pertanyaan guru.     3,00 Kurang  

7 Menjawab pertanyaan dari 

sesama siswa. 

    3,00 Kurang  

Jumlah 3,30  

 

Keterangan: 

Lembar penilaian ini diisi oleh guru dengan cara memberikan tanda  (cheklist) 

pada kolom yang sesuai dengan keadaan pembelajaran di dalam kelas. Adapun 

kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut: 

1 = jika banyaknya siswa yang melakukan aktivitas  ≤ 8   orang 

2 = jika banyaknya siswa yang melakukan aktivitas 9 – 16  orang 

3 = jika banyaknya siswa yang melakukan aktivitas 17 – 24  orang 

4 = jika banyaknya siswa yang melakukan aktivitas  ≥ 25  orang 

Penentuan kategori berdasarkan nilai rata-rata siswa, apabila nilai di atas rata-rata 

maka masuk dalam kategori baik. Apabila nilai di bawah rata-rata maka masuk 

dalam kategori kurang. 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

Dokumentasi siklus 1 
Gambar 1 

 
 
Gambar 2 

  
 
Keterangan : 
Pada siklus 1 siswa mulai berani mempraktekkan langsung peran  cerita ketoprak di depan kelas.  



 

 

 

Dokumentasi siklus 2 
Gambar 1 

 
 
Gambar 2 

 
  



 

 

 

Gambar 3 

 
 
 
Gambar 4 

 
 
Keterangan gambar siklus 2: 
Siswa sudah aktif memperankan cerita ketoprak dengan metode role playing. 


