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ABSTRAK

Rizky Rizaldy. “Upaya Peningkatan Keterampilan Berbicara (Berdialog)
Bahasa Jawa Melalui Metode Role Playing Pada Siswa Kelas VII E SMP Negeri
31 Purworejo Tahun Ajaran 2012/2013”. Skripsi. Pendidikan Bahasa lan Sastra
Jawa. Universitas Muhammadiyah Purworejo. 2012

Panaliten punika nggadhahi ancas ngandharaken utawi nggambaraken : (1)
ngindhahaken aktivitas siswa wonten pasinaonan kaprigelan wicara (pacelathon)
basa Jawi ngginakaken metode role playing siswa kelas VII E SMPN 31
Purworejo tahun ajaran 2012/2013; (2) asil sinau siswa kelas VII E SMPN 31
Purworejo ngginakaken metode role playing wonten pasinaonan wicara
(pacelathon) basa Jawi.

Panaliten punika panaliten tindakan kelas ingkang katindakaken wonten
kalih siklus. Saking saben siklus tahapanipun saking perencanaan, pelaksanaan,
observasi lan refleksi. Subjek panaliten inggih punika aktivitas siswa wonten
pasinaonan wicara (pacelathon) basa Jawi lan asil sinau siswa ingkang arupi
kaprigelan wicara (pacelathon) basa Jawi miturut kalih unggah-ungguh.
Instrumen ingkang diginikaken inggih punika soal tes, lembar observasi, catatan
lapangan lan dokumentasi.

Asil analisis data ingkang sampun diaturaken, (1) asil pamirsan aktivitas
siswa saking tahap prasiklus ing siklus I biji rata-rata mindhak saking 53,1 dados
81,8 mindhak 2,7, lan ing siklus II mindhak dados 83,4 mindhakipun saking siklus
I dugi siklus II 1,6. Manawi saking prasiklus ing siklus II mindhak 30,3, sahingga
siklus II 83,4. (2) asil sinau siswa ing prasiklus wonten ketuntasan 34,3% kanthi
rata-rata 66,9. Ing siklus I ketuntasanipun 100% biji rata-rata 82,9. Wonten siklus
II ketuntasan ugi 100% nilai rata-rata 86,2. Lajeng saking prasiklus dugi siklus I
ketuntasanipun kepanggih 65,7%. Ketuntasan siklus I lan siklus II sami-sami
100%. Saking katrangan wau saged dipunsarikaken inggih punika ngginakaken
metode role playing saged ngginggahaken aktivitas siswa kaliyan kasil sinau
siswa wonten pasinaonan wicara (pacelathon) basa Jawi

Kata Kunci : kaprigelan, wicara (pacelathon) basa Jawi, Role Playing
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ABSTRAK
Rizky Rizaldy. “Peningkatan Keterampilan Berbicara (Berdialog) Bahasa Jawa
Melalui Metode Role Playing pada Siswa Kelas VII E SMP Negeri 31 Purworejo
Tahun Ajaran 2012/2013”. Skripsi. Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa.
Universitas Muhammadiyah Purworejo. 2012

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan : (1) peningkatan aktivitas
siswa dalam pembelajaran keterampilan berbicara (berdialog) bahasa Jawa
melalui metode role playing pada siswa kelas VII E SMP Negeri 31 Purworejo;
(2) hasil belajar siswa kelas VII E SMP Negeri 31 Purworejo terhadap
penggunaan metode role playing dalam pembelajaran berbicara (berdialog)
bahasa Jawa.

Penelitian ini merupakan tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua
siklus. Tiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII E dan guru bahasa Jawa SMP N 31
Purworejo. Objek penelitian ini adalah aktivitas siswa dalam pembelajaran
berbicara (berdialog) bahasa Jawa dan hasil belajar siswa berupa keterampilan
berbicara (berdialog) bahasa Jawa sesuai dengan unggah-ungguh. Instrumen yang
digunakan yaitu soal tes, lembar observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi.

Hasil analisis data yang telah dikemukakan, (1) hasil pengamatan aktivitas
siswa pada tahap prasiklus ke siklus I nilai rata-rata meningkat dari 53,1 menjadi
81,8 terjadi peningkatan sebesar 11, dan pada siklus II meningkat menjadi 83,4
mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 1,6. Sedangkan dari pra
siklus ke siklus II meningkat sebesar 30,3, sehingga pada siklus II menjadi 83,4
(2) hasil belajar siswa pada pra siklus memiliki ketuntasan 34,3% dengan nilai
rata-rata sebesar 66,9. Pada siklus I memiliki ketuntasan 100% dengan nilai rata-
rata 82,9. Pada siklus II memiliki ketuntasan 100%, dengan nilai rata-rata sebesar
86,2. Dengan begitu antara prasiklus dengan siklus I dan siklus II mengalami
peningkatan ketuntasan sebesar 65,7%. Ketuntasan siklus I dengan siklus II sama-
sama sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa melalui metode role playing
dapat meningkatkan aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran
berbicara (berdialog) bahasa Jawa.

Kata Kunci : Keterampilan, Berbicara (Berdialog) Bahasa Jawa, Role
Playing
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembelajaran bahasa Jawa meliputi empat keterampilan bahasa yaitu

keterampilan mendengarkan, keterampilan membaca, keterampilan menulis

dan keterampilan berbicara. Namun secara umum, kita dapat mengetahui

seseorang mampu berbahasa apabila ia menguasai keterampilan berbahasa.

Pada pembelajaran bahasa Jawa keterampilan berbicara memperhatikan

unggah-ungguh atau tata krama apabila berbicara dengan orang lain. Pada era

globalisasi, penguasaan bahasa Jawa khususnya ragam krama oleh generasi

muda sangat memprihatinkan. Kebanyakan mereka tidak memperhatikan

unggah-ungguhing basa ketika berkomunikasi dengan orang lain, apalagi

dengan orang yang lebih tua.

Pembelajaran Bahasa Jawa melalui pendidikan formal di sekolah

merupakan sarana pelestarian bahasa Jawa, khususnya dalam berbicara

(berdialog) bahasa Jawa sesuai dengan unggah-ungguh. Keberhasilan

pembelajaran ini akan menentukan eksistensi bahasa Jawa di masa depan.

Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah memuat kurikulum muatan lokal

yaitu bahasa Jawa. Hal ini dimaksudkan agar para siswa Sekolah Dasar dan

menengah dapat menguasai bahasa Jawa dengan baik termasuk di dalamnya

adalah berbicara (berdialog) sesuai dengan unggah-ungguhing basa.
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Standar Isi Mata Pelajaran Muatan Lokal (Bahasa Jawa) SMP/MTs dan

Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran Muatan Lokal (Bahasa Jawa)

yang meliputi keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, menulis.

Bahasa Jawa sebagai bahasa daerah berfungsi sebagai: (1) lambang

kebanggaan daerah; (2) lambang identitas daerah; (3) alat perhubungan dalam

keluarga dan masyarakat daerah. Fungsi bahasa Jawa yang hakiki adalah fungsi

ketiga, sehingga Bahasa Jawa dominan digunakan dalam wujud bahasa lisan.

Dari kenyataan ini, tujuan pembelajaran bahasa Jawa diusulkan mengutamakan

keterampilan berbicara.

Pengajaran bahasa Jawa khususnya keterampilan berbicara (berdialog)

sesuai dengan unggah-ungguh masih mengalami kesulitan. Hal ini dapat

diketahui dari hasil belajar siswa dalam pembelajaran ini masih rendah serta

bahasa yang digunakan oleh siswa dalam berinteraksi dengan siswa lain, guru,

kepala sekolah, serta warga sekolah yang lain. Kegiatan berkomunikasi di

dalam maupun luar jam sekolah juga mereka lakukan tanpa menggunakan

bahasa Jawa sesuai unggah-ungguhing basa. Setiap ditanya dengan bahasa

Jawa, banyak siswa menjawab dengan bahasa Jawa yang belum sesuai dengan

unggah-ungguh. Berdasarkan dari hasil observasi awal yang dilaksanakan pada

tanggal 18 Februari 2012 sebagian besar siswa, mereka mengakui bahwa

berbicara dengan menggunakan unggah-ungguh sangat sulit. Hal ini juga

terjadi pada siswa kelas VII E SMP Negeri 31 Purworejo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa Jawa

SMPN 31 Purworejo bahwa pembelajaran bahasa jawa pada aspek
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keterampilan berbicara bahasa Jawa sesuai dengan unggah-ungguh masih

belum optimal, karena guru menggunakan metode ceramah, kurang

menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, sehingga membuat siswa

kurang aktif, cepat merasa bosan dan kurang berkonsentrasi.

Pencapaian hasil observasi dan evaluasi berbicara bahasa Jawa berupa

pelafalan, diksi, kejelasan suara dalam berbicara bahasa Jawa tahun 2011/2012

masih sangat kurang. Hal ini terlihat pada proses pembelajaran melalui

pengamatan dan hasil analisis, hanya terdapat beberapa siswa yang terampil

berbicara bahasa Jawa sesuai dengan unggah-ungguh. Hal ini ditunjukkan

siswa kurang lancar berbicara, pilihan kata masih banyak yang kurang tepat

dengan susunan kalimat masih rancu. Dengan melihat data hasil belajar dan

pelaksanaan mata pelajaran tersebut perlu sekali proses pembelajaran di

tingkatkan kualitasnya, agar siswa sekolah dasar tersebut terampil berbicara

(berdialog) bahasa Jawa sesuai dengan unggah-ungguh, sebagai upaya

meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Jawa.

Berdasarkan diskusi tim peneliti dengan guru kelas VII E pada tanggal

18 Februari 2012, untuk memecahkan masalah pembelajaran tersebut, tim

kolaborasi menetapkan alternatif tindakan yang diharapkan dapat

meningkatkan kualitas dan kuantitas pembelajaran yang dapat mendorong

keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan meningkatkan kreativitas guru.

Maka tindakan yang diambil atau ditekankan pada metode pembelajaran yaitu

menggunakan metode role playing.
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Metode role playing adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan

pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa.

Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan

memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada

umumnya dilakukan lebih dari satu orang, hal itu bergantung kepada apa yang

diperankan. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan

kualitas pembelajaran berbicara bahasa Jawa, dimana siswa lebih optimal,

terampil dalam berbicara (berdialog) bahasa Jawa sesuai dengan unggah-

ungguh. Selain itu, dapat menumbuhkan rasa senang dan membentuk

kebiasaan siswa berbicara (berdialog) bahasa Jawa sesuai dengan unggah-

ungguh dari kecil. Terampil berbicara bahasa Jawa sesuai dengan unggah-

ungguh sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti akan mengkaji

dan memperbaiki melalui penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan

Keterampilan Berbicara (Berdialog) Bahasa Jawa Melalui Metode Role playing

Pada Siswa Kelas VII E SMPN 31 Purworejo Tahun Ajaran 2012/2013.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, selanjutnya dapat diidentifikasi

beberapa masalah sebagai berikut :

1. Siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran keterampilan berbicara

(berdialog) bahasa jawa sesuai dengan unggah-ungguh.
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2. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran keterampilan berbicara

(berdialog) bahasa Jawa sesuai dengan unggah-ungguh masih rendah.

3. Siswa dalam berkomunikasi di dalam sekolah belum menggunakan bahasa

Jawa sesuai dengan unggah-ungguh.

4. Penggunaan metode ceramah kurang bervariasi.

5. Kurang menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, sehingga

membuat siswa kurang aktif, cepat merasa bosan dan kurang

berkonsentrasi.

C. Batasan Masalah

Adapun masalah yang akan diteliti dan dicari pemecahannya dibatasi

pada upaya peningkatan keterampilan berbicara (berdialog) melalui

melalui metode Role Playing pada siswa kelas VII E SMP N 31 Purworejo

Tahun Ajaran 2012/2013.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut:

Rumusan masalah tersebut dapat di rinci sebagai berikut:

1. Bagaimana peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran

keterampilan berbicara (berdialog) bahasa Jawa dengan metode role

playing pada siswa kelas VII E SMPN 31 Purworejo?
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2. Bagaimana hasil belajar pembelajaran keterampilan berbicara

(berdialog) bahasa Jawa dengan metode role playing pada siswa kelas

VII E SMP N 31 Purworejo?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan

kualitas pembelajaran bahasa Jawa di SMPN 31 Purworejo khususnya

aspek berbicara (berdialog) sesuai dengan unggah-ungguh.

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Meningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran keterampilan

berbicara (berdialog) bahasa Jawa sesuai dengan unggah-ungguh

melalui metode role playing

2. Meningkatkan keterampilan siswa berbicara (berdialog) bahasa Jawa

sesuai dengan unggah-ungguh melalui metode role playing

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini merupakan wujud dan sumbangsi nyata terhadap

pengembangan ilmu pengetahuan dalam rangka penyelenggaraan proses

pembelajaran efektif yang menekankan pada partisipasi aktif siswa

sebagai warga belajar yang dilakukan dengan perencanaan matang,

kelengkapan alat, bahan dan media pembelajaran yang digunakan, serta

sarana dan prasarana belajar yang memadai.
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2. Manfaat Praktis

a. Bagi siswa, penelitian ini dapat mengurangi kesulitan belajar siswa

terhadap metode pembelajaran yang digunakan guru selama ini.

b. Bagi guru, penelitian ini dapat mengembangkan profesionalismenya

dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif, yaitu dengan

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk terlibat

dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

c. Bagi sekolah, penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur pengambilan

kebijakan dalam rangka perbaikan proses pembelajaran yang

dilaksanakan guru sehingga tujuan penyelenggaraan pendidikan di

sekolah dapat dicapai secara optimal
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KAJIAN TEORI, DAN RUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ratna Kurniasih (2009),

dengan judul Peningkatan Kemampuan Berbicara Bahasa Jawa dengan

Metode Bermain Peran (Role Playing) pada Siswa Kelas VIIE SMP 2

Bawang Kabupaten Banjarnegara Tahun Ajaran 2008/2009. Siswa kelas VIIE

merupakan kelas dengan nilai keterampilan berbicara paling rendah jika

dibandingkan dengan kelas lainnya, sehingga dipilih untuk dilakukan

penelitian. Hasil penelitian dengan menggunakan metode bermain peran

(Role Playing) menunjukkan keterampilan berbicara siswa kelas VIIE pada

pra siklus/ kondisi awal, siklus I, siklus II menunjukkan adanya peningkatan

nilai rata-rata kelas. Pada penilaian pretes atau kondisi awal, nilai rata-rata

sebesar 59,49 termasuk dalam kategori kurang. Pada siklus I rata-rata kelas

mencapai 66,67 mengalami peningkatan sebesar 12,07 termasuk dalam

kategori cukup. Perolehan nilai rata-rata pada siklus I ini sudah mencapai

batas KKM yang ditentukan yaitu sebesar 65. Namun masih terdapat

beberapa siswa yang belum mencapai KKM, dan belum sesuai dengan target

yang ditetapkan oleh peneliti. Oleh karena itu, dilakukan penelitian tindakan

siklus II dengan tujuan agar semua siswa dapat mencapai KKM, mendapat

nilai yang memuaskan dan sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh

peneliti. Hasil penelitian pada siklus II, nilai rata-rata meningkat sebesar
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11,14 menjadi 74,10 dalam kategori baik. Dengan demikian, peningkatan

nilai rata-rata kelas dari kondisi awal ke siklus II sebesar 24,25 dan telah

mencapai indikator yang telah ditetapkan oleh peneliti.

Peningkatan hasil tes keterampilan berbicara ragam krama dengan

metode bermain peran (role playing) juga diikuti perubahan perilaku positif,

yaitu siswa menjadi aktif, kritis, dan bersemangat dalam mengikuti

pembelajaran serta memperhatikan dengan seksama penjelasan dari guru.

Sehingga dapat disimpulkan dengan menggunakan metode bermain peran

(role playing) terbukti dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam

berbicara bahasa Jawa ragam krama.

Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh

Puji Lirwati (2011), dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan

Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama Lugu Melalui Metode

Role Playing pada Siswa Kelas II SDN Karangayu 02 Semarang.

Berdasarkan data awal yang diperoleh di SDN Karangayu 02 Semarang

terdapat masalah dalam pembelajaran bahasa Jawa pada aspek keterampilan

berbicara bahasa Jawa ragam krama lugu, karena guru hanya menggunakan

metode ceramah, kurang menggunakan model pembelajaran yang bervariasi,

sehingga membuat siswa kurang aktif, cepat merasa bosan dan kurang

berkonsentrasi. Oleh karena itu perlu adanya tindakan untuk meningkatkan

kualitas pembelajaran bahasa Jawa, yaitu menggunakan metode role playing.

Setelah dilakukan penelitian dengan dua siklus, hasil penelitian

menunjukkan adanya peningkatan aktivitas guru, aktivitas siswa, dan
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keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama lugu. Persentase aktivitas

guru meningkat dari 88,5% dengan kriteria sangat baik (siklus I) menjadi

94,2% dengan kriteria sangat baik (siklus II). Persentase aktivitas siswa

meningkat dari 70% dengan kriteria baik (siklus I) menjadi 90% dengan

kriteria sangat baik (siklus II). Dan untuk keterampilan berbicara bahasa Jawa

krama ragam krama lugu siswa persentase meningkat dari 57,8% dengan

kriteria baik (siklus I) menjadi 85% dengan kriteria sangat baik (siklus II).

Hal ini menunjukkan dengan menggunakan metode role playing dapat

meningkatkan keterampilan berbicara bahasa jawa ragam krama lugu pada

siswa kelas II SDN Karangayu 02.

Tri Murdiyani (2010), dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan

Metode Role Playing dengan Penggunaan Film Kartun Berbantuan IT untuk

Meningkatkan Keterampilan Berbicara Pada Siswa Kelas IV SD Negeri

Glempang 02 Maos Cilacap. Penelitian ini bertujuan untuk

mendiskripsikanketerampilan berbicara siswa dan perubahan perilaku pada

diri siswa setelah diterapkan metode role playing dengan film kartun

berbantuan IT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berbicara

dengan metode role playing dengan penggunaan film kartun berbantuan IT,

nilai rata-rata ketrampilan berbicara siswa mengalami peningkatanskor

sebesar 20,71. Skor rata-rata kelas pada tahap pra siklus 56,07 dan mengalami

peningkatan sebesar 10,53 menjadi 66,60 pada siklus I. Kemudian pada siklus

II, skor rata-rata kelas meningkat sebesar 10,18 menjadi 76,78..Perilaku siswa

hasilnya mengalami peningkatan dari siklus I nilai rata-rata76,35 kemudian
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pada siklus II meningkat menjadi kategori baik dengan nilai rata-rata 82,22.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode role playing dengan film

kartun berbantuan IT mampu meningkatkan ketrampilan berbicara siswa.

B. Kajian Teori

1. Hakikat Bahasa Jawa

a. Ragam Bahasa Jawa

Bahasa merupakan alat komunikasi dalam pergaulan sehari-

hari. Ketika seseorang berbicara, selain memperhatikan kaidah-kaidah

tata bahasa, juga masih harus memperhatikan kesopan santunan dalam

berbicara yaitu memperhatikan siapa orang yang diajak bicara dan

siapa yang dibicarakan. Berbicara kepada orang tua berbeda dengan

berbicara pada anak kecil atau yang seumur. Dalam bahasa Jawa, hal

itu disebut unggah-ungguhing basa. Unggah-ungguhing basa pada

dasarnya di bagi menjadi tiga, yaitu: a) Basa Ngoko, b) Basa Madya,

c) Basa Krama (Anton Suhono dalam Aryo Bimo, 2010: 1).

Terbitan Kementrian PP dan K (1946:64-68), dalam arti basa
unggah-ungguh basa Jawa atau undha-usuk, terdiri atas a) ngoko, b)
madya, c) krama, d) krama inggil, e) kedhaton, f) krama desa, dan g)
kasar. Basa ngoko merupakan bahasa yang lugu (sederhana, wajar,
alami) yang belum mengalami perubahan apa pun. Kata-kata
(leksikon) yang terdapat di dalamnya seluruhnya berupa ngoko. Jika
dalam kalimat terdapat kata krama inggil, ragam itu disebut ngoko
antyabasa. Namun, jika dalam kalimat terdapat kata krama dan krama
inggil, ragam itu disebut basa antya. Sementara itu, basa madya
merupakan bahasa yang berada di tengah-tengah antara basa ngoko
dan basa krama. Jika dalam kalimat hanya terdapat kata madya dan
ngoko, ragam itu di sebut madya ngoko atau madyantara. Jika dalam
kalimat terdapat kata madya, krama, dan krama inggil, ragam itu
disebut madya krama.
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Selain itu masih ada undha-usuk basa krama inggil, basa
kedhaton, basa krama desa, dan basa kasar. Basa krama inggil
didefinisikan sebagai bahasa yang sangat snatun yang bentuknya
mirip dengan mudha krama. Bahasa kedhaton (di Yogyakarta di sebut
basa bagongan) merupakan bahasa yang di gunakan oleh keluarga raja
atau di gunakan oleh para karyawan (abdi) yang bekerja di dalam
istana. Krama desa di definisikan sebagai ragam halus orang desa
yang kurang memahami ragam halus orang kota (Sasangka, 2004: 12-
14).

Menurut Poedjasoedarma (dalam Sasangka, 2004: 14), unggah-
ungguh basa atau tingkat tutur bahasa Jawa, terdiri atas a) ngoko, b)
madya, c) krama. Ketiga tingkat tutur itu masih dipilah-pilah menjadi
sembilan bentuk. Tingkat tutur ngoko dibedakan menjadi ngoko lugu,
basa antya, dan antyabasa; tingkat tutur madya dibedakan menjadi
madya ngoko, madyantara,dan madya krama; tingkat tutur krama
dibedakan menjadi mudha krama, kramantara, dan wredha krama. Di
dalam uraiannya, Poedjasoedarma mengakui bahwa tingkat tutur
kramantara dan wredha krama sudah jarang terdengar. Pendapat
Poedjasoedarma tersebut diikuti oleh Purwo (1991). Purwo juga
membagi tingkat tutur bahasa Jawa menjadi ngoko, madya, dan krama
(Sasangka, 2004: 14)

Pembagian unggah-ungguhing basa Jawa atau di sebut dengan

tingkat tutur menurut poedjasoedarma dkk dalam (Sasangka, 2004:

15) dapat dilihat dalam skema dibawah ini:

1) Basa Ngoko: Ngoko Lugu

Basa Antya

Antya Basa

2) Basa Madya: Madya Ngoko

Madya Krama

Madyantara

3) Basa Krama: Mudha Krama

Kramantara

Wredha Krama
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Krama Inggil

Krama Desa

4) Basa Kedhaton (Bagongan)

Dalam karti basa (1946) unggah ungguh disebut undha-usuk

sedangkan dalam Poedjasoedarma dkk (1973) unggah-ungguh disebut

tingkat tutur.Penggunaan undha-usuk atau tingkat tutur. Penggunaan

undha-usuk atau tingkat tutur dalam kedua buku tersebut dapat dijelaskan

sebagai berikut:

1) Basa Ngoko Lugu disusun dari kata-kata ngoko semua.

2) Basa Ngoko Andhap adalah kata-kata ngoko dicampur dengan kata-

kata krama inggil untuk orang yang diajak berbicara, untuk

menyatakan hormat

3) Basa Madya Ngoko: kata-katanya madya dicampur kata ngoko yang

tidak ada kata madyanya; biasa digunakan oleh orang-orang pedesaan

atau orang-orang pegunungan

4) Basa Madya Krama: kata-katanya madya dicampur kata krama yang

tidak ada kata madyanya; biasa digunakan oleh orang desa yang satu

dengan yang lain yang dianggap tua atau yang dihormati

5) Basa Madyantara: kata-katanya dibentuk dari basa Madya Krama,

tetapi kata-kata yang ditujukan pada orang yang diajak berbicara

diubah menjadi krama inggil
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6) Basa Mudha Krama: Bahasa yang luwes; orang yang diajak berbicara

dihormati dan orang yang mengajak berbicara merendahkan diri;

biasanya menjadi Bahasanya orang muda kepada orang tua.

7) Basa Kramantara: kata-katanya krama semua, tidak dicampur dengan

krama inggil; biasanya menjadi Bahasanya orang tua kepada orang

yang lebih muda, karena merasa lebih tua usianya atau lebih tinggi

kedudukannya.

8) Basa Wredha Krama: hampir sama dengan kramantara, tapi perbedaan

pada ater-ater di-, panambang -e, -ake; biasa digunakan oleh orang tua

kepada orang muda atau orang yang derajatnya lebih tinggi: sudah

jarang dipakai sebab lebih memilih mudhakrama

9) Basa Krama Inggil: kata-katanya krama semua dicampur krama inggil

untuk orang yang diajak berbicara; biasa digunakan oleh priyayi cilik

kepada priyayi gedhe.

10) Basa Krama Desa: kata-katanya krama dicampur dengan kata-

kata krama desa

11) Basa Bagongan: Bahasa yang digunakan untuk bercakap-cakap

dalam kedhaton (istana).

Jika di dalam ragam ngoko dimasukkan kata-kata ragam

krama inggil, ragam tersebut akan berubah menjadi ragam ngoko alus.

Ragam krama adalah ragam yang semua katanya adalah krama,

termasuk juga afiksnya kalau kata itu berafiks. Jika di dalam ragam

krama tidak terdapat kata-kata krama inggil, ragam tersebut
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dinamakan ragam krama lugu.Jika didalam ragam krama ditambahkan

dengan kata-kata krama inggil, ragam tersebut dinamakan krama alus.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat

tutur atau ragam bahasa Jawa dapat dibedakan menjadi empat macam,

yaitu ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu, dan krama alus.

2. Keterampilan Berbicara

a. Pengertian Berbicara

Berbicara adalah beromong, bercakap, berbahasa, mengutarakan
isi pikiran, melisankan sesuatu yang dimaksudkan (KBBI, 2005:165).
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 144) berbicara adalah
berkata, bercakap, berbahasa atau melahirkan pendapat (dengan
perkataan, tulisan, dan sebagainya) atau berunding.

Menurut Tarigan (2008:16), menjelaskan bahwa berbicara
adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata
untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran,
gagasan dan perasaan. Berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda
yang dapat didengar (audible) dan yang kelihatan (visible) yang
memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia demi
maksud dan tujuan gagasan-gagasan atau ide yang dikombinasikan.

Menurut Djago Tarigan dkk (1998:34), menjelaskan bahwa

berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa

lisan. Berbicara dapat diartikan sebagai kemampuan mengucapkan

bunyi- bunyi bahasa untuk mengekspresikan atau menyampaikan

pikiran, gagasan atau perasaan secara lisan (Brown dan Yule, dalam

Puji Santoso dkk, 2007: 6.34).

Menurut Tarigan (2008:16) telah mengemukakan bahwa

berbicara adalah kemampuan seseorang dalam mengucapkan bunyi-
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bunyi artikulasi atau kata-kata yang bertujuan untuk mengekspresikan,

menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan dan perasaan orang

tersebut. Berbicara merupakan sistem tanda-tanda yang audible (dapat

didengar) dan visible (dapat dilihat) dengan memanfaatkan otot dan

jaringan tubuh manusia untuk menyampaikan maksud dan tujuan,

gagasan atau ide-ide yang dikombinasikan. Lebih jauh lagi berbicara

memiliki pengertian bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan

faktor-faktor fisik, psikologi, neurologis, semantik dan linguistik

sedemikian ekstensif, sehingga dapat dianggap sebagai alat manusia

yang paling penting terutama bagi kontrol sosial.Jadi, berbicara bukan

sekedar pengucapan bunyi-bunyi atau kata-kata tetapi berbicara

merupakan suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang

disusun sesuai dengan kebutuhan pendengar.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ahli di atas, dapat

peneliti simpulkan bahwa berbicara adalah suatu keterampilan

mengujarkan bunyi-bunyi bahasa untuk menyampaikan pesan berupa

ide, gagasan, maksud atau perasaan kepada orang lain.

b. Hakikat keterampilan berbicara

Berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa. Dalam

kehidupan sehari-hari kita kita lebih sering memilih berbicara untuk

berkomunikasi.Karena komunikasi lebih efektif jika dilakukan dengan
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berbicara. Jadi berbicara memegang peranan penting dalam kehidupan

sehari-hari.

Keterampilan berbicara tidak dapat dipisahkan dengan

keterampilan lain, yaitu menyimak, membaca dan menulis. Dalam

berbicara kita memanfaatkan kosa kata untuk menyampaikan maksud

yang kita inginkan. Penguasaan kosa kata dapat diperoleh dari kegiatan

menyimak dan membaca. Seseorang yang mempunyai keterampilan

menyimak dan membacanya baik, secara langsung akan memiliki

perbendaharaan kosa kata yang banyak dan berragam. Hal ini akan

sangat mempengaruhi keterampilan berbicara.

Berbicara tidak hanya berkaitan dengan masalah pelafalan dan
intonasi saja, tetapi juga dengan penyusunan pemahaman. Untuk dapat
berbicara dalam suatu bahasa dengan baik, pembicara harus menguasai
lafal, tata bahasa, dan kosakata dari bahasa yang digunakannya itu.
Selain itu, penguasaan masalah yang akan di sampaikan dan
kemampuan memahami bahasa lawan bicara diperlukan juga (Puji
Santoso, dkk, 2007: 6.35).

Ratnasari (2007: 14-15) Berbicara merupakan salah satu dari

empat keterampilan berbahasa selain menyimak, membaca, dan

menulis. Makna berbicara sebagai salah satu keterampilan berbahasa

tentunya berbicara tidak hanya sekadar mengeluarkan bunyi-bunyi

bahasa saja, melainkan lebih dari itu, yakni berbicara dalam konteks

yang teratur, sistematis, dan logis. Hal ini dapat diketahui dari

pernyataan Hendrikus (1991:14) bahwa berbicara adalah kegiatan

mengucapkan kata atau kalimat kepada orang lain untuk mencapai

tujuan tertentu, yang disampaikan secara runtut, sistematis, dan logis.
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Dengan berbicara, seseorang telah menyampaikan ide, gagasan, pikiran,

dan perasaannya kepada orang lain secara lisan.

Keterampilan berbicara pada hakekatnya merupakan keterampilan
mereproduksi arus sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan
kehendak, kebutuhan perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Dalam
hal ini kelengkapan alat ucap seseorang merupakan prasyaratan alamiah
yang memungkinkannya untuk memproduksi suatu ragam yang luas
bunyi artikulasi, tekanan, nada, kesenyapan dan lagu
bicara.Keterampilan ini juga di dasari oleh kepercayaan diri untuk
berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab dengan
menghilangkan masalah psikologis seperti rasa malu, rendah diri,
ketegangan, berat lidah, dan lain-lain (Iskandarwassid, 2011: 241).

Berbicara pada hakikatnya merupakan suatu proses berkomunikasi

sebab di dalamnya terjadi pemindahan pesan dari suatu sumber ke

tempat lain. Melalui berbicara, seseorang dapat diketahui jalan

pikirannya, gagasannya, idenya, dan perasaannya. Keterampilan

berbicara merupakan keterampilan berkomunikasi secara langsung dan

lisan. Keterampilan ini tidak serta merta datang pada diri seseorang,

melainkan perlu adanya latihan atau pembiasaan. Hal ini dilakukan

dengan harapan pesan yang disampaikan oleh pembicara dapat diterima

dengan baik oleh pendengar, dengan kata lain pembicara dapat

mengkomunikasikan ide, gagasan, pikiran, dan perasaannya kepada

pendengar. Semakin terampil seseorang dalam berbicara, maka semakin

mudahlah ia mengungkapkan pikiran, gagasan, dan perasaannya kepada

orang lain, serta semakin jelas jalan pikirannya, karena sesungguhnya

bahasa itu mencerminkan pikirannya.
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c. Tujuan keterampilan berbicara

Menurut Tarigan (2008:16) menerangkan, bahwa kegiatan

berbicara memiliki tujuan utama untuk berkomunikasi, untuk

menyampaikan pikiran secara efektif, berbicara harus memahami

makna sesuatu hal yang akan dikomunikasikan. Dia juga harus dapat

mengevaluasi efek komunikasinya terhadap para pendengar, dan harus

mengetahui prinsip-prinsip yang mendasari segala situasi pembicaraan,

baik secara umum maupun perorangan. Tujuan lain dari aktivitas

berbicara adalah untuk menyampaikan informasi. Orang akan lebih

mudah menyampaikan atau menerima informasi secara lisan. Pembicara

dengan tujuan menginformasikan sering dipraktekkan dalam kehidupan

sehari-hari, seperti menjelaskan suatu proses, menguraikan,

menafsirkan atau menginterpretasikan sesuatu hal, memberi,

menyebarkan dan menanamkan pengetahuan dan menjelaskan kaitan,

hubungan, relasi antar benda, hal atau peristiwa.

Tujuan keterampilan berbicara akan mencakup pencapaian hal-hal
berikut:
1) kemudahan berbicara
2) kejelasan
3) bertanggung jawab
4) membentuk pendengaran yang kritis
5) membentuk kebiasaan ( Iskandarwassid, 2011:242-243)

Seorang guru sering berbicara kepada muridnya untuk

membangkitkan semangat belajar, gairah mengerjakan tugas rumah.

Guru berbicara sebagai upaya membangkitkan inspirasi, kemauan dan
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minat siswa. Berbicara semacam ini memiliki tujuan untuk

menstimulasi pendengarnya.

Tujuan umum menurut Tarigan (1990: 149) terdapat lima
golongan berikut ini:
1) menghibur
2) menginformasikan
3) menstimulasi
4) menggerakkan

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berbicara sangat berperan

dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dalam berinteraksi dengan

sesama dalam kehidupan sosialnya lebih sering menggunakan bahasa

lisan dibandingkan dengan komunikasi tulis, yaitu dengan berbicara.

Komunikasi lisan (berbicara) lebih mudah dan sering dipraktekkan

dalam kehidupan manusia sehari-hari.

d. Jenis-jenis berbicara

Klasifikasi berbicara dapat di lakukan berdasarkan tujuannya,

situasinya, cara penyampaiannya dan jumlah pendengarnya.

Perinciannya adalah sebagai berikut:

1) berbicara berdasarkan tujuannya

a) berbicara memberitahukan, melaporkan, dan

menginformasikan

b) bicara menghibur

c) bebicara membujuk, mengajak, meyakinkan atau

menggerakkan
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2) berbicara berdasarkan situasinya

a) berbicara formal

b) berbicara informal

3) berbicara berdasarkan penyampaiannya

a) berbicara mendadak

b) berbicara berdasarkan catatan

c) berbicara berdasarkan hafalan

d) berbicara berdasarkan naskah

4) berbicara berdasarkan jumlah mendengarnya

a) berbicara antar pribadi

b) berbicara dalam kelompok kecil

c) berbicara dalam kelompok besar

(Santoso dkk, 2007: 6.35- 6.38)

Menurut Haryadi dan Zamzani (2000:58-59) berbicara secara

garis besar dapat di bagi atas, a) berbicara dimuka umum atau public

speaking, mencakup berbicara yang bersifat pemberitahuan,

kekeluargaan, bujukan, dan perundingan. b) berbicara pada konferensi

atau conference speaking, meliputi diskusi kelompok, prosedur

parlementer, dan debat.

Jenis-jenis berbicara sangat beragam yaitu berdasarkan tujuannya,

situasi, penyampaiannya, jumlah pendengarnya, serta berbicara di muka

umum dan berbicara pada konferensi.
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3. Dialog

Dialog percakapan (dalam sandiwara/cerita, dsb) Poerwodarminto,

1984:249. Dalam dialog terjadi pertukaran pokok pembicaraan.

Komunikator harus mengetahui feedback komunikan dan setelah itu dapat

menyampaikan isi pernyataan berupa feedback. Dalam dialog komunkator

dapat mengetahui dengan jelas maksud feedback komunikan (Lulusgita,

2012)

Dialog atau percakapan merupakan jenis kegiatan berbicara yang
bersifat informal atau tidak resmi. Pengertian dialog sama dengan
percakapan. Gumprez dalam Rustono (1999:48), mendefinisikan bahwa
pengertian percakapan (dialog) merupakan suatu bentuk aktivitas
kerjasama yang berupa interaksi komunikatif. Pendapat tersebut didukung
oleh Rustono (1999:50) bahwa percakapan adalah interaksi verbal yang
berlangsung secara tertib dan teratur serta melibatkan dua pihak atau lebih
guna mencapai tujuan tertentu sebagai wujud komunikasi.

Menurut Greene dan Patty dalam Tarigan (1997:167) dialog atau

percakapan adalah pertukaran pikiran atau pendapat mengenai suatu topik

antara dua orang atau lebih melalui kegiatan berbicara dan menyimak.

Berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan yang berbeda. Namun

berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan setiap kegiatan menyimak

pembicaraan pasti selalu didahukui oleh kegiatan berbicara yang dilakukan

oleh orang lain atau mitra tutornya dan kegiatan berbicara pun baru akan

berarti apabila diikuti oleh kegiatan menyimak, suasana dalam dialog

bisanya bersifat akrab, spontann dan wajar. Topik pembicaraan adalah hal

yang diamati bersama. Dialog merupakan bagian dari keterampilan

berbicara.
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Orang-orang yang sering berinteraksi biasanya melakukan peranan

timbal balik yang akan membuat pola interaksi dialog mereka menjadi

lancar. Melalui kegiatan berdialog, siswa dapat menanggapi dan

menyatakan rasa keingintahuannya terhadap suatu topik yang sedang

dibicarakan, dan melalui keterampilan berdialog pula siswa yang pasif

dapat dipancing untuk menjawab sejumlah pertanyaan tang diberikan oleh

lawan tuturnya sehingga diharapkan terjadi suatu komunikasi yang aktif,

terarah, dan membentuk tujuan berdialog.

Hardjono (dalam Nidayanti, 2007:15) berpendapat bahwa dalam

berdialog ada 2 faktor yang paling penting yaitu 1) faktor kompetensi tema

bahasa yang merupakan faktor penentu susunan bahasa. 2) kompetensi

komunikatif yang dalam proses komunikasi menjamin reaksi yang

diharapkan akan timbul pada pasangannya.

4. Metode Role Playing

a. Metode

Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan

pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan

(KBBI, 1995 dalam Iskandarwassid, 2011:56). Metode mengajar

ialah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan

dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Oleh karena

itu peranan metode mengajar sebagai alat untuk menciptakan

proses mengajar dan belajar. Dengan metode ini di harapkan
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tumbuh berbagai kegiatan belajar siswa sehubungan dengan

kegiatan mengajar guru.Dalam interaksi ini guru sebagai penggerak

atau pembombing, sedangkan siswa berperan penggerak atau

pembimbing. Proses interaksi ini akan berjalan baik kalau siswa

banyak aktif dibandingkan dengan guru. Oleh karenanya metode

mengajar yang baik adalah metode yang dapat menumbuhkan

kegiatan belajar siswa (Nana Sudjana, 2009: 76).

Menurut Iskandarwassid (2011:244) pemilihan strategi atau
gabungan metode dan teknik pembelajaran terutama didasarkan
pada tujuan dan materi yang telah ditetapkan pada satuan-satuan
kegiatan belajar, antara lain; Bermain peran, berbagai bentuk
diskusi, wawancara, bercerita (pengalaman diri, pengalaman hidup,
pengalaman membaca,), pidato, laporan lisan, membaca nyaring,
merekam bicara, bermain drama.

Roestiyah (2005: 22-23) mengemukakan bahwa metode
yang digunakan harus disesuikan dengan materi yang disampaikan.
Pada kenyataannya, cara atau metode mengajar yang digunakan
guru untuk menyampaikan informasi kepada siswa berbeda dengan
cara yang ditempuh untuk memantapkan siswa dalam menguasai
pengetahuan, keterampilan serta sikap. Begitu juga dengan metode
yang digunakan, untuk memotivasi siswa aga rmampu
menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan suatu masalah
yang dihadapi atau untuk menjawab suatu pertanyaan tertentu, akan
berbeda dengan metode yang digunakan untuk tujuan agar siswa
mampu berpikir dan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam
menghadapi berbagai persoalan.

Ahmadi dan Prasetya (dalam Purnomo 2005: 22)

mengemukakan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam

memilih metode pembelajaran. Hal-hal tersebut adalah a) metode

mengajar harus dapat membangkitkan motivasi, minat, atau gairah

belajar siswa, b) mampu memberikan kesempatan bagi siswa untuk

mewujudkan hasil karya, c) dapat merangsang keinginan siswa

untuk belajar lebih lanjut, melakukan eksplorasi dan inovasi
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(pembaharuan), d) harus dapat mendidik murid dalam teknik

belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha

pribadi, e) mampu menyajikan materi yang bersifat pengalaman

atau situasi nyata dan bertujuan, f) dapat menanamkan dan

mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap utama yang diharapkan

dalam kebiasaan cara bekerja yang baik dalam kehidupan sehari-

hari.

Memperhatikan hal-hal tersebut, guru dapat menggunakan

metode yang tepat untuk membelajarkan suatu materi kepada

siswanya dan dengan metode tersebut tujuan pembelajaran dapat

tercapai.

b. Role Playing

1) Pengertian Role Playing

Menurut Supena Djanali (dalam Malikhatun 2009: 7)

Bermain adalah pekerjaan anak-anak dan anak-anak sangat gemar

bermain. Menurut Hairudin (dalam Malikhatun 2009: 7-8) main

peran adalah simulasi tingkah laku. Tujuannya adalah 1) melatih

siswa untuk menghadapi situasi yang sebenarnya, 2) melatih praktik

berbahasa lisan secara intensif, dan memberikan kesempatan kepada

siswa untuk mengembangkan kemampuannya berkomunikasi.

Metode role playing (bermain peran) sering juga disebut

metode sosiodrama, dapat diberi batasan menjadi sesuatu cara
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mengajar yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk

mendramatisasi sikap, tingkah laku, atau penghayatan seseorang

seperti di lakukannya dalam hubungan sosial sehari - hari dalam

masyarakat dengan cara belajar mengajar semacam ini para siswa

diberi kesempatan dalam menggambarkan, mengungkapkan,

mengekspresikan suatu sikap tingkah laku atau di inginkan

seandainya dia menjadi tokoh yang di inginkan, yang penting diingat

semua tugas yang diserahkan pada siswa, harus di laksanakan

sewajar-wajarnya jangan berlebihan. Semua sikap dan tingkah laku

diungkapkannya secara spontan (Zakariasoeteja dalam Malikhatun

2009: 8).

Metode role playing adalah suatu cara penguasaan bahan-

bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan

siswa. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa

dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati.

Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu orang, hal itu

bergantung kepada apa yang diperankan.

Melalui metode role playing siswa dapat

mendramatisasikan tingkah laku, atau ungkapan gerak-gerik wajah

seseorang dalam hubungan sosial antar manusia, atau siswa dapat

memainkan peranan dalam dramatisasi masalah soial atau psikologis

itu. Oleh karena itu metode role playing dan bermain peran dapat

digunakan secara bersamaan.
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Melalui metode role playing/bermain peran, siswa dapat
menghayati peranan apa yang dimainkan, dan mampu menempatkan
diri dalam situasi orang lain yang dikehendaki guru. Ia dapat belajar
watak orang lain, cara bergaul dengan orang lain, bagaimana cara
mendekati dan berhubungan dengan orang lain, dan dalam situasi
tersebut mereka harus dapat memecahkan masalahnya. Melalui
metode ini siswa menjadi mengerti bagaimana cara menerima
pendapat orang lain. Siswa juga harus bisa berpendapat, memberikan
argumentasi dan mempertahankan pendapatnya. Jika diperlukan
dapat mencari jalan keluar atau berkompromi dengan orang lain jika
terjadi banyak perbedaan pendapat. Lebih bagus lagi jika siswa
mampu mengambil kesimpulan atau keputusan dari tiap-tiap
persoalan (Roestiyah, 2005: 23).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode

sosiodrama di dalam pelaksanaannya dapat digabungkan dengan

metode role playing (bermain peran). Sosiodrama berarti

mendramatisasikan suatu masalah, sedangkan bermain peran berarti

siswa diajak untuk memainkan peranan dalam dramatisasi masalah

tersebut.

2) Langkah-langkah metode role playing:

Roestiyah (2008) menerangkan, bahwa langkah-langkah
pembelajaran menggunakan metode role playing yaitu:
a) guru harus menerangkan kepada siswa, memperkenalkan teknik

ini, bahwa dengan jalan bermain peran siswa dapat memecahkan
masalah hubungan sosial yang aktual ada di masyarakat.

b) guru harus memilih topik yang urgen, sehingga menarik minat
siswa.

c) guru harus bisa menceritakan sambil mengatur adegan yang
pertama

d) bila ada kesediaan sukarela dari siswa untuk berperan, harap
ditanggapi tetapi guru harus mempertimbangkan apakah ia tepat
untuk perannya itu. Bila tidak ditunjuk saja siswa yang memiliki
kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman seperti yang
diperankan itu.
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e) jelaskan pada pemeran-pemeran itu sebaik-baiknya, sehingga
mereka tahu tugas perannya, menguasai masalahnya pandai
berdialog.

f) siswa yang tidak turut harus menjadi penonton yang aktif,
disamping mendengar dan melihat, mereka harus bisa memberi
saran dan kritik pada apa yang akan di lakukan setelah bermain
peran selesai

g) bila siswa belum terbiasa, perlu dibantu guru menimbulkan
kalimat pertama dalam dialog.

h) setelah sosiodrama itu dalam situasi klimaks, maka harus di
hentikan, agar kemungkinan pemecahan masalah dapat
didiskusikan

i) sebagai tindak lanjut dari hasil diskusi, walau mungkin
masalahnya belum terpecahkan, maka perlu di buka tanya jawab
diskusi (Roestiyah, 2008: 91-92).

Menurut (Hamzah B.Uno, 2010: 26) prosedur bermain
peran/role playing terdiri atas sembilan langkah, yaitu: 1) pemanasan
(warming up), 2) memilih partisipan, 3) menyiapkan pengamat, 4)
menata panggung, 5) memainkan peran 6) diskusi dan evaluasi, 7)
memerankan peran ulang,8) diskusi dan evaluasi, 9) berbagi
pengalaman.

Lebih lanjut, Wahab (2007:114) menyatakan bahwa dalam

bermain peran, ada tiga tahap yang harus dilaksanakan guru, yaitu

tahap persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut. Ketiga tahap tersebut

dapat diuraikan sebagai berikut:

a) tahap persiapan

(1)persiapan untuk bermain peran:

(a) memilih permasalahan yang mengandung pendangan-

pandangan yang berbeda dan kemungkinan pemecahannya.

(b) mengarahkan siswa pada situasi dan masalah yang akan

dihadapi.
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(2) memilih pemain

(a) pilih secara sukarela, jangan dipaksa.

(b) sebisa mungkin memilih pemain yang dapat mengenali

peran yang akan dibawakannya.

(c) hindari pemain yang ditunjuk sendiri oleh siswa.

(d) pilih beberapa pemain agar seorang tidak memainkan dua

peran sekaligus.

(e) setiap kelompok pemeran paling banyak 5 orang.

(f) hindari siswa membawakan peran yang dengan kehidupan

sebenarnya.

(3) mempersiapkan penonton

(a) harus yakin bahwa pemirsa megetahui keadaan dari tujuan

bermain peran.

(b) arahkan mereka bagaimana seharusnya berperilaku.

(4) persiapan para pemain

(a) biarkan siswa agar mempersiapkannya dengan sedikit

mungkin campur tangan guru.

(b) sebelum bermain setiap pemain harus memahami betul apa

yang dilakukannya.

(c) permainan harus lancar, dan sebaiknya ada kata pembukaan,

tetapi hindari melatih kembali saat sudah siap bermain.

(d) siapkan tempat dengan baik.
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b) pelaksanaan

(1) upayakan agar singkat, bagi pemula lima menit sudah cukup

dan bermain sampai habis, jangan diinterupsi.

(2) biarkan agar spontanitas menjadi kunci utamanya.

(3) jangan menilai aktingnya, bahasanya dan lain-lain.

(4) biarkan siswa bermain bebas dari angka dan tingkatan.

(5) jika terjadi kemacetan hal yang dapat dilakukan misalnya:

(a) dibimbing dengan pertanyaan.

(b) mencari orang lain untuk peran tersebut.

(c) menghentikan dan melangkah ke tindak lanjut.

(6) jika pemain tersesat lakukan:

(a) rumuskan kembali keadaan dan masalah.

(b) simpulkan apa yang sudah dilakukan.

(c) hentikan dan arahkan kembali.

(d) Mulai kembali dengan penjelasan singkat.

c) tindak lanjut

(1) diskusi

(a) diskusi tindak lanjut dapat memberi pengaruh yang besar

terhadap sikap dan pengetahuan siswa.

(b) diskusi juga dapat menganalisi, menafsirkan, memberi jalan

keluar atau merekreasi.

(c) diskusi sebaiknya dinilai apa yang telah dilaksanakan.
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(2) melakukan bermain peran kembali

memainkan kembali dapat memberi pemahaman yang lebih

baik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mengambil simpulan

bahwa urutan-urutan dalam pembelajaran menggunakan metode role

playing yaitu:

1) menyusun salah satu cerita dalam bentuk teks bacaan, sehingga dapat

dibaca dan dihafalkan para siswa.

2) menjelaskan tujuan, manfaat, dan teknik bermain dalam pembelajaran

role playing.

3) membentuk kelompok pemeranan.

4) menginstruksikan kepada siswa untuk bergabung pada kelompoknya

masing-masing.

5) membagikan teks cerita yang harus dimainkan masing-masing

kelompok di depan kelas nantinya.

6) mempersiapkan/menata ruangan untuk keperluan menciptakan

situasi/suasana pemeranan.

7) kelompok pertama diberi kesempatan untuk melakukan dramatisasi di

depan kelas.

8) guru dan kelompok lain mengamati proses jalannya pemeranan sambil

membuat catatan-catatan penting berupa penilaian terhadap

penampilan kelompok yang tampil.
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9) kegiatan pemeranan berakhir apabila semua kelompok telah mendapat

giliran untuk tampil di depan kelas.

10) melakukan diskusi untuk membicarakan hasil kegiatan yang sudah

terlaksana, berikut penilaian-penilaian yang sudah dilakukan.

11) guru menjelaskan tujuan, manfaat, dan teknik bermain dalam

pembelajaran role playing.

12) Melaksanakan role playing sesion kedua.

13) guru dan siswa mengamati dan menilai proses jalannya pemeranan.

14) melakukan diskusi dan penilaian.

15) bersama-sama menyimpulkan materi pelajaran.

Agar pelaksanaan metode ini berhasil dengan efektif, maka harus

memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut, 1) guru harus

menerangkan kepada siswa untuk memperkenalkan teknik ini, 2) memilih

masalah yang urgen, sehingga menarik minat siswa. Guru mampu

menjelaskan dengan menarik, sehingga siswa terangsang untuk

memecahkan masalah itu, 3) agar siswa paham peristiwanya, maka guru

harus bisa mejelaskan dan mengatur adegan yang akan dimainkan siswa.

Guru harus menjelaskan apa yang harus dilakukan siswa, dan bagaimana

memerankan naskah. Siswa lain harus menjadi penonton yang aktif,

disamping mendengar dan melihat, mereka juga harus bisa memberi saran

dan kritik yang dilakukan setelah selesai memerankan naskah. Guru

bertugas mengamati aktivitas siswa berbicara (berdialog) menggunakan

bahasa Jawa sesuai dengan unggah-ungguh.
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Metode ini memiliki beberapa keunggulan, maka sering dipilih
untuk unit pelajaran tertentu, ialah: Siswa lebih tertarik perhatiannya pada
pelajaran, karena masalah-masalah sosial sangat berguna bagi mereka.
Karena mereka bermain peran sendiri, maka mudah memahami masalah-
masalah sosial itu.Juga sebagai penonton tidak pasif, tetapi aktif
mengamati dan mengajukan saran dan kritik (Roestiyah, 2008: 93).

Ahmadi dan Prasetyo (dalam Purnomo 2005: 24) menyebutkan

beberapa nilai positif dari penggunaan metode sosiodrama dan bermain

peran, yaitu 1) dengan metode role playing dan bermain peran melatih

anak untuk mendramatisasikan sesuatu serta melatih keberanian, 2)

metode ini akan menarik perhatian anak sehingga suasana kelas menjadi

hidup, 3) anak-anak dapat menghayati suatu peristiwa sehingga mudah

mengambil kesimpulan berdasarkan penghayatan sendiri, 4) anak dilatih

untuk menyusun pikiran yang teratur.

Banyak segi positif dari penggunaan metode role playing dan

bermain peran, yaitu 1) siswa terlatih untuk mendramatisasikan masalah

dan mereka lebih tertarik mengikuti pelajaran, 2) melatih keberanian siswa

untuk tampil di muka umum, 3) membuat kelas menjadi hidup karena

dapat menarik perhatian siswa, 4) melatih penghayatan terhadap suatu

peristiwa, 5) melatih anak untuk berpikir secara teratur.6) melibatkan

seluruh siswa dapat berpartisipasi mempunyai kesempatan untuk

memajukan kemampuannya dalam bekerjasama. 7) permainan merupakan

pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak. 8) guru dapat

mengevaluasi pemahaman tiap siswa melalui pengamatan pada waktu

melakukan permainan.



34

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

di lakukannya dalam kehidupan sehari-hari.

D. Rumusan Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan kerangaka berpikir tersebut, maka peneliti

merumuskan hipotesis dam penelitian ini yaitu melalui metode Role Playing

dapat meningkatkan keterampilan berbicara (berdialog) bahasa Jawa sesuai

dengan unggah-ungguh pada siswa kelas VII E SMP N 31 Purworejo.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas ( classroom action

research ) yang berfokus pada upaya untuk mengubah kondisi nyata yang ada

sekarang kearah kondisi yang diharapkan. Penelitian ini merupakan salah satu

bentuk penelitian tindakan kelas yang berupaya membantu memecahkan

persoalan praktis dalam pembelajaran dan untuk menghasilkan pengetahuan

yang ilmiah dalam bidang pembelajaran di kelas.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang

mendapatkan data dari lapangan dan berupa deskriptif mendalam tentang

penggunaan metode role playing untuk peningkatan prestasi siswa SMP N

31 Purworejo.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelas VII E SMP N 31 Purworejo Tahun

Ajaran 2012/2013. Penelitian akan dilaksanakan sebanyak 2 siklus, yaitu

pada bulan Juli sampai Agustus 2012.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas VII E SMP

Negeri 31 Purworejo, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah aktivitas
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siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa dan prestasi belajar siswa berupa

keterampilan berbicara (berdialog) sesuai dengan unggah-ungguh.

D. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tidakan Kelas ( PTK ) yaitu
penelitian yang dilakukan oleh guru dikelasnya sendiri melalui refleksi diri
dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sehingga hasil belajar siswa
akan meningkat (Zainal Aqib, 2009:3).

Menurut Hopkins, pelaksanaan penelitian tindakan dilakukan
membentuk spiral yang dimulai dari merasakan adanya masalah menyusun
perencanaan, melaksanakan tindakan melakukan observasi mengadakan
refleksi, melakukan rencana ulang, melaksanakan tindakan, dan seterusnya..
(Sanjaya, 2010 :53)

Adapun model desain penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Desain Penelitian Tindakan Kelas Model Hopkins

Sedangkan menurut Wina Sanjaya (2010:26) PTK dapat diartikan

sebagai proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui

refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara

melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta

menganalisis setiap perlakuan dari tindakan tersebut.

?

Pengamatan

Perencanaan

SIKLUS I

Perencanaan

SIKLUS II

Pengamatan

PelaksanaanRefleksi

Refleksi Pelaksanaan
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Menurut Zainal Aqib (2009:7) Langkah – langkah dalam PTK
merupakan satu daur atau siklus yang terdiri dari:
a. Merencanakan perbaikan
b. melaksanakan tindakan
c. mengamati, dan
d. melakukan refleksi
Langkah-langkah dalam kegiatan PTK yaitu:

a. Perencanaan tindakan

Perencanaan dalam setiap siklus disusun perencanaan pembelajaran

untuk perbaikan pembelajaran. Dalam perencanaan bukan hanya berisi

tentang tujuan atau kompetensi yang harus dicapaiakan tetapi harus lebih

ditonjolkan perlakuan khususnya oleh guru dalam proses pembelajaran.

Perencanaan yang disusun dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran.

Perencanaan terdiri dari perencanaan awal dan perencanaan lanjutan.

b. Pelaksanaan tindakan

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi dari perencanaan

yang telah disiapkan yaitu pelaksanaan pembelajaran bahasa Jawa melalui

metode Role Playing. Pelaksanaan tindakan direncanakan terdiri dari dua

siklus dan setiap siklus terdiri dari satu pertemuan. Pelaksanaan tindakan

dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung sesuai dengan skenario

atau rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah dipersiapkan.

c. Observasi

Kegiatan observasi dilaksanakan pada saat penelitian dilakukan

secara langsung oleh pengamat pada saat pembelajaran Bahasa Jawa

berlangsung dengan motode Role Playing. Pengamat adalah teman sejawat
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atau tim kolaborasi. Kegiatan yang diamati meliputi: (1) aktivitas siswa

dalam pembelajaran; (2) hasil belajar siswa. Hasil observasi dicatat dalam

lembar observasi untuk dianalisis pada saat refleksi.

d. Refleksi

Refleksi bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang

telah dilakukan berdasarkan data yang telah diperoleh pada saat observasi,

kemudian dilakukan observasi untuk menyempurnakan tindakan pada

siklus berikutnya. Refleksi dilakukan dengan diskusi dengan observer.

Dari hasil refleksi, mencatat kekurangan yang perlu diperbaiki, untuk

dijadikan dasar dalam pernyusunan rencana ulang.

E. Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya ( Sugiyono,

2009:60).

Meurut Kerlinger (1973) dalam (Sugiyono, 2009:61) menyatakan

bahwa variabel adalah konstrak (constructs) atau sifat yang akan dipelajari.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu:

1. Variabel bebas

Menurut Sugiyono (2009: 61) Variabel bebas adalah merupakan variable

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau
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timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini

adalah metode role playing.

2. Variable terikat

Menurut Sugiyono (2009: 61) Variabel terikat adalah merupakan variabel

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar berbicara sesuai

dengan unggah-ungguh pada siswa kelas VII E SMP N 31 Purworejo.

F. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini dimulai dengan observasi dan mewawancarai

guru bahasa Jawa untuk mengetahui bagaimana pembelajaran Berbicara

sesuai dengan unggah-ungguh di sekolah tersebut, bagaimana kemampuan

siswa dalam berbicara sesuai dengan unggah-ungguh, dan sebagainya. Hal ini

dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang keadaan pembelajaran

berbicara sesuai dengan unggah-ungguh di sekolah tersebut.

Dari informasi tersebut, lalu diadakan tindakan awal untuk mengetahui

kebenaran informasinya. Setelah itu, kemudian ditetapkan tindakan yang akan

diberikan, yaitu pembelajaran berbicara (berdialog) sesuai dengan unggah-

ungguh melalui metode role playing. Setelah tindakan ditetapkan dilanjutkan

dengan kegiatan perencanaan, palaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Tahap

tersebut dilaksanakan secara berulang-ulang kurang lebih dua kali.

Pengulangan tahap-tahap tersebut didasarkan pada hasil refleksi yang

diberikan pada setiap akhir siklus.
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G. Prosedur Tindakan

1. Tindakan Siklus I

a. Perencanaan

Peneliti melakukan konsultasi dengan guru mata pelajaran bahasa Jawa

untuk merancang dan menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri

dari:

1) skenario pembelajaran RPP

2) mendesain dan menyusun skenario drama dalam bentuk teks cerita.

3) membuat lembar observasi aktivitas belajar siswa.

4) menyusun soal evaluasi.

5) membuat kriteria penilaian.

b.Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan tindakan yaitu penerapan dari RPP yang telah dibuat untuk

siklus I.

c. Observasi

1) melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran

melalui metode role playing

2) keterampilan siswa dalam berbicara (berdialog) sesuai dengan

unggah-ungguh melalui metode role playing

d.Refleksi

1) mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus1

2) mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus 1

3) membuat daftar permasalahaan yang terjadi pada siklus 1
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4) merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus 2

2. Tindakan Siklus II

a. Perencanaan

1) menyusun RPP sesuai pokok Bahasan, mengenai keterampilan

berbicara bahasa jawa sesuai dengan unggah-ungguh.

2) mendesain dan menyusun skenario drama dalam bentuk teks cerita

3) mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa buku paket

KTSP mata pelajaran Bahasa Jawa untuk SMP kelas VII

4) membuat lembar tes lisan dan tertulis

5) menyiapkan lembar observasi aktivitas siswa.

6) menyiapkan daftar nilai.

b. Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan tindakan dengan mengimplementasikan RPP yang telah

dibuat untuk siklus II.

c. Observasi

1) melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui

metode role playing.

2) keterampilan siswa dalam pembelajaran berbicara (berdialog) sesuai

dengan unggah-ungguh melalui metode role playing.

d. Refleksi

1) Mengkaji hasil pelaksaanaan pembelajaran siklus II

2) mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus II

3) Membuat laporan hasil penelitian.
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H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data disesuaikan dengan data yang ingin

diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen adalah

sebagai berikut:

Untuk teknik tes alat pengumpulan data berupa lembar kerja

kelompok dan tes evaluasi selama siklus penelitian pembelajaran

berlangsung.

1. Teknik Tes

Tes adalah alat ukur atribut psikologis yang objektif atas sample

perilaku tertentu (poerwanti dkk, 2008: 4-4). Tes dalam penelitian ini

di gunakan untuk mengukur hasil belajar siswa dalam berbicara

(berdialog) bahasa jawa sesuai unggah-ungguh melalui metode role

playing. Salah satunya yaitu tes hasil belajar siswa.

2. Teknik Nontes

a. Observasi

Observasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara

mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan

mencatatnya dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan

diamati atau diteliti (Wina Sanjaya, 2010:86).

Observsasi merupakan kegiatan pengamatan dengan tujuan

tertentu yang di lakukan oleh pengamat (Wardani dkk, 2006:

2.23). Pengamatan dilakukan oleh peneliti dalam rangka

pengumpulan data. Dalam pengamatan, data-data di catat.
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Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan

keterampilan siswa dalam pembelajaran melalui metode role

playing.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk

mencari data, mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,

transkip, buku, dan agenda (Arikunto, 2006:206). Model

dokumentasi dalam penelitian digunakan untuk mendapatkan data

tentang:

a. Nilai sebelum diadakan tindakan (pra PTK).

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran.

c. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk melihat atau memperoleh

informasi terkait dengan pembelajaran bahasa jawa di kelas VII E

SMP N 31 Purworejo.

Wawancara dilakukan pada siswa yang mendapatkan nilai

tertinggi, sedang dan rendah. Aspek yang diungkap melalui

wawancara antara lain, (1) suka atau tidakkah dalam berbicara

sesuai unggah-ungguh, (2) hal-hal yang membuat siswa merasa

kesulitan dalam berbicara sesuai unggah-ungguh, (3) pendapat

siswa mengenai materi, (4) motivasi siswa dalam berbicara sesuai

unggah-ungguh, (5) manfaat yang diperoleh siswa mengikuti
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pembelajaran ketrampilan berbicara sesuai unggah-ungguh melalui

metode role playing.

c. Catatan lapangan

Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari

catatan selama proses pembelajaran berupa data aktivitas siswa

dan keterampilan guru. Dalam pembelajaran keterampilan

berbicara (berdialog) bahasa Jawa sesuai unggah-ungguh melalui

metode Role playing.

I. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian diartikan sebagai alat pengumpul data yang harus

betul-betul dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan

data empiris.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar pengamatan

atau observasi, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, tes lisan, lembar

penilaian tes lisan, catatan lapangan, dan dokumentasi foto.

Instrumen penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan pada kegiatan

pengamatan saat berlangsungnya tindakan sebagai upaya peningkatan

keterampilan berbicara (berdialog) sesuai dengan unggah-ungguh pada siswa

kelas VII E SMP N 31 Purworejo.

Untuk memperoleh nilai keterampilan berbicara (berdialog) digunakan

pedoman penskoran berbicara sebagai berikut:
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Tabel 1. Pedoman penskoran berbicara (berdialog) bahasa Jawa

menggunakan metode role playing

Deskripsi

Kefasihan
1 2 3 4 5 6 Jumlah

Tekanan 0 1 2 3 4 5

Tata bahasa 6 12 18 24 30 36

Kosakata 4 8 12 16 20 24

Kelancaran 2 4 6 8 10 12

Pemahaman 4 8 12 15 19 23

Jumlah skor :

Sumber: Oller, 1979:333, Valette, 1977:160

Tekanan

1. Ucapan sering tidak dapat dipahami.

2. Sering terjadi kesalahan besar dan aksen kuat yang menyulitkan

pemahaman, menghendaki untuk selalu diulang.

3. Pengaruh ucapan asing (daerah) yang memaksa orang mendengarkan

dengan teliti, salah ucap yang menyebabkan kesalahpahaman.

4. Pengaruh ucapan asing (daerah) dan kesalahan ucapan tidak

menyebabkan kesalahpahaman.

5. Tidak terjadi salah ucapan yang mencolok, mendekati ucapan

standar.

6. Ucapan sudah standar (asing:sudah seperti penutur asli).
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Tata Bahasa

1. Penggunaan tata bahasa hampir selalu tidak tepat.

2. Adanya kesalahan dalam penggunaan pola-pola pokok secara tetap

yang selalu mengganggu komunikasi.

3. Sering terjadi kesalahan dalam pola tertentu karena kurang cermat

yang dapat mengganggu komunikasi.

4. Kadang-kadang terjadi kesalahan dalam penggunaan pola tertentu,

tetapi tidak mengganggu komunikasi.

5. Sedikit terjadi kesalahan, tetapi bukan pada penggunaan pola.

6. Tidak lebih dari dua kesalahan selama berlangsungnya kegiatan

wawancara (berdialog).

Kosakata

1. Penggunaan kosakata tidak tepat dalam percakapan yang paling

sederhana sekalipun.

2. Penguasaan kosakata sangat terbatas pada keperluan dasar personal

(waktu, makanan, transportasi, keluarga).

3. Pemilihan kosakata sering tidak tepat dan keterbatasan

penguasaannya menghambat kelancaran komunikasi dalam masalah

sosial dan profesional.

4. Penggunaan kosakata teknis tepat dalam pembicaraan tentang

masalah tertentu, tetapi penggunaan kosakata umum bersifat

berlebihan.
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5. Penggunaan kosakata teknis lebih luas dan cermat, kosakata umum

pun tepat sesuai dengan situasi social.

6. Penggunaan kosakata teknis dan umum luas dan tepat sekali

(asing:seperti penutur asli yang terpelajar)

Kelancaran

1. Pembicaraan selalu terhenti dan terputus-putus sehingga berdialog

macet

2. Pembicaraan sangat lambat dan tidak ajek kecuali untuk kalimat-

kalimat pendek dan telah rutin

3. Pembicaraan sering tampak ragu, kalimat tidak lengkap

4. Pembicaraan kadang-kadang masih ragu, pengelompokan kata

kadang-kadang juga tidak tepat

5. Pembicaraan lancar dan halus, tetapi sekali-kali masih kurang ajek.

6. Pembicaraan dalam segala hal lancar dan halus (asing:seperti

penutur asli yang terpelajar).

Pemahaman

1. Memahami sedikit isi percakapan yang paling sederhana.

2. Memahami dengan lambat percakapan sederhana, perlu penjelasan

dan pengulangan.

3. Memahami dengan baik percakapan sederhana, dalam hal tertentu

masih perlu penjelasan dan pengulangan

4. Memahami agak baik percakapan normal, kadang-kadang

pengulangan dan penjelasan.
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5. Memahami segala sesuatu dalam percakapan normal, kecuali yang

bersifat koloqial.

6. Memahami segala sesuatu dalam pembicaraan formal dan koloqial

(asing:seperti penutur asli)

Hasil perolehan skor diperhitungkan dengan bobot pada masing-masing

kriteria penilaian, kemudian dianalisis menggunakan rumus analisis data

kuantitatif dan dikonsultasikan dengan tabel penilaian di bawah ini:

Tabel 2. Tabel Kriteria Penilaian

No. Kategori Rentang nilai

1 Sangat baik 85-100

2 Baik 70-84

3 Cukup 55-69

4 Kurang 0-54

J. Uji Validitas

Validitas merujuk pada kelayakan interpretasi yang dibuat berdasarkan

skor hasil tes yang berkaitan dengan penggunaan tertentu (Gronlund,

1985:55). Yang pada prinsipnya validitas selalu terkait dengan penggunaan

khusus terhadap hasil pengukuran.

Dalam penelitian ini uji validitas data atau uji instrumen dilakukan dengan
menggunakan validitas isi dan validitas permukaan. Sebuah tes dikatakan
memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan tertentu yang sejajar dengan
materi atau isi pembelajaran (Arikunto, 2009:67). Validitas isi merupakan
jenis validitas yang harus terpenuhi dalam alat tes, khususnya alat tes yang
disusun oleh guru untuk tingkat keberhasilan peserta didik. (Nurgiantoro,
2012:156) Sedangkan validitas permukaan, dilakukan dengan berkonsultasi
dengan teman sejawat.
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Validasi data atau uji instrumen nontes dilakukan melalui validitas

permukaan. Setelah selesai dikonsultasikan, dan dianggap valid (sahih), maka

instrument dapat digunakan untuk mengambil data. Instrumen RPP diuji

menggunakan lembar validasi RPP.

K. Teknik Analisis Data

1. Data Kuantitatif

a. Data kuantitatif hasil penilaian keterampilan berbicara (berdialog)

melalui metode Role Playing dihitung dengan menggunakan rumus:

100
N

n
Na

Keterangan :

Na = nilai akhir

n = skor yang diperoleh

N = skor maksimal

b. Data hasil aktivitas siswa selama pembelajaran Bahasa Jawa melalui

metode Role Playing dianalisis dengan rumus:

100
B

A
N

Keterangan : A = frekuensi yang muncul

B = jumlah skor yang diamati

N = Nilai keaktifan siswa
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c. Data nilai rata-rata dianalisis dengan rumus

=ݔ
∑ܺ

∑ܰ

Keterangan : x = nilai rata-rata

∑X = jumlah semua nilai siswa 

∑N = jumlah siswa 

d. Data ketuntasan belajar

Ada dua ketuntasan belajar, yaitu secara individu dan secara klasikal.

Hasil perhitungan nilai belajar siswa dikonsultasikan dengan kriteria

ketuntasan belajar individu yang dikelompokkan ke dalam dua

kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3. Tabel Kriteria Ketuntasan Minimal

2. Data Kualitatif

Data kualitatif berupa data hasil observasi aktivitas siswa dalam

pembelajaran melalui metode role playing, serta hasil catatan lapangan dan

wawancara di analisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Data kualitatif

di paparkan dalam kalimat yang di pisah-pisahkan menurut kategori

Kriteria ketuntasan Kualifikasi

 70 Tuntas

< 70 Tidak Tuntas
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(kurang, cukup, baik, baik sekali) untuk memperoleh simpulan. Klasifikasi

kategori tingkatan keberhasilan dapat disajikan pada tabel berikut

Tabel 4. Tabel Kualifikasi Tingkatan Keberhasilan Pembelajaran

Persentase

pencapaian
Kualifikasi

Tingkatan

keberhasilan

85 – 100 Sangat Baik (A) Berhasil

70 – 84 Baik (B) Berhasil

55 – 69 Cukup (C) Tidak berhasil

0 – 54 Kurang (D) Tidak berhasil

L. Indikator Keberhasilan

Metode role playing dapat meningkatkan keterampilan berbicara (berdialog)

bahasa Jawa pada siswa kelas VII E SMP N 31 Purworejo dengan indikator

sebagai berikut:

1. Meningkatnya aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran

keterampilan berbicara (berdialog) bahasa Jawa sesuai unggah-ungguh

melalui metode role playing mendapat kriteria baik.

2. 75% siswa kelas VII SMP N 31 Purworejo mengalami ketuntasan

belajar individual sebesar  70 dalam pembelajaran keterampilan

berbicara (berdialog) bahasa Jawa sesuai unggah-ungguh melalui

metode role playing mendapat kriteria baik.
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BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini meliputi (1) aktivitas siswa dalam

pembelajaran berbicara (berdialog) bahasa Jawa melalui metode role

playing pada siswa kelas VII E SMPN 31 Purworejo, (2) hasil belajar siswa

dalam penbelajaran berbicara (berdialog) bahasa Jawa melalui metode role

playing pada kelas VII SMPN 31 Purworejo.

1. Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran Berbicara (Berdialog) Bahasa

Jawa Melalui Metode Role Playing Pada Siswa Kelas VII E SMPN 31

Purworejo

Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran berbicara (berdialog)

bahasa Jawa melalui metode role playing meliputi tiga pertemuan yaitu

prasiklus, siklus I, dan siklus II. Pada prasiklus guru hanya melakukan

pretes untuk mengambil nilai awal.

a. Hasil Observasi Pengamatan Aktivitas Siswa Pada Kegiatan

Prasiklus

Kegiatan prasiklus dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2012.

Pada kegiatan prasiklus aktivitas belajar siswa cenderung masih

rendah. Siswa hanya sebatas mendengarkan dan mencatat hal-hal

yang penting yang penting, sehingga siswa tampak pasif dalam

proses pembelajaran. Pada kegiatan prasiklus guru hanya melakukan
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penilaian pretes sebagai nilai awal. Berikut ini disajikan data hasil

penilaian guru pada kegiatan pra siklus (pretes) sebelum

dilaksanakan tindakan pada siklus I.

Tabel 5. Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Prasiklus

No. Nama
Indikator Pengamatan Jumlah

Skor
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adam Reynaldi 2 2 2 1 2 3 2 1 15 47
2 Agung Kurniawan Prastya 2 2 2 1 2 3 2 2 16 50
3 Andre Ilham Iko Effendi 2 2 2 1 2 3 2 3 17 53
4 Astarina Dewi Novianti 1 2 2 1 2 2 3 2 15 47
5 Asyifa Rosarina 3 2 2 3 2 3 3 3 21 66
6 Avrila Bella Soraya 2 2 2 1 2 3 2 2 16 50
7 Ayu Fajar Septiana 1 2 2 2 2 3 2 2 16 50
8 Balada Indra Dewa 1 2 2 3 2 3 3 3 19 59
9 Brammanu Candra 1 2 2 2 2 3 2 2 16 50
10 Dewi Septiyaningsih 2 2 2 1 2 3 2 1 15 47
11 Diaz Ardiansyah 2 2 2 1 2 3 2 2 16 50
12 Dwipa Miliantoro 2 2 3 2 2 3 2 1 17 53
13 Fatah Nur Adi Kuncoro 2 2 3 1 2 2 3 1 16 50
14 Iga Latifa 2 1 2 1 2 2 2 2 14 44
15 Indra Adikarsa 3 2 2 1 2 3 2 2 17 53
16 Isty Khazizah 2 2 2 1 2 3 1 2 15 47
17 Lyla Shafiya Anindita 1 1 2 1 2 3 2 2 14 44
18 Mia Fardella 2 2 2 1 2 3 3 1 16 50
19 Muhammad Iqbal 2 2 2 1 2 3 2 2 16 50
20 Nur Andriyanto 3 3 2 2 2 3 2 2 19 59
21 Nur Aulia Widyasari 2 2 2 3 2 2 3 2 18 56
22 Pamuji Lestari Arumsari 1 2 1 1 2 3 2 2 14 44
23 Putri Kusumawardhani 3 2 3 2 2 3 2 2 19 59
24 Rahmatiana Nur’Aini 3 2 2 3 2 3 3 2 20 63
25 Rika Ernawati 2 2 2 1 4 3 2 2 18 56

26 Rizky Fajar Sutrimo 3 3 3 1 2 3 2 1 18 56
27 Setya Ningsih 3 2 2 3 2 3 2 1 18 56
28 Syarifah Nur Amin 2 2 2 3 2 2 2 2 17 53
29 Teguh Santoso 1 2 3 3 2 2 2 2 17 53
30 Triono Nur Ridho 2 2 2 1 2 3 2 2 16 50
31 Wahyudi 2 3 2 1 2 3 3 1 17 53
32 Zulkifli Arya Ashari 3 2 3 3 3 3 3 2 22 69

Nilai tertinggi 3 3 3 3 4 3 3 3 22 69
Nilai Terendah 1 1 1 1 2 2 1 1 14 44

Nilai Rata-Rata
2,
0

2,0 2,2 1,7 2,1 2,8 2,3 1,8 16,9
52,
7
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Berikut ini disajikan tabel distribusi frekuensi data hasil

pengamatan aktivitas siswa.

Tabel 6.Tabel Distribusi Frekuensi Data Hasil Pengamatan
Aktivitas Siswa

No. Interval Kategori Frekuensi Presentase
1 85 – 100 Sangat baik 0 0 %
2 70 – 84 Baik 0 0 %
3 55 – 69 Cukup 9 28 %
4 0 –54 Kurang 23 72 %

Gambar 2.Digram Batang Distribusi Frekuensi Nilai Aktivitas
Siswa Prasiklus

Tabel dan diagram di atas dapat dijelaskan sebagai berikut

pada kegiatan pra siklus terdapat beberapa aktivitas siswa yang dapat

dilihat melalui pengamatan. Selama pembelajaran berbicara

(berdialog) bahasa Jawa melalui metode role playing, tidak semua

siswa dapat mengikuti dengan baik. Hal tersebut dikarenakan model

pembelajaran yang diterapkan merupakan hal baru bagi siswa

sehingga perlu proses penyesuaian.
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b. Hasil Observasi Pengamatan Aktivitas Siswa Pada Kegiatan

Siklus I

Kegiatan siklus I dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2012.

Pada kegiatan siklus I aktivitas belajar siswa sudah mulai aktif.

Tetapi siswa hanya sebatas mendengarkan dan mencatat hal-hal yang

penting, sehingga siswa hanya sebatas mengikuti dalam proses

pembelajaran. Berikut ini disajikan data hasil penilaian guru pada

tindakan siklus I.

Tabel 7.Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I

No. Nama
Indikator Pengamatan Jumlah

Skor
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Adam Reynaldi 4 3 3 3 3 3 3 2 24 75

2 Agung Kurniawan
Prastya

3 3 4 4 4 3 4 3 28 88

3 Andre Ilham Iko Effendi 3 3 3 4 3 3 3 2 24 75

4 Astarina Dewi Novianti 3 3 3 3 3 4 3 3 25 78

5 Asyifa Rosarina 3 3 3 3 3 4 4 3 26 81

6 Avrila Bella Soraya 4 3 3 4 3 4 4 3 28 88

7 Ayu Fajar Septiana 3 3 4 3 3 3 3 3 25 78

8 Balada Indra Dewa 3 4 3 3 3 3 3 2 24 75

9 Brammanu Candra 3 3 3 4 4 3 3 3 26 81

10 Dewi Septiyaningsih 3 3 3 4 4 4 4 4 29 91

11 Diaz Ardiansyah 3 3 4 3 3 3 3 2 24 75

12 Dwipa Miliantoro 3 3 4 3 3 3 3 2 24 75

13 Fatah Nur Adi Kuncoro 4 3 4 3 3 3 4 3 27 84

14 Iga Latifa 3 3 3 4 4 4 3 4 28 88

15 Indra Adikarsa 3 3 3 3 3 4 3 3 25 78

16 Isty Khazizah 4 3 3 4 3 3 3 3 26 81

17 Lyla Shafiya Anindita 4 3 4 3 3 3 4 4 28 88

18 Mia Fardella 3 3 3 4 4 3 4 2 26 81
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19 Muhammad Iqbal 4 3 3 3 4 3 3 4 27 84

20 Nur Andriyanto 3 4 4 3 4 4 3 4 29 91

21 Nur Aulia Widyasari 3 3 3 4 3 4 4 3 27 84

22 Pamuji Lestari Arumsari 4 3 3 3 3 3 3 3 25 78

23 Putri Kusumawardhani 3 4 4 3 3 3 3 3 26 81

24 Rahmatiana Nur’Aini 3 4 3 3 4 3 4 3 27 84

25 Rika Ernawati 4 3 4 4 3 3 3 3 27 84

26 Rizky Fajar Sutrimo 3 4 3 3 3 3 3 2 24 75

27 Setya Ningsih 3 3 3 4 3 4 3 2 25 78

28 Syarifah Nur Amin 4 4 3 3 4 3 3 4 28 88

29 Teguh Santoso 3 3 4 3 3 3 4 3 26 81

30 Triono Nur Ridho 4 3 3 4 3 4 3 4 28 88

31 Wahyudi 3 4 3 4 3 4 4 3 28 88

32 Zulkifli Arya Ashari 3 3 3 3 4 3 4 3 26 81

Nilai tertinggi 4 4 4 4 4 4 4 4 29 91

Nilai terendah 3 3 3 3 3 3 3 2 24 75

Nilai rata-rata 3,3 3,2 3,3 3,4 3,3 3,3 3,4 3,0 26,3 82

Berikut ini disajikan tabel distribusi frekuensi data hasil

pengamatan aktivitas siswa:

Tabel 8. Tabel Distribusi Frekuensi Data Hasil Pengamatan
Aktivitas Siswa Siklus I

No. Interval Kategori Frekuensi Presentase
1 85 – 100 Sangat baik 9 28 %

2 70 – 84 Baik 23 72 %
3 55 – 69 Cukup 0 0 %
4 0 - 54 Kurang 0 0 %
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Gambar 3.Diagram Batang Distribusi Frekuensi Nilai Hasil
Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I

Tabel dan diagram di atas dapat dijelaskan sebagai berikut

pada kegiatansiklus I terdapat beberapa aktivitas siswa yang dapat

dilihat melalui pengamatan. Selama pembelajaran berbicara

(berdialog) bahasa Jawa melalui metode role playing, hampir semua

siswa dapat mengikuti dengan baik. Hal tersebut dikarenakan model

pembelajaran yang diterapkan merupakan hal baru bagi siswa

sehingga perlu proses penyesuaian

c. Hasil Observasi Pengamatan Aktivitas Siswa Pada Kegiatan

Siklus II

Kegiatan siklus II dilaksanakan pada tanggal 15 September

2012. Pada kegiatan siklus II aktivitas belajar siswa lebih meningkat

dari siklus sebelumnya. Siswa sudah dapat berinteraksi dengan guru
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dan mengikuti selama pembelajaran dengan baik. Berikut ini

disajikan data hasil penilaian guru pada tindakan siklus II.

Tabel 9.Tabel Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II

No. Nama
Indikator Pengamatan Jumlah

Skor
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Adam Reynaldi 4 3 3 3 3 4 3 2 25 78

2 Agung Kurniawan
Prastya 3 4 4 4 4 4 4 3 30 94

3 Andre Ilham Iko Effendi 3 3 3 4 4 3 4 3 27 84

4 Astarina Dewi Novianti 3 3 3 3 3 4 3 3 25 78

5 Asyifa Rosarina 3 3 3 3 3 4 4 3 26 81

6 Avrila Bella Soraya 4 3 3 4 3 4 4 3 28 88

7 Ayu Fajar Septiana 3 3 4 3 3 3 3 3 25 78

8 Balada Indra Dewa 3 4 3 3 3 4 3 2 25 78

9 Brammanu Candra 3 3 3 4 4 3 3 3 26 81

10 Dewi Septiyaningsih 3 4 4 4 4 4 4 4 31 97

11 Diaz Ardiansyah 3 3 4 3 3 3 3 2 24 75

12 Dwipa Miliantoro 3 3 4 3 3 3 3 2 24 75

13 Fatah Nur Adi Kuncoro 4 3 4 3 4 4 4 3 29 91

14 Iga Latifa 3 3 3 4 4 4 3 4 28 88

15 Indra Adikarsa 3 3 3 3 3 4 3 3 25 78

16 Isty Khazizah 4 3 3 4 3 4 4 3 28 88

17 Lyla Shafiya Anindita 4 3 4 4 3 3 4 4 29 91

18 Mia Fardella 3 3 3 4 4 3 4 2 26 81

19 Muhammad Iqbal 4 3 3 3 4 3 3 4 27 84

20 Nur Andriyanto 3 4 4 4 4 4 3 4 30 94

21 Nur Aulia Widyasari 3 3 3 4 3 4 4 3 27 84

22 Pamuji Lestari Arumsari 4 3 3 3 3 3 3 3 25 78

23 Putri Kusumawardhani 3 4 4 3 4 4 3 3 28 88

24 Rahmatiana Nur’Aini 3 4 3 3 4 3 4 3 27 84

25 Rika Ernawati 4 3 4 4 3 3 3 3 27 84

26 Rizky Fajar Sutrimo 3 4 3 3 3 3 3 2 24 75

27 Setya Ningsih 3 3 3 4 3 4 3 2 25 78

28 Syarifah Nur Amin 4 4 3 3 4 3 3 4 28 88

29 Teguh Santoso 3 4 4 3 4 4 4 3 29 91

30 Triono Nur Ridho 4 3 3 4 3 4 3 4 28 88

31 Wahyudi 3 4 3 4 3 4 4 3 28 88
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32 Zulkifli Arya Ashari 3 3 4 4 4 3 4 3 28 88

Nilai tertinggi 4 4 4 4 4 4 4 4 31 97

Nilai terendah 3 3 3 3 3 3 3 2 23 75

Nilai rata-rata 3.3 3.3 3.3 3.5 3.4 3.5 3.4 3 26.9 84.2

Berikut ini disajikan tabel distribusi frekuensi data hasil

pengamatan aktivitas siswa

Tabel 10. Tabel Distribusi Frekuensi Data Hasil Pengamatan
Aktivitas Siswa Siklus II

No. Interval Kategori Frekuensi Presentase
1 85 – 100 Sangat baik 15 47%
2 70 – 84 Baik 17 53%
3 55 – 69 Cukup 0 0%
4 0 - 54 Kurang 0 0%

Gambar 4.Diagram Batang Distribusi Frekuensi Data Hasil
Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II

Tabel dan diagram di atas dapat dijelaskan sebagai berikut

pada kegiatan siklus II terdapat beberapa aktivitas siswa yang dapat
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dilihat melalui pengamatan. Selama pembelajaran berbicara

(berdialog) bahasa Jawa melalui metode role playing siswa dapat

mengikuti dengan baik. Karena metode pembelajaran yang

diterapkan sudah pernah beberapa kali dilakukan dalam

pembelajaran. Sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan

baik.

2. Penyajian Data Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Berbicara

(Berdialog) Bahasa Jawa Melalui Metode Role Playing Pada Siswa

Kelas VII E SMPN 31 Purworejo

Hasil penelitian belajar siswa setelah pembelajaran berbicara

(berdialog) bahasa Jawa melalui metode role playing berupa hasil tes dan

nontes. Hasil tes meliputi prasiklus, siklus I, dan siklus II. Hasil prasiklus

(pretes) adalah tes keterampilan berbicara (berdialog) bahasa Jawa untuk

mengambil nilai awal siswa. Hasil tes siklus I dan siklus II adalah hasil tes

berbicara (berdialog) bahasa Jawa setelah pembelajaran dengan metode

role playing dilaksanakan.

a. Hasil Observasi Penilaian Berbicara Siswa Pada Kegiatan

Prasiklus

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 25

Juli 2012 di kelas VII E SMPN 31 Purworejo, diperoleh data hasil

observasi penilaian berbicara sebagai berikut :
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Tabel 11. Data Hasil Penilaian Berbicara Prasiklus

No Nama T T B K K K L P M Nilai Ket.
1 Adam Reynaldi 3 30 16 10 15 74 T
2 Agung Kurniawan Prastya 5 24 20 8 12 69 TT
3 Andre Ilham Iko Effendi 3 18 16 8 12 57 TT
4 Astarina Dewi Novianti 5 24 20 10 12 71 T
5 Asyifa Rosarina 5 24 20 8 15 72 T
6 Avrila Bella Soraya 4 24 16 8 12 64 TT
7 Ayu Fajar Septiana 2 18 20 4 15 59 TT
8 Balada Indra Dewa 5 30 16 6 12 69 TT
9 Brammanu Candra 4 18 16 6 12 56 TT

10 Dewi Septiyaningsih 3 24 16 6 15 64 TT
11 Diaz Ardiansyah 2 24 12 6 12 56 TT
12 Dwipa Miliantoro 4 24 12 10 15 65 TT
13 Fatah Nur Adi Kuncoro 5 24 16 8 15 68 TT
14 Iga Latifa 3 24 16 8 12 63 TT
15 Indra Adikarsa 4 24 16 8 12 64 TT
16 Isty Khazizah 4 30 16 8 15 73 T
17 Lyla Shafiya Anindita 2 18 16 8 12 56 TT
18 Mia Fardella 4 24 12 6 12 58 TT
19 Muhammad Iqbal 4 24 16 6 12 62 TT
20 Nur Andriyanto 5 24 20 10 15 74 T
21 Nur Aulia Widyasari 5 24 16 10 15 70 T
22 Pamuji Lestari Arumsari 3 24 12 8 15 62 TT
23 Putri Kusumawardhani 3 24 16 6 12 61 TT
24 Rahmatiana Nur’Aini 2 18 16 8 15 59 TT
25 Rika Ernawati 2 24 12 6 12 56 TT
26 Rizky Fajar Sutrimo 4 24 12 6 15 61 TT
27 Setya Ningsih 5 30 20 10 12 77 T
28 Syarifah Nur Amin 3 30 12 8 15 68 TT
29 Teguh Santoso 4 30 16 10 15 75 T
30 Triono Nur Ridho 4 30 16 10 15 75 T
31 Wahyudi 5 24 20 10 12 71 T
32 Zulkifli Arya Ashari 4 30 16 10 15 75 T

Nilai Tertinggi 77
Nilai terendah 56

Rata-rata 65

Berikut ini disajikan tabel distribusi frekuensi data hasil

penilaian berbicara prasiklus

Tabel 12. Tabel Distribusi Frekuensi Data Hasil Penilaian

Berbicara Prasiklus

No. Interval Kategori Frekuensi Presentase
1 85 – 100 Sangat baik 0 0 %
2 70 – 84 Baik 11 34 %
3 55 – 69 Cukup 21 66 %
4 0 – 54 Kurang 0 0 %
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Gambar 5. Diagram Batang Distribusi Frekuensi Hasil
Penilaian Berbicara Prasiklus

Dari tabel dan diagram hasil observasi diatas menunjukkan bahwa

selama kegiatan pembelajaran prasiklus, nilai yang diperoleh siswa masih

kurang terlihat banyak nilai siswa yang masih kurang memuaskan, sehingga

perlu dilakukan siklus selanjutnya untuk memperbaiki hasil penilaian

berbicara tersebut. Jumlah siswa yang nilainya mencapai KKM 11 anak

dengan presentase 34,3% sedangkan 21 anak belum mencapai KKM dengan

presentase 65,7%.

b. Hasil Observasi Penilaian Berbicara Siswa Pada Kegiatan Siklus I

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 8

Agustus 2012 di kelas VII E SMPN 31 Purworejo, diperoleh data hasil

observasi penilaian berbicara sebagai berikut :
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Tabel 13. Data Hasil Penilaian Berbicara Siklus I

No Nama T T B K K K L P M Nilai Ket.
1 Adam Reynaldi 4 30 16 8 15 73 T
2 Agung Kurniawan Prastya 4 36 20 12 23 95 T
3 Andre Ilham Iko Effendi 5 30 24 10 23 92 T
4 Astarina Dewi Novianti 3 24 20 12 15 74 T
5 Asyifa Rosarina 3 24 16 10 19 72 T
6 Avrila Bella Soraya 4 24 20 8 15 71 T
7 Ayu Fajar Septiana 5 30 20 8 15 78 T
8 Balada Indra Dewa 4 30 20 10 19 83 T
9 Brammanu Candra 4 36 20 12 19 91 T

10 Dewi Septiyaningsih 3 24 16 10 19 72 T
11 Diaz Ardiansyah 5 36 24 12 19 96 T
12 Dwipa Miliantoro 4 24 20 10 15 73 T
13 Fatah Nur Adi Kuncoro 5 30 20 10 19 84 T
14 Iga Latifa 3 24 20 10 15 72 T
15 Indra Adikarsa 5 30 24 10 19 88 T
16 Isty Khazizah 5 30 24 12 19 90 T
17 Lyla Shafiya Anindita 4 30 24 8 15 81 T
18 Mia Fardella 3 30 20 8 19 80 T
19 Muhammad Iqbal 5 30 20 12 19 86 T
20 Nur Andriyanto 4 36 20 12 19 91 T
21 Nur Aulia Widyasari 4 30 16 10 15 75 T
22 Pamuji Lestari Arumsari 4 30 16 8 15 73 T
23 Putri Kusumawardhani 5 30 24 10 19 88 T
24 Rahmatiana Nur’Aini 4 30 20 10 15 79 T
25 Rika Ernawati 4 36 16 8 15 79 T

26 Rizky Fajar Sutrimo 5 24 24 10 23 86 T

27 Setya Ningsih 4 30 24 10 15 83 T

28 Syarifah Nur Amin 4 30 20 10 19 83 T

29 Teguh Santoso 5 36 24 12 19 96 T

30 Triono Nur Ridho 3 24 20 12 23 82 T

31 Wahyudi 5 30 24 12 19 90 T

32 Zulkifli Arya Ashari 5 36 20 10 15 86 T

Nilai tertinggi 96
Nilai terendah 71
Nilai Rata-rata 82

Berikut ini disajikan tabel distribusi frekuensi data hasil

penilaian berbicara siklus I
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Tabel 14. Tabel Distribusi Frekuensi Data Hasil Penilaian
Berbicara Siklus I

No. Interval Kategori Frekuensi Presentase
1 85 – 100 Sangat baik 13 41 %
2 70 – 84 Baik 19 59 %
3 55 – 69 Cukup 0 0 %
4 0 - 54 Kurang 0 0 %

Gambar 6.Diagram Batang Distribusi Frekuensi Hasil
Penilaian Berbicara Siklus I

Tabel dan diagram hasil observasi siklus I diatas

menunjukkan bahwa selama kegiatan pembelajaran siklus I. Nilai

yang diperoleh siswa dari siklus I meningkat dari prasiklus. Terlihat

dari hasil rata-rata kelas yang meningkat dan hanya sudah memenuhi

presentase kelulusan dalam ambang yang ditentukan, maka dilakukan

kembali tindakan pada siklus II. Seluruh siswa nilainya sudah mencapai

KKM yang ditentukan.
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c. Hasil Observasi Penilaian Berbicara Siswa Pada Kegiatan Siklus

II

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 15

September 2012 di kelas VII E SMPN 31 Purworejo, diperoleh data

hasil observasi penilaian berbicara sebagai berikut :

Tabel 15. Tabel Hasil Penilaian Berbicara Siklus II

No Nama T T B K K K L P M Nilai Ket.
1 Adam Reynaldi 4 30 16 10 15 75 T

2 Agung Kurniawan Prastya 4 36 24 10 23 97 T

3 Andre Ilham Iko Effendi 5 30 24 12 23 94 T

4 Astarina Dewi Novianti 3 24 20 12 19 78 T

5 Asyifa Rosarina 3 24 16 10 19 72 T

6 Avrila Bella Soraya 4 24 20 10 15 73 T

7 Ayu Fajar Septiana 5 30 20 8 15 78 T

8 Balada Indra Dewa 4 30 20 10 19 83 T

9 Brammanu Candra 4 36 20 12 19 91 T

10 Dewi Septiyaningsih 4 30 24 10 19 87 T

11 Diaz Ardiansyah 5 36 24 12 19 96 T

12 Dwipa Miliantoro 4 24 20 12 15 75 T

13 Fatah Nur Adi Kuncoro 4 36 24 10 23 97 T

14 Iga Latifa 3 24 20 12 19 78 T

15 Indra Adikarsa 5 30 24 10 19 88 T

16 Isty Khazizah 5 36 24 12 19 96 T

17 Lyla Shafiya Anindita 5 36 24 10 19 94 T

18 Mia Fardella 3 30 24 8 19 84 T

19 Muhammad Iqbal 5 30 20 12 19 86 T

20 Nur Andriyanto 5 36 20 12 23 96 T

21 Nur Aulia Widyasari 4 30 20 10 15 79 T

22 Pamuji Lestari Arumsari 4 30 16 10 15 75 T

23 Putri Kusumawardhani 5 36 24 10 23 98 T

24 Rahmatiana Nur’Aini 4 30 20 10 15 79 T

25 Rika Ernawati 4 36 16 8 15 79 T

26 Rizky Fajar Sutrimo 5 24 24 10 23 86 T

27 Setya Ningsih 4 30 24 12 15 85 T

28 Syarifah Nur Amin 4 30 20 10 19 83 T

29 Teguh Santoso 5 36 24 12 19 96 T

30 Triono Nur Ridho 5 30 24 12 23 94 T

31 Wahyudi 5 30 24 12 19 90 T

32 Zulkifli Arya Ashari 5 36 20 10 15 86 T

Nilai tertinggi 98
Nilai Terendah 72
Nilai Rata-rata 85.9
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Berikut ini disajikan tabel distribusi frekuensi data hasil

penilaian berbicara siklus II:

Tabel 16. Tabel Distribusi Frekuensi Data Hasil Penilaian
Berbicara Siklus II

No. Interval Kategori Frekuensi Presentase
1 85 – 100 Sangat baik 18 56,2%
2 70 – 84 Baik 14 43,8%
3 55 – 69 Cukup 0 0%
4 0 –54 Kurang 0 0%

Gambar 7.Diagram Batang Distribusi Frekuensi Data Hasil Penilaian
Berbicara Siklus II

Dari tabel dan diagram hasil observasi siklus II diatas

menunjukkan bahwa selama kegiatan pembelajaran siklus II. Nilai

yang diperoleh siswa dari siklus II meningkat dari siklus I. Terlihat

dari hasil rata-rata kelas hasil penilaian berbicara yang meningkat,

dengan rata-rata kelas yang baik. Pada siklus II seluruh siswa atau 100%

telah mencapai KKM.
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B. Pembahasan

Pembahasan pada penelitian ini meliputi pembahasan dari

pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang meliputi, perencanaan, tindakan,

observasi dan refleksi. Pembahasan dari penyajian data, yaitu (1) Aktivitas

siswa selama pembelajaran berbicara (berdialog) bahasa Jawa melalui metode

role playing pada siswa kelas VII E SMPN 31 Purworejo; (2) Hasil belajar

dalam pebelajaran berbicara (berdialog) bahasa Jawa melalui metode role

playing pada siswa kelas VII E SMPN 31 Purworejo.

1. Tahap pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pembelajaran

Berbicara (Berdialog) Bahasa Jawa Melalui Metode Role Playing

Pada Siswa Kelas VII E SMPN 31 Purworejo

Tahap-tahap Penerapan metode role playing dalam Pembelajaran

berbicara (berdialog) bahasa Jawa ada tiga pertemuan yaitu kegiatan

prasiklus, siklus I, siklus II.

a. Prasiklus

Selama kagiatan pembelajaran dalam prasiklus guru belum

menerapkan meode role playing, sehingga kegiatan dalam

pembelajaran guru hanya mengambil tes awal. Tetapi selama dalam

pembelajran guru menemukan beberapa kendala seperti pada refleksi

tersebut.
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Dari hasil pengamatan yang dilakukan terhadap kegiatan

siswa pada prasiklus, dilakukan refleksi yaitu pembelajaran belum

menunjukkan hasil yang diharapkan. Terdapat banyak kendala yang

dihadapai pada saat melakukan kegiatan pembelajaran yang perlu

diperbaiki untuk perbaikan pada siklus I. Kendala-kendala yang

perlu diperbaiki agar pembelajaran dapat mencapai hasil yang lebih

baik meliputi:

1) Siswa kurang dapat berkonsentrasi dan belum begitu antusias saat

pembelajaran berlangsung, siswa hanya sekedar mengamati dan

tidak aktif.

2) Kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran masih sangat

kurang, hal ini ditandai dengan banyak siswa yang masih ramai

saat pembelajaran akan dimulai, siswa kurang berkonsentrasi

untuk menerima pembelajaran yang akan diberikan guru.

3) Guru kurang memberikan motivasi kepada siswa saat pelaksanaan

apersepsi sehingga siswa kurang aktif menanggapi apersepsi yang

diberikan guru dan keaktifan siswa dalam bertanya pada guru

masih kurang.

4) Perhatian siswa pada saat siswa lain bermain peran masih kurang,

banyak siswa yang terlihat berbicara dengan pasangannya untuk

mempersiapkan dirinya dan pasangan bermain peran.
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5) Kerja sama antar pemain sudah cukup baik. Namun ada beberapa

siswa yang masih terlihat asyik berbicara tanpa memperhatikan

saat ada teman yang praktek didepan kelas.

b. Siklus I

1) Perencanaan

a) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

b) Mempersiapkan media pembelajaran, bahan ajar, dan sarana

belajar.

c) Mempersiapkan teks percakapan (dialog) dalam bahasa Jawa

d) Menyusun soal evaluasi

e) Menyiapkan instrument penelitian, seperti lembar pengamatan

aktivitas siswa, rubrik penilaian berbicara

2) Pelaksanaan tindakan

Setelah melakukan perencanaan, peneliti melaksanakan

tindakan. Uraian kegiatan yang dilakukan pada saat melaksanakan

tindakan sebagai berikut:

a) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan

memberikan motivasi pada siswa untuk mengikuti pembelajaran

dengan baik.

b) Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari yaitu tentang

unggah-ungguh dalam berdialog bahasa Jawa.

c) Guru mengarahkan siwa untuk melaksanakan kegiatan

pembelajaran melalui kegiatan bermain peran.
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d) Guru membagikan teks percakapan pada siswa untuk kegiatan

bermain peran.

e) Guru meminta siswa untuk mendiskusikan dan mempelajari teks

percakapan yang diterima dengan teman sebangku

f) Guru bersama siswa mempelajari isi percakapan dengan

melakukan tanya jawab sesuai dengan isi dari teks percakapan.

g) Guru menjelaskan tujuan, manfaat, dan teknik bermain peran.

h) Guru menunjuk siswa untuk berperan dalam percakapan.

i) Guru meminta siswa untuk berlatih berdialog sesuai dengan peran

yang diterima

j) Guru menunjuk kelompok yang siap untuk maju mendramatisasi

perannya di tempat yang telah disediakan

k) Guru membimbing siswa selama pelaksanaan bermain peran

l) Guru bersama kelompok lain mengamati proses jalannya bermain

peran dengan melakukan penilaian.

m)Guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan bermain peran yang

telah dilaksanakan

n) Guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah

dilaksanakan .

o) Guru memberikan soal evaluasi.

3) Observasi

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengamatan pada saat

proses pembelajaran dengan metode role playing. Hal yang diamati
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adalah suasana kelas, perhatian serta keaktifan siswa pada saat

pembelajaran berlangsung, dan hasil kemampuan siswa dalam

berbicara (berdialog) bahasa Jawa. Hasil pengamatan terhadap

suasana kelas, perhatian serta keaktifan siswa pada tahap ini sudah

menunjukkan adanya peningkatan yang baik dibandingkan dengan

kegiatan prasiklus. Nilai siswa meningkat. Hal itu dapat dilihat dari

banyaknya siswa yang nilainya di atas KKM dibandingkan pada

kegiatan prasiklus.

4) Refleksi

Dari hasil pengamatan yang dilakukan terhadap kegiatan

siswa pada siklus I, sudah menunjukkan hasil yang diharapkan.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapai pada saat melakukan

kegiatan pembelajaran yang perlu diperbaiki untuk perbaikan pada

siklus II. Kendala-kendala yang perlu diperbaiki agar pembelajaran

dapat mencapai hasil yang lebih baik meliputi:

a) Kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran sudah cukup, hal

ini ditandai dengan siswa yang tidak begitu ramai saat

pembelajaran akan dimulai, siswa kurang berkonsentrasi untuk

menerima pembelajaran yang akan diberikan guru.

b) Guru sudah memberikan motivasi kepada siswa saat pelaksanaan

apersepsi hanya saja siswa kurang aktif menanggapi apersepsi

yang diberikan guru dan keaktifan siswa dalam bertanya pada

guru hanya beberapa siswa.
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c) Perhatian siswa pada saat siswa lain bermain peran masih kurang,

banyak siswa yang terlihat berbicara dengan pasangannya untuk

mempersiapkan dirinya dan pasangan bermain peran.

d) Kerja sama antar pemain sudah cukup baik. Namun ada beberapa

siswa yang masih terlihat asyik berbicara tanpa memperhatikan

saat ada teman yang praktek didepan kelas.

5) Revisi

Perbaikan yang perlu dilakukan untuk pelaksanaan tindakan

pada siklus II yaitu:

a) Guru harus lebih memberikan motivasi siswa untuk aktif dalam

kegiatan pembelajaran, aktif berpendapat, aktif bertanya, dan aktif

dalam kegiatan kerja sama dengan teman.

b) Guru dalam memberikan bimbingan kepada siswa harus lebih jelas,

sehingga siswa menjadi lebih paham dengan arahan yang diberikan

oleh guru.

c) Guru lebih rileks, tenang dan tidak tegang dalam menyampaikan

pembelajaran.

d) Dalam memberikan penjelasan konsep unggah-ungguh guru

sebaiknya memberikan contoh penerapan unggah-ungguh dalam

kehidupan sehari-hari.
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c. Siklus 2

1) Perencanaan

Sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar guru

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a) Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang terjadi

pada siklus I, untuk dibuat penyelesaiannya.

b) Melakukan perbaikan RPP sesuai dengan permasalahan yang

timbul pada siklus I

c) Menyiapkan media dan sarana pembelajaran yang diperlukan.

d) Menyiapkan instrument penelitian yaitu lembar pengamatan

aktivitas siswa dan rubrik penilaian berbicara.

2) Pelaksanaan Tindakan

Setelah perencanaan, guru melaksanakan tindakan yaitu

sebagai berikut:

a) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan

memberikan motivasi pada siswa untuk mengikuti pembelajaran

dengan baik.

b) Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari yaitu tentang

unggah-ungguh dalam berdialog bahasa Jawa.

c) Guru membagikan teks percakapan pada siswa untuk kegiatan

bermain peran.

d) Guru meminta siswa untuk mendiskusikan dan mempelajari teks

percakapan yang diterima dengan teman sebangku
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e) Guru memberikan bimbingan pada siswa pada saat siswa

mempelajari isi percakapan dengan melakukan tanya jawab sesuai

dengan isi dari teks percakapan.

f) Guru menunjuk siswa untuk berperan dalam percakapan.

g) Guru meminta siswa untuk berlatih berdialog sesuai dengan peran

yang diterima dan menjalin kerja sama yang baik dengan teman

lain.

h) Guru menunjuk kelompok yang siap untuk maju mendramatisasi

perannya di tempat yang telah disediakan

i) Guru membimbing siswa dengan baik selama pelaksanaan bermain

peran

j) Guru bersama kelompok lain mengamati proses jalannya bermain

peran dengan melakukan penilaian.

k) Guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan bermain peran yang

telah dilaksanakan

l) Guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah

dilaksanakan .

m)Guru memberikan memberikan motivasi pada saat mengerjakan

soal evaluasi.

3) Observasi

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengamatan pada saat

proses pembelajaran dengan metode role playing. Hal yang diamati

adalah suasana kelas, perhatian serta keaktifan siswa pada saat
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pembelajaran berlangsung, dan hasil kemampuan siswa dalam

berbicara (berdialog) bahasa Jawa. Hasil pengamatan terhadap

suasana kelas, perhatian serta keaktifan siswa pada tahap ini sudah

menunjukkan peningkatan yang baik. Nilai siswa meningkat. Hal itu

dapat dilihat dari seluruh siswa yang nilainya di atas KKM.

4) Refleksi

a) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran berbicara bahasa Jawa

sesuai unggah-ungguh melalui metode role playing pada siklus

II sudah lebih baik dari pada sebelumnya.

b) Aktivitas belajar siswa pada siklus II meningkat

c) Hasil penilaian berbicara meningkat.

5) Revisi

Pada pelaksanaan tindakan siklus II sudah mencapai indikator

keberhasilan yang ditetapkan.

2. Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran Berbicara (Berdialog) Bahasa

Jawa Melalui Metode Role Playing Pada Siswa Kelas VII E SMPN 31

Purworejo

Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Berbicara (berdialog)

bahasa Jawa melalui metode Role Playing meliputi 3 pertemuan, yaitu

prasiklus, siklus I, siklus II.
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a. Prasiklus

Pada prasiklus guru belum menerapkan metode role playing

dalam pembelajaran. Pada pembelajaran aktivitas siswa cenderung

masih rendah dan siswa belum antusias mengikuti kegiatan

pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Guru dalam prasiklus sebatas

untuk mengambil nilai awal (pretes) sebelum dilaksanakan tindakan

siklus I.

Berikut ini merupakan hasil nilai rata-rata awal (pretes)

aktivitas siswa.

Tabel 17.Tabel Nilai Rata-rata Prasiklus Hasil Pengamatan Aktivitas
Siswa

No. Indikator
Skor

Rata-Rata
Nilai Kategori

1.
Kesiapan siswa dalam menerima
pelajaran

2 50 Kurang

2.
Menanggapi apersepsi yang
disampaikan oleh guru

2 50 Kurang

3.
Memperhatikan penjelasan dan
informasi dari guru

2,2 55 Cukup

4.
Keaktifan bertanya saat
pembelajaran

2 50 Kurang

5.
Kerjasama antar siswa pada saat
pembelajaran

2 50 Kurang

6.
Perilaku siswa saat bermain
peran

3 75 Baik

7.
Perhatian siswa saat temannya
maju bermain peran didepan
kelas

2 50 Kurang

8. Mengerjakan soal evaluasi 1,8 45 Kurang

Dari data tabel di atas, dapat disajikan ke dalam bentuk

diagram sebagai berikut:
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Gambar 8. Diagram Batang Nilai Rata-rata Prasiklus Hasil
Pengamatan Aktivitas Siswa

Dari hasil pengamatan dapat diketahui bahwa, kesiapan siswa

dalam menerima pelajaran berbicara dengan skor rata-rata pada

indikator ini 2 diperoleh nilai 50, dengan tingkat keberhasilan belum

berhasil. Pada indikator yang kedua yaitu, menanggapi apersepsi yang

disampaikan oleh guru, dengan skor rata-rata 2 diperolah nilai 50. Hal

ini menunjukkan bahwa pada indikator ini belum mencapai kriteria

yang ditentukan. Siswa memperhatikan penjelasan dan informasi dari

guru, dengan skor rata-rata 2,2 diperoleh nilai 55. Pada indikator

keaktifan bertanya saat pembelajaran, dengan skor rata-rata 2

diperoleh nilai 50. Kerjasama antar siswa pada saat pembelajaran

dengan skor rata-rata 2 diperoleh nilai 50. Perilaku siswa saat bermain

peran dengan skor rata-rata 3 dengan nilai 75. Perhatian siswa saat

temannya maju bermain peran di depan kelas mendapatkan dengan

skor rata-rata 2 diperoleh nilai 50 dan pada indikator mengerjakan

soal evaluasi, siswa mendapat skor rata-rata 1,8 dengan nilai 45. Dari
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uraian di atas menunjukkan ketidakberhasilan pembelajaran pada pra

siklus (pretes).

b. Siklus I

Pada siklus I guru mulai menerapkan metode role playing

dalam pembelajaran. Pada pembelajaran aktivitas siswa sudah mulai

antusias mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru.

Guru dalam siklus I mengamati aktivitas siswa dengan hasil sebagai

berikut.

Tabel 18. Tabel Nilai Rata-rata Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa
Siklus I

No. Indikator
Skor
Rata-
Rata

Nilai Kategori

1.
Kesiapan siswa dalam
menerima pelajaran

3,3 82,5 Baik

2.
Menanggapi apersepsi yang
disampaikan oleh guru

3,2 80 Baik

3.
Memperhatikan penjelasan dan
informasi dari guru

3,3 82,5 Baik

4.
Keaktifan bertanya saat
pembelajaran

3,4 85
Sangat

baik

5.
Kerjasama antar siswa pada
saat pembelajaran

3,3 82,5 Baik

6.
Perilaku siswa saat bermain
peran

3,3 82,5 Baik

7.
Perhatian siswa saat temannya
maju bermain peran didepan
kelas

3,4 85
Sangat

baik

8. Mengerjakan soal evaluasi 3 75 Baik

Dari data tabel di atas, dapat disajikan ke dalam bentuk

diagram sebagai berikut:
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Gambar 9. Diagram Batang Nilai Rata-rata Hasil Pengamatan
Aktivitas Siswa Siklus I

Dari hasil pengamatan dapat diketahui bahwa, kesiapan siswa

dalam menerima pelajaran berbicara dengan skor rata-rata pada

indikator ini 3,3 diperoleh nilai 82,5, dengan kriteria baik. Pada

indikator yang kedua yaitu, menanggapi apersepsi yang disampaikan

oleh guru, dengan skor rata-rata 3,2 diperolah nilai 80. Hal ini

menunjukkan bahwa pada indikator ini sudah mencapai kriteria yang

ditentukan. Siswa memperhatikan penjelasan dan informasi dari guru,

dengan skor rata-rata 3,3 diperoleh nilai 82,5. Pada indikator keaktifan

bertanya saat pembelajaran, dengan skor rata-rata 3,4 diperoleh nilai

85. Kerjasama antar siswa pada saat pembelajaran dengan skor rata-

rata 3,3 diperoleh nilai 82,5. Perilaku siswa saat bermain peran dengan

skor rata-rata 3,3 dengan nilai 82,5. Perhatian siswa saat temannya

maju bermain peran di depan kelas mendapatkan dengan skor rata-rata

3,4 diperoleh nilai 85 dan pada indikator mengerjakan soal evaluasi,
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siswa mendapat skor rata-rata 3 dengan nilai 75. Dari uraian di atas

menunjukkan sudah berhasilnya selama pembelajaran pada siklus I.

c. Siklus II

Pada siklus II dengan metode role playing dalam

pembelajaran, aktivitas siswa mengalami peningkatan dan siswa sudah

antusias mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru.

Guru dalam siklus II mengamati aktivitas siswa dengan hasil sebagai

berikut.

Tabel 19. Tabel Nilai Rata-rata Hasil Pengamatan Siswa Siklus II

No. Indikator
Skor
Rata-
Rata

Nilai Kriteria

1.
Kesiapan siswa dalam menerima
pelajaran

3,3 82,5 Baik

2.
Menanggapi apersepsi yang
disampaikan oleh guru

3,3 82,5 Baik

3.
Memperhatikan penjelasan dan
informasi dari guru

3,3 82,5 Baik

4.
Keaktifan bertanya saat
pembelajaran

3,5 87,5
Sangat

baik

5.
Kerjasama antar siswa pada saat
pembelajaran

3,4 85
Sangat

baik

6.
Perilaku siswa saat bermain peran

3,5 87,5
Sangat

baik

7.
Perhatian siswa saat temannya
maju bermain peran didepan kelas

3,4 85
Sangat

baik
8. Mengerjakan soal evaluasi 3 75 Baik

Dari data tabel di atas, dapat disajikan ke dalam bentuk

diagram sebagai berikut:
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Gambar 10. Diagram Batang Nilai Rata-rata Hasil Pengamatan Siswa
Siklus II

Dari hasil pengamatan dapat diketahui bahwa, kesiapan siswa

dalam menerima pelajaran berbicara dengan skor rata-rata pada

indikator ini 3,3 diperoleh nilai 82,5, dengan kriteria baik. Pada

indikator yang kedua yaitu, menanggapi apersepsi yang disampaikan

oleh guru, dengan skor rata-rata 3,3 diperolah nilai 82,5. Hal ini

menunjukkan bahwa pada indikator ini sudah mencapai kriteria yang

ditentukan. Siswa memperhatikan penjelasan dan informasi dari guru,

dengan skor rata-rata 3,3 diperoleh nilai 82,5. Pada indikator keaktifan

bertanya saat pembelajaran, dengan skor rata-rata 3,5 diperoleh nilai

87,5. Kerjasama antar siswa pada saat pembelajaran dengan skor rata-

rata 3,4 diperoleh nilai 85. Perilaku siswa saat bermain peran dengan

skor rata-rata 3,5 dengan nilai 87,5. Perhatian siswa saat temannya

maju bermain peran di depan kelas mendapatkan dengan skor rata-rata

3,4 diperoleh nilai 85 dan pada indikator mengerjakan soal evaluasi,
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siswa mendapat skor rata-rata 3 dengan nilai 75. Dari uraian di atas

menunjukkan berhasilnya selama pembelajaran pada siklus II.

d. Peningkatan Hasil Aktivitas Siswa Prasiklus, Siklus I, Dan Siklus

II

Dari penjelasan diatas, berikut ini akan dideskripsikan hasil

pengamatan aktivitas siswa dengan perolehan skor rata-rata dan nilai

untuk tiap ketegori mulai dari prasiklus, siklus I dan siklus IIyang

dapat dilihat pada tabel dan diagram sebagai berikut :

Tabel 20. Tabel Nilai Rata-rata Hasil Pengamatan Aktivitas
Siswa Prasiklus, Siklus I, Siklus II

No. Indikator Pra Siklus Siklus I Siklus II

1. Kesiapan siswa dalam
menerima pelajaran

50 82,5 82,5

2. Menanggapi apersepsi yang
disampaikan oleh guru

50 80 82,5

3. Memperhatikan penjelasan
dan informasi dari guru

55 82,5 82,5

4. Keaktifan bertanya saat
pembelajaran

50 85 87,5

5. Kerjasama antar siswa pada
saat pembelajaran

50 82,5 85

6. Perilaku siswa saat kegiatan
inti atau bermain peran

75 82,5 87,5

7. Perhatian siswa saat
temannya menyampaikan
pendapat, bertanya atau
bermain peran di depan
kelas

50 85 85

8. Mengerjakan soal evaluasi 45 75 75
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Gambar 11. Diagram batang hasil peningkatan aktivitas siswa prasiklus,
siklus I, siklus II

Berdasarkan diagram batang diatas maka dapat dideskripsikan

peningkatan aktivitas siswa tiap-tiap kategori sebagai berikut :

a) Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran

Pada indikator ini terdapat 4 kategori yaitu (1) Siswa tidak

siap menerima pembelajaran, (2) Siswa siap menerima

pembelajaran tetapi tidak fokus, (3) Siswa siap menerima

pembelajaran, (4) Siswa siap menerima pembelajaran dan fokus.

Berdasarkan hasil pengamatan yang tampak dalam tabel pada pra

siklus dengan skor rata-rata sebesar 2 diperoleh nilai 50, pada

siklus I dengan skor rata-rata sebesar 3,3 dengan perolehan nilai

82,5 dan pada siklus II dengan skor rata-rata 3,3 dengan perolehan

nilai 82,5.

b) Menanggapi apersepsi yang disampaikan oleh guru

Pada indikator ini terdapat 4 kategori yaitu (1) Siswa tidak

menanggapi apersepsi yang disampaikan guru, (2) Siswa kurang
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aktif menanggapi apersepsi yang disampaikan guru, (3) Siswa

menanggapi apersepsi yang disampaikan guru, (4) Siswa

menananggapi apersepsi yang disampaikan guru dengan aktif.

Berdasarkan hasil pengamatan yang tampak dalam tabel pada pra

siklus dengan skor rata-rata sebesar 2 diperoleh nilai 50, pada

siklus I dengan skor rata-rata sebesar 3,2 dengan perolehan nilai 80

dan pada siklus II dengan skor rata-rata 3,3 dengan perolehan nilai

82,5.

c) Memperhatikan penjelasan dan informasi dari guru

Pada indikator ini terdapat 4 kategori yaitu (1) Siswa tidak

memperhatikan penjelasan dan informasi dari guru, (2) Siswa

kurang serius menanggapi penjelasan dan informasi dari guru, (3)

Siswa menanggapi penjelasan dan informasi dari guru, (4) Siswa

menanngapi penjelasan dan informasi dari guru dengan serius.

Berdasarkan hasil pengamatan yang tampak dalam tabel pada pra

siklus dengan skor rata-rata sebesar 2,2 diperoleh nilai 55, pada

siklus I dengan skor rata-rata sebesar 3,3 dengan perolehan nilai

82,5 dan pada siklus II dengan skor rata-rata 3,3 dengan perolehan

nilai 82,5.

d) Keaktifan bertanya saat pembelajaran

Pada indikator ini terdapat 4 kategori yaitu (1) Siswa tidak

aktif bertanya, (2) Siswa bertanya tetapi tidak sesuai dengan materi,

(3) Siswa aktif bertanya, (4) Siswa aktif bertanya dengan banyak
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pertanyaan. Berdasarkan hasil pengamatan yang tampak dalam

tabel pada pra siklus dengan skor rata-rata sebesar 2 diperoleh nilai

50, pada siklus I dengan skor rata-rata sebesar 3,4 dengan

perolehan nilai 85 dan pada siklus II dengan skor rata-rata 3,5

dengan perolehan nilai 87,5.

e) Kerjasama antar siswa pada saat pembelajaran

Pada indikator ini terdapat 4 kategori yaitu (1) Siswa tidak

dapat bekerjasama dengan temannya, (2) Siswa bekerjasama

dengan temannya tetapi ramai, (3) Siswa bekerjasama antar teman,

(4) Siswa aktif bekerjasama antar teman dengan baik. Berdasarkan

hasil pengamatan yang tampak dalam tabel pada pra siklus dengan

skor rata-rata sebesar 2 diperoleh nilai 50, pada siklus I dengan

skor rata-rata sebesar 3,3 dengan perolehan nilai 82,5 dan pada

siklus II dengan skor rata-rata 3,4 dengan perolehan nilai 85.

f) Perilaku siswa saat kegiatan inti ataubermain peran

Pada indikator ini terdapat 4 kategori yaitu (1) siswa tidak

sungguh-sungguh dalam bermain peran, (2) Siswa bersungguh -

sungguh dalam bermain peran tetapi tidak serius, (3) Siswa

sungguh-sungguh bermain peran, (4) Siswa semangat dan

bersungguh-sungguh dalam bermain peran. Berdasarkan hasil

pengamatan yang tampak dalam tabel pada pra siklus dengan skor

rata-rata sebesar 3 diperoleh nilai 75, pada siklus I dengan skor
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rata-rata sebesar 3,3 dengan perolehan nilai 82,5 dan pada siklus II

dengan skor rata-rata 3,5 dengan perolehan nilai 87,5.

g) Perhatian siswa saat temannya menyampaikan pendapat, bertanya

atau bermain peran di depan kelas

Pada indikator ini terdapat 4 kategori yaitu (1) Tidak

memperhatikan saat temannya bermain peran, (2) Memperhatikan

temannya saat bermain peran tetapi tidak serius, (3)

Memperhatikan temannya saat bermain peran, (4) Serius dan

memperhatikan temannya saat bermain peran.Berdasarkan hasil

pengamatan yang tampak dalam tabel pada pra siklus dengan skor

rata-rata sebesar 2 diperoleh nilai 50, pada siklus I dengan skor

rata-rata sebesar 3,4 dengan perolehan nilai 85 dan pada siklus II

dengan skor rata-rata 3,4 dengan perolehan nilai 85.

h) Mengerjakan soal evaluasi

Pada indikator ini terdapat 4 kategori yaitu (1) Tidak dapat

mengerjakan soal evaluasi, (2) Hanya dapat mengerjakan beberapa

soal yang benar, (3) Dapat mengerjakan semua soal dengan benar

dalam waktu lama, (4) Dapat mengerjakan soal dengan benar

dalam waktu cepat. Berdasarkan hasil pengamatan yang tampak

dalam tabel pada pra siklus dengan skor rata-rata sebesar 1,8

diperoleh nilai 45, pada siklus I dengan skor rata-rata sebesar 3

dengan perolehan nilai 75 dan pada siklus II dengan skor rata-rata 3

dengan perolehan nilai 75.
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3. Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Berbicara (Berdialog)

Bahasa Jawa Melalui Metode Role Playing Pada Siswa Kelas VII

E SMPN 31 Purworejo.

Hasil belajar siswa dalam pembelajaran berbicara (berdialog)

bahasa Jawa melalui metode role playing yang diambil melalui

penilaian berbicara. Hasil penilaian meliputi penilaian prasiklus atau

nilai awal (pretes), penilaian siklus I, dan penilaian siklus II.

a. Prasiklus

Penilaian keterampilan siswa dalam berbicara (berdialog)

bahasa Jawa melalui metode role playing sebelum pelaksanaan

tindakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 21.Tabel Nilai Rata-rata Hasil Penilaian Berbicara Pra Siklus
No. Aspek yang dinilai Rata-rata Skor Nilai Kriteria

1. Tekanan 3,75 75 Baik

2. Tata Bahasa 24,56 68,2 Cukup

3. Kosakata 16 66,7 Cukup

4. Kelancaran 7,94 66,2 Cukup

5. Pemahaman 13,5 58,7 Cukup

Keterangan :

85 – 100 : sangat baik

70 – 84 : baik

55 – 69 : cukup

0 - 54 : kurang
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Nilai rata-rata tiap aspek penilaian dapat disajikan dalam

diagram sebagai berikut:

Gambar 12.Diagram Batang Nilai Rata-rata Hasil Penilaian
Berbicara Pra Siklus

Dari hasil penilaian keterampilan berbicara (berdialog)

bahasa Jawa prasiklus (pretes) dapat diketahui yaitu pada aspek

tekanan dengan skor rata-rata 3,75 diperoleh nilai 75 dengan

kriteria baik, aspek tata bahasa dengan skor rata-rata 24,56

diperoleh nilai 68,2 dengan kriteria cukup, pada aspek kosakata

dengan skor rata-rata 16 diperoleh nilai 66,7 dengan kriteria

cukup, aspek kelancaran dengan skor rata-rata 7,94 diperoleh nilai

66,2 dengan kriteria cukup dan pada aspek pemahaman dengan

skor rata-rata 13,5 diperoleh nilai 58,7 dengan kriteria cukup.

Dari hasil penilaian berbicara prasiklus tersebut dapat diketahui

keberhasilan siswa dalam pembelajaran masih rendah, masih

banyak dari kelima aspek yang masih dengan kriteria cukup.
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b. Siklus I

Penilaian keterampilan siswa dalam berbicara (berdialog)

bahasa Jawa melalui metode role playing siklus I dapat dilihat pada

tabel dibawah ini.

Tabel 22.Tabel Nilai Rata-rata Hasil Penilaian Berbicara
Siklus I

No. Aspek yang dinilai Rata-rata Skor Nilai Kriteria

1. Tekanan 4,2 84 Baik

2. Tata Bahasa 29,8 82,7 Baik

3. Kosakata 20,5 85,4 Sangat Baik

4. Kelancaran 10,2 85 Sangat Baik

5. Pemahaman 17,9 77,8 Baik

Keterangan :

85 – 100 : sangat baik

70 – 84 : baik

55 – 69 : cukup

0 - 54 : kurang

Nilai rata-rata tiap aspek penilaian dapat disajikan dalam

diagram sebagai berikut:
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Gambar 13.Diagram Batang Nilai Rata-rata Hasil Penilaian
Berbicara Siklus I

Dari hasil penilaian keterampilan berbicara (berdialog)

bahasa Jawa siklus I dapat diketahui yaitu pada aspek tekanan

dengan skor rata-rata 4,2 diperoleh nilai 84 dengan kriteria baik,

aspek tata bahasa dengan skor rata-rata 29,8 diperoleh nilai 82,7

dengan kriteria baik, pada aspek kosakata dengan skor rata-rata

20,5 diperoleh nilai 85,4 dengan kriteria sangat baik, aspek

kelancaran dengan skor rata-rata 10,2 diperoleh nilai 85 dengan

kriteria sangat baik dan pada aspek pemahaman dengan skor rata-

rata 17,9 diperoleh nilai 77,8 dengan kriteria baik. Dari hasil

penilaian berbicara siklus I tersebut dapat diketahui keberhasilan

siswa dalam pembelajaran mengalami peningkatan.
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c. Siklus II

Penilaian keterampilan siswa dalam berbicara (berdialog)

bahasa Jawa melalui metode role playing siklus II dapat dilihat

pada tabel dibawah ini.

Tabel 24. Tabel Nilai Rata-rata Hasil Penilaian Berbicara Siklus II

No. Aspek yang dinilai Rata-rata Skor Nilai Kriteria

1. Tekanan 4,3 86 Sangat baik

2. Tata Bahasa 31 86,1 Sangat baik

3. Kosakata 21,3 88,8 Sangat baik

4. Kelancaran 10,7 89,1 Sangat baik

5. Pemahaman 18,7 81,3 Baik

Keterangan :

85 – 100 : sangat baik

70 – 84 : baik

55 – 69 : cukup

0 - 54 : kurang

Nilai rata-rata tiap aspek penilaian dapat disajikan dalam

diagram sebagai berikut:

Gambar 14.Diagram Batang Nilai Rata-rata Hasil Penilaian
Berbicara Siklus II
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Dari hasil penilaian keterampilan berbicara (berdialog)

bahasa Jawa siklus II dapat diketahui yaitu pada aspek tekanan

dengan skor rata-rata 4,3 diperoleh nilai 86 dengan kriteria sangat

baik, aspek tata bahasa dengan skor rata-rata 31 diperoleh nilai

86,1 dengan kriteria sangat baik, pada aspek kosakata dengan

skor rata-rata 21,3 diperoleh nilai 88,8 dengan kriteria sangat

baik, aspek kelancaran dengan skor rata-rata 10,7 diperoleh nilai

89,1 dengan kriteria sangat baik dan pada aspek pemahaman

dengan skor rata-rata 18,7 diperoleh nilai 81,3 dengan kriteria

baik. Dari hasil penilaian berbicara siklus II tersebut dapat

diketahui keberhasilan siswa dalam pembelajaran mengalami

peningkatan yang sangat baik.

d. Peningkatan hasil belajar siswa mulai dari prasiklus, siklus I

dan siklus II

Dari keterangan diatas, berikut ini akan dideskripsikan

hasil perolehan skor rata-rata dan nilai untuk tiap aspek

keterampilan berbicara (berdialog) bahasa Jawa melalui metode

role playingmulai dari prasiklus, siklus I, dan siklus II yang dapat

dilihat kedalam bentuk diagram sebagai berikut :
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Tabel 25. Tabel Nilai Rata-rata Hasil Belajar Siswa Prasiklus,
Siklus I, dan Siklus II

No. Aspek yang dinilai Pra Siklus Siklus I Siklus II

1. Tekanan 75 84 86

2. Tata Bahasa 68,2 82,7 86,1

3. Kosakata 66,7 85,4 88,8

4. Kelancaran 66,2 85 89,1

5. Pemahaman 58,7 77,8 81,3

Gambar 15. Diagram Batang Peningkatan Hasil Belajar Siswa
Mulai Dari Prasiklus, Siklus I, Siklus II

Berdasarkan tabel dan diagram batang diatas maka dapat

dideskripsikan hasil belajar siswa tiap-tiap aspek sebagai berikut :

a) Aspek tekanan

Pada komponen kegiatan pembelajaran ini, indikator

yang diamati yaitu (1) ucapan sering tidak dapat dipahami, (2)

sering terjadi kesalahan besar dan aksen kuat yang menyulitkan

pemahaman, menghendaki untuk selalu diulang, (3) pengaruh

ucapan asing (daerah) yang memaksa orang mendengarkan
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dengan teliti, salah ucap yang menyebabkan kesalahpahaman,

(4) Pengaruh ucapan asing (daerah) dan kesalahan ucapan tidak

menyebabkan kesalahpahaman, (5) Tidak terjadi salah ucapan

yang mencolok, mendekati ucapan standar, (6) Ucapan sudah

standar (asing:sudah seperti penutur asli). Perolehan pada pra

siklus dengan skor rata-rata 3,75 diperoleh nilai 75 dengan

kriteria baik, pada siklus I dengan skor rata-rata 4,2 diperoleh

nilai 84 dengan kriteria baik dan pada siklus II mendapat skor

rata-rata 4,3 dengan perolehan nilai 86 dengan kriteria sangat

baik.

b) Aspek tata bahasa

Pada komponen kegiatan pembelajaran ini, indikator

yang diamati yaitu (1) Penggunaan tata bahasa hampir selalu

tidak tepat, (2) Adanya kesalahan dalam penggunaan pola-pola

pokok secara tetap yang selalu mengganggu komunikasi, (3)

sering terjadi kesalahan dalam pola tertentu karena kurang

cermat yang dapat mengganggu komunikasi, (4) Kadang-kadang

terjadi kesalahan dalam penggunaan pola tertentu, tetapi tidak

mengganggu komunikasi, (5) Sedikit terjadi kesalahan, tetapi

bukan pada penggunaan pola, (6) Tidak lebih dari dua kesalahan

selama berlangsungnya kegiatan wawancara (berdialog).

Perolehan pada pra siklus dengan skor rata-rata 24,56 diperoleh

nilai 68,2 dengan kriteria cukup, pada siklus I dengan skor rata-
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rata 29,8 diperoleh nilai 82,7 dengan kriteria baik dan pada

siklus II mendapat skor rata-rata 31 dengan perolehan nilai 86,1

dengan kriteria sangat baik.

c) Aspek kosakata

Pada komponen kegiatan pembelajaran ini, indikator

yang diamati yaitu (1) Penggunaan kosakata tidak tepat dalam

percakapan yang paling sederhana sekalipun, (2) Penguasaan

kosakata sangat terbatas pada keperluan dasar personal (waktu,

makanan, transportasi, keluarga), (3) Pemilihan kosakata sering

tidak tepat dan keterbatasan penguasaannya menghambat

kelancaran komunikasi dalam masalah sosial dan professional,

(4) Penggunaan kosakata teknis tepat dalam pembicaraan

tentang masalah tertentu, tetapi penggunaan kosakata umum

bersifat berlebihan, (5) Penggunaan kosakata teknis lebih luas

dan cermat, kosakata umum pun tepat sesuai dengan situasi

social, (6) Penggunaan kosakata teknis dan umum luas dan tepat

sekali (asing:seperti penutur asli yang terpelajar). Perolehan

pada pra siklus dengan skor rata-rata 16 diperoleh nilai 66,7

dengan kriteria cukup, pada siklus I dengan skor rata-rata 20,5

diperoleh nilai 85,4 dengan kriteria sangat baik dan pada siklus

II mendapat skor rata-rata 21,3 dengan perolehan nilai 88,8

dengan kriteria sangat baik.
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d) Aspek kelancaran

Pada komponen kegiatan pembelajaran ini, indikator

yang diamati yaitu (1) Pembicaraan selalu terhenti dan terputus-

putus sehingga berdialog macet,(2) Pembicaraan sangat lambat

dan tidak ajek kecuali untuk kalimat-kalimat pendek dan telah

rutin, (3) Pembicaraan sering tampak ragu, kalimat tidak

lengkap, (4) Pembicaraan kadang-kadang masih ragu,

pengelompokan kata kadang-kadang juga tidak tepat, (5)

Pembicaraan lancar dan halus, tetapi sekali-kali masih kurang

ajek, (6) Pembicaraan dalam segala hal lancar dan halus

(asing:seperti penutur asli yang terpelajar). Perolehan pada pra

siklus dengan skor rata-rata 7,94 diperoleh nilai 66,2 dengan

kriteria cukup, pada siklus I dengan skor rata-rata 10,2 diperoleh

nilai 85 dengan kriteria sangat baik dan pada siklus II mendapat

skor rata-rata 10,7 dengan perolehan nilai 89,1 dengan kriteria

sangat baik.

e) Aspek pemahaman

Pada komponen kegiatan pembelajaran ini, indikator

yang diamati yaitu (1) Memahami sedikit isi percakapan yang

paling sederhana, (2) Memahami dengan lambat percakapan

sederhana, perlu penjelasan dan pengulangan, (3) Memahami

dengan baik percakapan sederhana, dalam hal tertentu masih

perlu penjelasan dan pengulangan, (4) Memahami agak baik
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percakapan normal, kadang-kadang pengulangan dan

penjelasan, (5) Memahami segala sesuatu dalam percakapan

normal, kecuali yang bersifat koloqial, (6) Memahami segala

sesuatu dalam pembicaraan formal dan koloqial (asing:seperti

penutur asli). Perolehan pada pra siklus dengan skor rata-rata

13,5 diperoleh nilai 58,7 dengan kriteria cukup, pada siklus I

dengan skor rata-rata 17,9 diperoleh nilai 77,8 dengan kriteria

baik dan pada siklus II mendapat skor rata-rata 18,7 dengan

perolehan nilai 81,3 dengan kriteria baik.
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BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan,

dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan metode role playing dalam

pembelajaran berbicara (berdialog) bahasa Jawa dapat meningakatkan

kualitas pembelajaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembelajaran Berbicara (berdialog) bahasa Jawa dengan menggunakan

metode Role Playing dapat meningkatkan aktivitas siswa yang ditunjukkan

adanya peningkatan pada hasil observasi pada prasiklus sebesar 53,1

dengan kriteria kurang, pada siklus I sebesar 81,8 dengan kualifikasi baik

dan pada siklus II sebesar 83,4 dengan kualifikasi baik.

2. Pembelajaran Berbicara (berdialog) bahasa Jawa dengan menggunakan

metode Role Playing dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang

ditunjukkan dengan adanya peningkatan nilai hasil belajar yaitu pada

prasiklus sebesar 66,9 pada siklus I sebesar 82,9 dan pada siklus II sebesar

86,2. Presentase ketuntasan hasil belajar terjadi peningkatan yaitu dari

prasiklus sebesar 34,3% meningkat sebesar 65,7% sehingga pada siklus I

menjadi 100%, sedangkan pada siklus II juga mengalami peningkatan

dan seluruh siswa mengalami ketuntasan 100%.
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B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti memberikan

saran sebagai berikut:

1. Guru dapat menerapkan metode Role Playing dalam pembelajaran Bahasa

Jawa agar pembelajaran yang dilakukan dapat berhasil sesuai dengan

tujuan yang diharapkan.

2. Guru sebaiknya menerapkan metode belajar yang sesuai dengan

karakteristik siswa dan materi yang akan disampaikan.

3. Sebaiknya guru melaksanakan refleksi tentang kelemahan dalam

pembelajaran yang dilaksanakan untuk segera dicari pemecahannya demi

tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Sekolah : SMP N 31 Purworejo

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa

Kelas/ Semester : VII/1

Pertemuan ke- : 3

Alokasi Waktu : 2 X 45 menit

Standar Kompetensi : Berbicara

Mampu mengungkapkan pikiran,

gagasan, pendapat dan perasaan secara

lisan melalui berbicara, bertelepon dan

berdialog dalam berbagai ragam bahasa

Jawa sesuai unggah-ungguh.

Kompetensi Dasar : Berdialog dengan warga masyarakat

Indikator :  Berdialog dengan warga masyarakat
sesuai unggah-ungguh

 Menjelaskan isi dari dialog dengan
warga masyarakat.

A. Tujuan Pembelajaran

1. Melalui bermain peran siswa dapat berdialog dengan warga masyarakat sesuai unggah-ungguh dengan baik.

2. Melalui bermain peran siswa dapat menjelaskan isi dari berdialog dengan warga masyarakat dengan baik.

B. Materi Ajar

Unggah-ungguh basa asring sinebat undha, tingkat tutur, tingkat ujaran utawi speech

level (bahasa inggris). Unggah-ungguh tegesipun tata pranataning basa miturut lungguhing

tata krama. Undha usuk, tegesipun tata krama unggah-ungguhing guneman tuwin tindak-

tanduk utawi sopan santun babagan pangandikan lan tumindakipun (pangucap saha patrap).

Devinisi unggah-ungguh basa

Basa ngoko

a) Ngoko lugu

Percakapan anak dengan anak, siswa-siswa, sesame remaja yang sudah terbiasa dekat.

Orang yang lebih tua terhadap yang lebih muda, orang tua terhadap anak.

Bos dengan pembantunya.
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Guru dengan murid atau kyai dengan santrinya.

Digunakan pada karya sastra, misalnya : cerkak, babad, wayang.

Orang yang sedang bertengkar.

b) Ngoko alus

Basa ngoko bercampur dengan basa krama inggil (yang perlu) bisa berarti menghormati.

- Percakapan istri dengan suami, ibu terhadap bapak.

- Priyayi dengan priyayi, antara para guru.

- Orang tua terhadap anak muda, tetapi mempunyai derajad yang lebih tinggi dan sudah

terbiasa.

- Anak terhadap orang tua, ibu terhadap anak-anaknya yang masih kecil agar dapat

menjadi bekal kelak.

Basa Madya

Basa antara basa ngoko dengan basa krama. Basa madya berasal dari basa krama

yang dipotong atau disingkat (basa yang berubah pengucapannya).

Digunakan :

1. Antara pedagang-pedagang dan yang membeli di pasar.

2. Tukang-tukang buruh pabrik, orang tani di desa.

3. Pimpinan terhadap bawahannya, majikan terhadap pembantu.

4. Kepala desa terhadap warga desanya

Tuladha : Dhateng – teng

Dumugi – dugi

Inggih – nggih

Basa Krama

Dibagi :

- Krama andhap : krama yang digunakan untuk merendahkan diri sendiri.

- Krama inggil : digunakan untuk menghormati orang lain,

digunakan :

a. Anak terhadap orang tua, cucu terhadap kakek/nenek

b. Siswa terhadap gurunya

c. Bawahan terhadap atasannya, terhadap siapa saja yang pantas untuk dihormati

d. Pada acara pernikahan (pranata penganten)
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C. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran dalam pembelajaran ini menggunakan teknik role playing.

D. Kegiatan Pembelajaran

No Tahap Tujuan Tingkah laku Waktu

I. Kegiatan

awal

Menyampaikan tujuan dan

memotivasi siswa

Guru menyampikan tujuan

pembelajaran yang akan dicapai

3

Penyajian informasi Guru menyampaikan materi

pembelajaran

7

2. Kegiatan

Inti

Tahap persiapan 1. Guru mengarahkan siwa untuk
melaksanakan kegiatan bermain
peran.

2. Guru membagikan teks percakapan
pada siswa

3. Guru meminta siswa untuk
mendiskusikan dan mempelajari teks
percakapan yang diterima dengan
teman sebangku

4. Guru bersama siswa mempelajari isi
percakapan dengan melakukan tanya
jawab

5. Guru menjelaskan tujuan, manfaat,
dan teknik bermain peran

6. Guru menunjuk siswa untuk berperan
dalam percakapan

7. Guru meminta siswa untuk berlatih
berdialog sesuai dengan peran yang
diterima

8. Guru menyiapkan tempat untuk
bermain peran

20

Tahap pelaksanaan 1. Guru menunjuk kelompok yang siap

untuk maju mendramatisasi

perannya

2. Guru membimbing siswa selama

pelaksanaan bermain peran

3. Guru bersama kelompok lain

mengamati proses jalannya bermain

peran dengan melakukan penilaian

20

Tindak lanjut 1. Guru bersama siswa melaksanakan

diskusi tentang bermain peran yang

sudah dilaksanakan

30
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2. Guru bersama siswa menyimpulkan

kegiatan bermain peran yang telah

dilaksanakan

3. Penutup - Kesimpulan

- Penghargaan

- Tindak lanjut pertemuan

berikutnya

Guru menyimpulkan kegiatan

pembelajaran yang telah dilaksanakan

Guru memberikan penghargaan kepada

kelompok terbaik

Guru menyampaikan rencana

pembelajaran berikutnya

10

E. Penilaian

1. Teknik Penilaian

a. Prosedur : nontes

b. Jenis : Perbuatan (berdialog)

c. Bentuk : Rubrik penilaian keterampilan berbicara

2. Instrumen Penilaian

a. Instrumen penilaian keterampilan berbicara (berdialog)

(terlampir)

b. Rubrik penilaian keterampilan berbicara (berdialog) bahasa Jawa.

No. Aspek yang Dinilai
Tingkat Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6
1. Tekanan
2. Tata bahasa
3. Kosakata
4. Kelancaran
5. Pemahaman

Jumlah Skor:



108

F. Sumber Pembelajaran

1. MGMP Bahasa Jawa SMP Kab. Purworejo. Memetri Basa Jawa Kanggo SMP/MTs. kelas

VII semester 1. Grafika Agung Press

2. Dialog dengan warga masyarakat menggunakan bahasa Jawa sesuai unggah-ungguh

3. Kreativitas guru

Purworejo, 8 Agustus 2012
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Sekolah : SMP N 31 Purworejo

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa

Kelas/ Semester : VII/1

Pertemuan ke- : 4

Alokasi Waktu : 2 X 45 menit

Standar Kompetensi : Berbicara

Mampu mengungkapkan pikiran,

gagasan, pendapat dan perasaan secara

lisan melalui berbicara, bertelepon dan

berdialog dalam berbagai ragam bahasa

Jawa sesuai unggah-ungguh.

Kompetensi Dasar : Berdialog dengan warga masyarakat

Indikator :  Berdialog dengan warga masyarakat
sesuai unggah-ungguh

 Menjelaskan isi dari dialog dengan
warga masyarakat.

G. Tujuan Pembelajaran

1. Melalui bermain peran siswa dapat berdialog dengan warga masyarakat sesuai unggah-

ungguh dengan baik.

2. Melalui bermain peran siswa dapat menjelaskan isi dari berdialog dengan warga

masyarakat dengan baik.

H. Materi Ajar

Unggah-ungguh basa asring sinebat undha, tingkat tutur, tingkat ujaran utawi speech

level (bahasa inggris). Unggah-ungguh tegesipun tata pranataning basa miturut lungguhing

tata krama. Undha usuk, tegesipun tata krama unggah-ungguhing guneman tuwin tindak-

tanduk utawi sopan santun babagan pangandikan lan tumindakipun (pangucap saha patrap).

Devinisi unggah-ungguh basa

Basa ngoko

a) Ngoko lugu

Percakapan anak dengan anak, siswa-siswa, sesame remaja yang sudah terbiasa dekat.

Orang yang lebih tua terhadap yang lebih muda, orang tua terhadap anak.
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Bos dengan pembantunya.

Guru dengan murid atau kyai dengan santrinya.

Digunakan pada karya sastra, misalnya : cerkak, babad, wayang.

Orang yang sedang bertengkar.

b) Ngoko alus

Basa ngoko bercampur dengan basa krama inggil (yang perlu) bisa berarti menghormati.

- Percakapan istri dengan suami, ibu terhadap bapak.

- Priyayi dengan priyayi, antara para guru.

- Orang tua terhadap anak muda, tetapi mempunyai derajad yang lebih tinggi dan sudah

terbiasa.

- Anak terhadap orang tua, ibu terhadap anak-anaknya yang masih kecil agar dapat

menjadi bekal kelak.

Basa Madya

Basa antara basa ngoko dengan basa krama. Basa madya berasal dari basa krama

yang dipotong atau disingkat (basa yang berubah pengucapannya).

Digunakan :

1. Antara pedagang-pedagang dan yang membeli di pasar.

2. Tukang-tukang buruh pabrik, orang tani di desa.

3. Pimpinan terhadap bawahannya, majikan terhadap pembantu.

4. Kepala desa terhadap warga desanya

Tuladha : Dhateng – teng

Dumugi – dugi

Inggih – nggih

Basa Krama

Dibagi :

- Krama andhap : krama yang digunakan untuk merendahkan diri sendiri.

- Krama inggil : digunakan untuk menghormati orang lain,

digunakan :

a. Anak terhadap orang tua, cucu terhadap kakek/nenek

b. Siswa terhadap gurunya

c. Bawahan terhadap atasannya, terhadap siapa saja yang pantas untuk dihormati

d. Pada acara pernikahan (pranata penganten)
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I. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran dalam pembelajaran ini menggunakan teknik role playing.

J. Kegiatan Pembelajaran

No Tahap Tujuan Tingkah laku Waktu

I. Kegiatan

awal

Menyampaikan tujuan dan

memotivasi siswa

Guru menyampikan tujuan

pembelajaran yang akan dicapai

3

Penyajian informasi Guru menyampaikan materi

pembelajaran

7

2. Kegiatan

Inti

Tahap persiapan 9. Guru mengarahkan siwa untuk
melaksanakan kegiatan bermain peran.

10. Guru membagikan teks percakapan pada
siswa

11. Guru meminta siswa untuk mendiskusikan
dan mempelajari teks percakapan yang
diterima dengan teman sebangku

12. Guru bersama siswa mempelajari isi
percakapan dengan melakukan tanya jawab

13. Guru menjelaskan tujuan, manfaat, dan
teknik bermain peran

14. Guru menunjuk siswa untuk berperan dalam
percakapan

15. Guru meminta siswa untuk berlatih berdialog
sesuai dengan peran yang diterima

16. Guru menyiapkan tempat untuk bermain
peran

20

Tahap pelaksanaan 4. Guru menunjuk kelompok yang siap untuk

maju mendramatisasi perannya

5. Guru membimbing siswa selama

pelaksanaan bermain peran

6. Guru bersama kelompok lain mengamati

proses jalannya bermain peran dengan

melakukan penilaian

20

Tindak lanjut 3. Guru bersama siswa melaksanakan diskusi

tentang bermain peran yang sudah

dilaksanakan

4. Guru bersama siswa menyimpulkan

kegiatan bermain peran yang telah

dilaksanakan

30

3. Penutup - Kesimpulan

- Penghargaan

- Tindak lanjut pertemuan

berikutnya

Guru menyimpulkan kegiatan

pembelajaran yang telah dilaksanakan

Guru memberikan penghargaan kepada

kelompok terbaik

Guru menyampaikan rencana

10
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pembelajaran berikutnya

K. Penilaian

1. Teknik Penilaian

a. Prosedur : nontes

b. Jenis : Perbuatan (berdialog)

c. Bentuk : Rubrik penilaian keterampilan berbicara

2. Instrumen Penilaian

a. Instrumen penilaian keterampilan berbicara (berdialog)

(terlampir)

b. Rubrik penilaian keterampilan berbicara (berdialog) bahasa Jawa.

No. Aspek yang Dinilai
Tingkat Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6
3. Tekanan
4. Tata bahasa
3. Kosakata
4. Kelancaran
5. Pemahaman

Jumlah Skor:
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L. Sumber Pembelajaran

1. MGMP Bahasa Jawa SMP Kab. Purworejo. Memetri Basa Jawa Kanggo SMP/MTs.

kelas VII semester 1. Grafika Agung Press

2. Dialog dengan warga masyarakat menggunakan bahasa Jawa sesuai unggah-ungguh

3. Kreativitas guru

Purworejo, 15 September 2012
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Siklus ke....

Nama SMP : SMPN 31 Purworejo
Kelas : VII E
Materi : berbicara (berdialog) bahasa Jawa
Hari/Tanggal : ..................
Petunjuk : Berilah skor pada kolom indikator pengamatan yang sesuai dengan tingkat
kemampuan!

No. Indikator
Indikator
Pengamatan

Nama Siswa

1 2 3 4
skor

1. Kesiapan siswa dalam menerima
pelajaran

2. Menanggapi apersepsi yang
disampaikan oleh guru

3. Memperhatikan penjelasan dan
informasi dari guru

4. Keaktifan bertanya saat pembelajaran

5. Kerjasama antar siswa pada
saat pembelajaran

6. Perilaku siswa saat bermain peran

7. Perhatian siswa saat temannya
maju bermain peran di depan
kelas

8. Perhatian siswa saat temannya
maju bermain peran di depan
kelas
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Deskriptor Pengamatan Aktivitas Siswa

Prasiklus

Kategori

Pengamatan
Kurang (1) Cukup (2) Baik (3) Baik Sekali (4)

1. Kesiapan

menerima

pembelaja-

ran

Siswa tidak

siap menerima

pembelajaran

Siswa siap

menerima

pembelajaran

tetapi tidak

fokus

Siswa siap

menerima

pembelajaran

Siswa siap

menerima

pembelajaran dan

focus

2. Menangga-

pi

apersepsi

yang

disampai-

kan guru

Siswa tidak

menanggapi

apersepsi yang

disampaikan

guru

Siswa kurang

aktif

menanggapi

apersepsi yang

disampaikan

guru

Siswa

menanggapi

apersepsi

yang

disampaikan

guru

Siswa

menananggapi

apersepsi yang

disampaikan guru

dengan aktif

3. Memperha-

tikan

penjelasan

dan

informasi

dari guru

Siswa tidak

memperhati -

kan penjelasan

dan informasi

dari guru

Siswa kurang

serius

menanggapi

penjelasan dan

informasi dari

guru

Siswa

menanggapi

penjelasan

dan informasi

dari guru

Siswa

menanngapi

penjelasan dan

informasi dari

guru dengan

serius

4. Aktif

bertanya

dalam

pembelajar

an

Siswa tidak

aktif bertanya

Siswa bertanya

tetapi tidak

sesuai dengan

materi

Siswa aktif

bertanya

Siswa aktif

bertanya dengan

banyak

pertanyaan

5. Bekerjasa

ma antar

teman

Siswa tidak

dapat

bekerjasama

dengan

temannya

Siswa

bekerjasama

dengan

temannya

tetapi ramai

Siswa

bekerjasama

antar teman

Siswa aktif

bekerjasama antar

teman dengan

baik
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6. Perilaku

siswa saat

kegiatan

inti

siswa tidak

sungguh –

sungguh dalam

kegiatan inti

Siswa

bersungguh -

sungguh dalam

kegiatan inti

tetapi tidak

serius

Siswa

sungguh-

sungguh

dalam

kegiatan inti

Siswa semangat

dan bersungguh –

sungguh dalam

kagiatan inti

7. Memperhat

ikan saat

temannya

menyampai

kan

pendapat,

bertanya,

dsb

Tidak

memperhati-

kan saat

temannya

menyampaikan

pendapat,

bertanya, dsb

Memperhati-

kan temannya

saat

menyampaikan

pendapat,

bertanya, dsb

tetapi tidak

serius

Memperhatik

an temannya

saat

menyampaik

an pendapat,

bertanya, dsb

Serius dan

memperhatikan

temannya saat

menyampaikan

pendapat,

bertanya, dsb

8. Mengerjak

an soal

evaluasi

Tidak dapat

mengerjakan

soal evaluasi

Hanya dapat

mengerjakan

beberapa soal

yang benar

Dapat

mengerjakan

semua soal

dengan benar

dalam waktu

lama

Dapat

mengerjakan soal

dengan benar

dalam waktu

cepat
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Deskriptor Pengamatan Aktivitas Siswa

Selama Pembelajaran Berbicara (Berdialog) Bahasa Jawa Melalui Metode Role Playing

Pada Siswa Kelas VII E SMPN 31 Purworejo

Kategori

Pengamatan
Kurang (1) Cukup (2) Baik (3) Baik Sekali (4)

1. Kesiapan

menerima

pembelaja-

ran

Siswa tidak

siap menerima

pembelajaran

Siswa siap

menerima

pembelajaran

tetapi tidak

fokus

Siswa siap

menerima

pembelajaran

Siswa siap

menerima

pembelajaran dan

focus

2. Menangga-

pi

apersepsi

yang

disampai-

kan guru

Siswa tidak

menanggapi

apersepsi yang

disampaikan

guru

Siswa kurang

aktif

menanggapi

apersepsi yang

disampaikan

guru

Siswa

menanggapi

apersepsi

yang

disampaikan

guru

Siswa

menananggapi

apersepsi yang

disampaikan guru

dengan aktif

3. Memperha-

tikan

penjelasan

dan

informasi

dari guru

Siswa tidak

memperhati -

kan penjelasan

dan informasi

dari guru

Siswa kurang

serius

menanggapi

penjelasan dan

informasi dari

guru

Siswa

menanggapi

penjelasan

dan informasi

dari guru

Siswa

menanngapi

penjelasan dan

informasi dari

guru dengan

serius

4. Aktif

bertanya

dalam

pembelajar

an

Siswa tidak

aktif bertanya

Siswa bertanya

tetapi tidak

sesuai dengan

materi

Siswa aktif

bertanya

Siswa aktif

bertanya dengan

banyak

pertanyaan

5. Bekerjasa

ma antar

teman

Siswa tidak

dapat

bekerjasama

dengan

temannya

Siswa

bekerjasama

dengan

temannya

tetapi ramai

Siswa

bekerjasama

antar teman

Siswa aktif

bekerjasama antar

teman dengan

baik

6. Perilaku

siswa saat

siswa tidak

sungguh –

Siswa

bersungguh -

Siswa

sungguh-

Siswa semangat

dan bersungguh –
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bermain

peran

sungguh dalam

bermain peran

sungguh dalam

bermain peran

tetapi tidak

serius

sungguh

bermain

peran

sungguh dalam

bermain peran

7. Memperhat

ikan saat

teman lain

maju

bermain

peran

Tidak

memperhati-

kan saat

temannya

bermain peran

Memperhati-

kan temannya

saat bermain

peran tetapi

tidak serius

Memperhatik

an temannya

saat bermain

peran

Serius dan

memperhatikan

temannya saat

bermain peran

dan

8. Mengerjak

an soal

evaluasi

Tidak dapat

mengerjakan

soal evaluasi

Hanya dapat

mengerjakan

beberapa soal

yang benar

Dapat

mengerjakan

semua soal

dengan benar

dalam waktu

lama

Dapat

mengerjakan soal

dengan benar

dalam waktu

cepat
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU

Siklus 1

Nama SMP : SMPN 31 Purworejo
Kelas : VII E
Konsep : Berbicara (Berdialog )Bahasa Jawa ragam
Hari/ Tanggal : Rabu, 8 Agustus 2012
Petunjuk : Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 
dengan indikator pengamatan !

No. Indikator Deskriptor
Tingkat
Kemampuan
1 2 3 4

1. Melakukan apersepsi (1) tidak melakukan
apersepsi

(2) melakukan apersepsi
tetapi tidak relevan

(3) melakukan apersepsi
yang relevan

(4) melakukan apersepsi
yang relevan dan
menarik

√ 

2. Menyampaikan tujuan dan
kegiatan pembelajaran

(1) tidak mengemukakan
tujuan dan kegiatan
pembelajaran

(2) mengemukakan tujuan
dan kegiatan
pembelajaran secara
singkat

(3) mengemukakan tujuan
dan kegiatan
pembelajaran secara
lebih rinci

(4) mengemukakan tujuan
dan kegiatan
pembelajaran secara
lebih rinci dan
mengajukan pertanyaan
tindak lanjut kepada
siswa

√ 

3. Menjelaskan langkah-langkah
pembelajaran

(1) Tidak menjelaskan
langkah -langkah
pembelajaran yang akan
dilakukan

(2) Menjelaskan langkah
pembelajaran tetapi tidak
terperinci

(3) Menjelaskan langkah
pembelajaran terperinci √ 
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(4) Menjelaskan langkah
pembelajaran terperinci
dan menarik

4. Menjelaskan materi pembel-
ajaran

(1) tidak menjelaskan
materi

(2) menjelaskan materi
monoton (hanya penje-
lasan) dengan melihat
buku

(3) menjelaskan materi
tanpa melihat buku

(4) menjelaskan materi
tanpa melihat buku dan
melibatkan siswa

√ 

5. Melakukan tanya jawab (1) tidak melakukan tanya
jawab

(2) melakukan tanya jawab
tetapi hanya satu kali

(3) melakukan tanya jawab
2-5 kali

(4) melakukan tanya jawab
lebih dari lima kali

√ 

6. Memberikan contoh
(pemodelan) memerankan
tokoh

(1) tidak memberikan con-
toh

(2) memberikan contoh se-
derhana

(3) memberikan contoh le-
bih kompleks

(4) memberikan contoh
kompleks dengan meli-
batkan siswa

√ 

7. Menunjuk siswa menjadi
tokoh bermain peran

(1) tidak menunjuk siswa
(2) menunjuk siswa tetapi

asal
(3) menunjuk siswa sesuai

dengan kemampuan
(4) menunjuk sesuai

dengan kemampuan
dan kondisi siswa

√ 

7. Membimbing saat bermain
peran

(1) tidak membimbing saat
bermain peran

(2) membimbing bermain
peran tidak sampai
selesai

(3) membimbing bermain
peran

(4) membimbing bermain
peran sampai selesai

√ 

8. Mengamati aktivitas siswa (1) tidak mengamati
aktivitas siswa

(2) mengamati aktivitas √ 
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siswa tetapi tidak teliti
(3) mengamati aktivitas

siswa
(4) mengamati aktivitas

siswa dengan teliti
9. Memberikan penguatan (1) tidak memberikan pe-

nguatan
(2) memberikan penguatan

hanya satu kali
(3) memberikan penguatan

lebih dari satu kali
(4) memberikan penguatan

lebih dari satu kali de-
ngan penguatan yang
bervariasi

√ 

10. Memberi tugas dengan pen-
jelasan

(1) memberi tugas secara
lisan tanpa dijelaskan

(2) memberi tugas secara
lisan dan dijelaskan
secara umum

(3) memberi tugas secara
lisan dan tulisan serta
dijelaskan secara
umum

(4) memberi tugas secara
lisan dan tulisan serta
dijelaskan secara ber-
tahap

√ 

11. Membimbing siswa dalam
melakukan perbaikan

(1) tidak membimbing
siswa

(2) hanya membimbing
siswa secara klasikal

(3) membimbing siswa
secara klasikal dan
individu

(4) membimbing siswa se-
cara klasikal dan indi-
vidu serta melibatkan
siswa untuk menjadi tu-
tor sebaya

√ 

12. Menutup pelajaran (1) tidak menutup pelajar-
an

(2) menutup pelajaran
langsung salam

(3) menutup pelajaran de-
ngan salam dan pesan

(4) menutup pelajaran de-
ngan salam dan pesan
disertai lagu atau yel
yang menarik

√ 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU

Siklus 2

Nama SMP : SMPN 31 Purworejo
Kelas : VII E
Konsep : Berbicara (Berdialog )Bahasa Jawa ragam
Hari/ Tanggal : Sabtu, 15 September 2012
Petunjuk : Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 
dengan indikator pengamatan !

No. Indikator Deskriptor
Tingkat
Kemampuan
1 2 3 4

1. Melakukan apersepsi (1) tidak melakukan
apersepsi

(2) melakukan apersepsi
tetapi tidak relevan

(3) melakukan apersepsi
yang relevan

(4) melakukan apersepsi
yang relevan dan
menarik

√ 

2. Menyampaikan tujuan dan
kegiatan pembelajaran

(1) tidak mengemukakan
tujuan dan kegiatan
pembelajaran

(2) mengemukakan tujuan
dan kegiatan
pembelajaran secara
singkat

(3) mengemukakan tujuan
dan kegiatan
pembelajaran secara
lebih rinci

(4) mengemukakan tujuan
dan kegiatan
pembelajaran secara
lebih rinci dan
mengajukan pertanyaan
tindak lanjut kepada
siswa

√ 

3. Menjelaskan langkah-langkah
pembelajaran

(1) Tidak menjelaskan
langkah -langkah
pembelajaran yang akan
dilakukan

(2) Menjelaskan langkah
pembelajaran tetapi tidak
terperinci

(3) Menjelaskan langkah
pembelajaran terperinci

√ 
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(4) Menjelaskan langkah
pembelajaran terperinci
dan menarik

4. Menjelaskan materi pembel-
ajaran

(1) tidak menjelaskan
materi

(2) menjelaskan materi
monoton (hanya penje-
lasan) dengan melihat
buku

(3) menjelaskan materi
tanpa melihat buku

(4) menjelaskan materi
tanpa melihat buku dan
melibatkan siswa

√ 

5. Melakukan tanya jawab (1) tidak melakukan tanya
jawab

(2) melakukan tanya jawab
tetapi hanya satu kali

(3) melakukan tanya jawab
2-5 kali

(4) melakukan tanya jawab
lebih dari lima kali

√ 

6. Memberikan contoh
(pemodelan) memerankan
tokoh

(1) tidak memberikan con-
toh

(2) memberikan contoh se-
derhana

(3) memberikan contoh le-
bih kompleks

(4) memberikan contoh
kompleks dengan meli-
batkan siswa

√ 

7. Menunjuk siswa menjadi
tokoh bermain peran

(1) tidak menunjuk siswa
(2) menunjuk siswa tetapi

asal
(3) menunjuk siswa sesuai

dengan kemampuan
(4) menunjuk sesuai

dengan kemampuan
dan kondisi siswa

√ 

7. Membimbing saat bermain
peran

(1) tidak membimbing saat
bermain peran

(2) membimbing bermain
peran tidak sampai
selesai

(3) membimbing bermain
peran

(4) membimbing bermain
peran sampai selesai

√ 

8. Mengamati aktivitas siswa (1) tidak mengamati
aktivitas siswa

(2) mengamati aktivitas
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siswa tetapi tidak teliti
(3) mengamati aktivitas

siswa
(4) mengamati aktivitas

siswa dengan teliti

√ 

9. Memberikan penguatan (1) tidak memberikan pe-
nguatan

(2) memberikan penguatan
hanya satu kali

(3) memberikan penguatan
lebih dari satu kali

(4) memberikan penguatan
lebih dari satu kali de-
ngan penguatan yang
bervariasi

√ 

10. Memberi tugas dengan pen-
jelasan

(1) memberi tugas secara
lisan tanpa dijelaskan

(2) memberi tugas secara
lisan dan dijelaskan
secara umum

(3) memberi tugas secara
lisan dan tulisan serta
dijelaskan secara
umum

(4) memberi tugas secara
lisan dan tulisan serta
dijelaskan secara ber-
tahap

√ 

11. Membimbing siswa dalam
melakukan perbaikan

(1) tidak membimbing
siswa

(2) hanya membimbing
siswa secara klasikal

(3) membimbing siswa
secara klasikal dan
individu

(4) membimbing siswa se-
cara klasikal dan indi-
vidu serta melibatkan
siswa untuk menjadi tu-
tor sebaya

√ 

12. Menutup pelajaran (1) tidak menutup pelajar-
an

(2) menutup pelajaran
langsung salam

(3) menutup pelajaran de-
ngan salam dan pesan

(4) menutup pelajaran de-
ngan salam dan pesan
disertai lagu atau yel
yang menarik

√ 
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Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa Prasiklus

Nama : Diaz Ardiansyah
No : 11
Kelas : 7 E

Kategori
Pengamatan

Skor

1 2
2 2
3 2
4 1
5 2
6 3
7 2
8 2

Jumlah Skor 16
Nilai=
ௌ௬ ௗ

௦ ௦ 
× 100 50

Nama : Nur Aulia Widyasari
No : 21
Kelas : 7 E

Kategori
Pengamatan

Skor

1 2
2 2
3 2
4 3
5 2
6 2
7 3
8 2

Jumlah Skor 18
Nilai=
ௌ௬ ௗ

௦ ௦ 
× 100 56

Nama : Rahmatiana Nur’Aini
No : 24
Kelas : 7 E

Kategori
Pengamatan

Skor

1 3
2 2
3 2
4 3
5 2
6 3
7 3
8 2

Jumlah Skor 20
Nilai=
ௌ௬ ௗ

௦ ௦ 
× 100

63
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Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I
Nama : Rizky Fajar Sutrimo
No : 26
Kelas : 7 E

Kategori
Pengamatan

Skor

1 3
2 4
3 3
4 3
5 3
6 3
7 3
8 2

Jumlah Skor 24
Nilai=
ௌ௬ ௗ

௦ ௦ 
× 100 75

Nama : Syarifah Nur Amin
No : 28
Kelas : 7 E

Kategori
Pengamatan

Skor

1 4
2 4
3 3
4 3
5 4
6 3
7 3
8 4

Jumlah Skor 28
Nilai=
ௌ௬ ௗ

௦ ௦ 
× 100 88

Nama : Wahyudi
No : 31
Kelas : 7 E

Kategori
Pengamatan

Skor

1 3
2 4
3 3
4 4
5 3
6 4
7 4
8 3

Jumlah Skor 28
Nilai=
ௌ௬ ௗ

௦ ௦ 
× 100 88
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Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II
Nama : Pamuji Lestari Arumsari
No : 22
Kelas : 7 E

Kategori
Pengamatan

Skor

1 4
2 3
3 3
4 3
5 3
6 3
7 3
8 3

Jumlah Skor 25
Nilai=
ௌ௬ ௗ

௦ ௦ 
× 100 78

Nama : Muhammad Iqbal
No : 19
Kelas : 7 E

Kategori
Pengamatan

Skor

1 4
2 3
3 3
4 3
5 4
6 3
7 3
8 4

Jumlah Skor 27
Nilai=
ௌ௬ ௗ

௦ ௦ 
× 100 84

Nama : Iga Latifa
No : 14
Kelas : 7 E

Kategori
Pengamatan

Skor

1 3
2 3
3 3
4 4
5 4
6 4
7 3
8 4

Jumlah Skor 28
Nilai=
ௌ௬ ௗ

௦ ௦ 
× 100 88
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Lembar Penilaian Berbicara Prasiklus

Nama : Agung Kurniawan Prastya

No. : 2

Kelas : VII E

Deskripsi Kefasihan 1 2 3 4 5 6 Jumlah
Tekanan 0 1 2 3 4 5 5

Tata bahasa 6 12 18 24 30 36 24
Kosakata 4 8 12 16 20 24 20

Kelancaran 2 4 6 8 10 12 8
Pemahaman 4 8 12 15 19 23 12

Jumlah skor : 69

Nama : Balada Indra Dewa

No. : 8

Kelas : VII E

Deskripsi Kefasihan 1 2 3 4 5 6 Jumlah
Tekanan 0 1 2 3 4 5 5

Tata bahasa 6 12 18 24 30 36 30
Kosakata 4 8 12 16 20 24 16

Kelancaran 2 4 6 8 10 12 6
Pemahaman 4 8 12 15 19 23 12

Jumlah skor : 69

Nama : Dwipa Miliantoro

No. : 12

Kelas : VII E

Deskripsi Kefasihan 1 2 3 4 5 6 Jumlah
Tekanan 0 1 2 3 4 5 4

Tata bahasa 6 12 18 24 30 36 24
Kosakata 4 8 12 16 20 24 12

Kelancaran 2 4 6 8 10 12 10
Pemahaman 4 8 12 15 19 23 15

Jumlah skor : 65
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Lembar Penilaian Berbicara Siklus I

Nama: Indra Adikarsa

No. : 15

Kelas : VII E

Deskripsi Kefasihan 1 2 3 4 5 6 Jumlah
Tekanan 0 1 2 3 4 5 5

Tata bahasa 6 12 18 24 30 36 30
Kosakata 4 8 12 16 20 24 24

Kelancaran 2 4 6 8 10 12 10
Pemahaman 4 8 12 15 19 23 19

Jumlah skor : 88

Nama: Lyla Shafiya Anindita

No. : 17

Kelas : VII E

Deskripsi Kefasihan 1 2 3 4 5 6 Jumlah
Tekanan 0 1 2 3 4 5 4

Tata bahasa 6 12 18 24 30 36 30
Kosakata 4 8 12 16 20 24 24

Kelancaran 2 4 6 8 10 12 8
Pemahaman 4 8 12 15 19 23 15

Jumlah skor : 81

Nama: Rizky Fajar Sutrimo

No. : 26

Kelas : VII E

Deskripsi Kefasihan 1 2 3 4 5 6 Jumlah
Tekanan 0 1 2 3 4 5 5

Tata bahasa 6 12 18 24 30 36 24
Kosakata 4 8 12 16 20 24 24

Kelancaran 2 4 6 8 10 12 10
Pemahaman 4 8 12 15 19 23 23
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Lembar Penilaian Berbicara Siklus II
Nama : Brammanu Candra

No. : 9

Kelas : VII E

Deskripsi Kefasihan 1 2 3 4 5 6 Jumlah
Tekanan 0 1 2 3 4 5 4

Tata bahasa 6 12 18 24 30 36 36
Kosakata 4 8 12 16 20 24 20

Kelancaran 2 4 6 8 10 12 12
Pemahaman 4 8 12 15 19 23 19

Jumlah skor : 91

Nama : Putri Kusumawardhani

No. : 23

Kelas : VII E

Deskripsi Kefasihan 1 2 3 4 5 6 Jumlah
Tekanan 0 1 2 3 4 5 5

Tata bahasa 6 12 18 24 30 36 30
Kosakata 4 8 12 16 20 24 24

Kelancaran 2 4 6 8 10 12 10
Pemahaman 4 8 12 15 19 23 19

Jumlah skor : 88

Nama : Zulkifli Arya Ashari

No. : 32

Kelas : VII E

Deskripsi Kefasihan 1 2 3 4 5 6 Jumlah
Tekanan 0 1 2 3 4 5 5

Tata bahasa 6 12 18 24 30 36 36
Kosakata 4 8 12 16 20 24 20

Kelancaran 2 4 6 8 10 12 10
Pemahaman 4 8 12 15 19 23 15

Jumlah skor : 86
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Catatan Lapangan

Prasiklus

Petunjuk : Amati dan catatlah setiap kejadian yang dialami saat kegiatan pembelajaran

berlangsung!

Pada pertemuan pertama guru mengambil nilai awal siswa baik aktivitas

maupun penilaian berbicara siswa. Pada pembelajaran ini guru belum

menerapkan metode yang sesuai.aktivitas siswa selama pembelajaran

cenderung pasif, siswa belum antusias mengikuti proses pembelajaran,

sehingga pada saat guru melakukan penilaian diperoleh hasil belajar siswa

masih kurang atau sebagian besar siswa belum mencapai criteria ketuntasan

minimal (KKM).
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Catatan Lapangan

Siklus I

Petunjuk : Amati dan catatlah setiap kejadian yang dialami saat kegiatan pembelajaran

berlangsung!

Pada pertemuan yang kedua guru mulai menerapkan metode role playing

dalam pembelajaran. Pada pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa,

Nampak siswa mulai antusias dalam mengikuti pembelajaran. Beberapa

siswa terlihat aktif. Pembelajaran dapat berlangsung dua arah, sehingga

terjadi interaksi antara guru dan siswa. Pada penilaian berbicara, beberapa

siswa sudah mengalami peningkatan nilai dengan nilai mencapai KKM.
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Catatan Lapangan

Siklus II

Petunjuk : Amati dan catatlah setiap kejadian yang dialami saat kegiatan pembelajaran

berlangsung!

Pada pertemuan yang ketiga guru menerapkan metode role playing dalam

pembelajaran. Pada pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa, Nampak

sebagian besar siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran. Sebagian besar

siswa terlihat aktif. Pembelajaran dapat berlangsung dua arah, sehingga

terjadi interaksi antara guru dan siswa dengan baik. Pada penilaian berbicara,

seluruh siswa sudah mengalami peningkatan nilai dengan nilai mencapai

KKM.
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Pedoman Wawancara Untuk Siswa

Mapel : Bahasa Jawa

Kelas/semester : VII E/1

Materi : Aspek berbicara (berdialog) bahasa Jawa

1. Apakah kamu menyukai pelajaran bahasa jawa pada aspek berbicara bahasa jawa ?

2. Apa kesulitan yang kamu hadapi pada saat berbicara bahasa Jawa ?

3. Apakah kamu sering bertanya pada gurumu ketika kamu belum jelas tentang penjelasan

guru mu?

4. Apakah guru mu selalu menjawab pertanyaan yang kamu ajukan ?

5. Apakah kamu menyukai cara guru mu mengajarkan aspek berbicara ?

6. Menurut kamu apakah dengan metode mengajar yang diterapkan gurumu (bermain peran)

kamu bisa lebih mudah memahami aspek berbicara?

7. Apakah dengan model pembelajaran yang di pakai oleh gurumu kamu bisa lebih mudah

menyelesaikan soal-soal?
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Hasil Wawancara Siklus I

No. Responden : 29

Nilai : 96

Mapel : Bahasa Jawa

Kelas/semester : VII E/1

Materi : Aspek berbicara (berdialog) bahasa Jawa

1. Apakah kamu menyukai pelajaran bahasa jawa pada aspek berbicara bahasa jawa ?

Jawaban : iya

2. Apa kesulitan yang kamu hadapi pada saat berbicara bahasa Jawa ?

Jawaban : saat

3. Apakah kamu sering bertanya pada gurumu ketika kamu belum jelas tentang penjelasan

guru mu?

Jawaban : iya

4. Apakah guru mu selalu menjawab pertanyaan yang kamu ajukan ?

Jawaban : iya

5. Apakah kamu menyukai cara guru mu mengajarkan aspek berbicara ?

Jawaban : iya

6. Menurut kamu apakah dengan metode mengajar yang diterapkan gurumu (bermain peran)

kamu bisa lebih mudah memahami aspek berbicara?

Jawaban : iya, lebih mudah dipahami dengan mengamatinya

7. Apakah dengan model pembelajaran yang di pakai oleh gurumu kamu bisa lebih mudah

menyelesaikan soal-soal?

Jawaban : iya
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Hasil Wawancara Siklus I

No. Responden : 6

Nilai : 71

Mapel : Bahasa Jawa

Kelas/semester : VII E/1

Materi : Aspek berbicara (berdialog) bahasa Jawa

1. Apakah kamu menyukai pelajaran bahasa jawa pada aspek berbicara bahasa jawa ?

Jawaban : tidak

2. Apa kesulitan yang kamu hadapi pada saat berbicara bahasa Jawa ?

Jawaban : tidak lancar dalam berbicaranya

3. Apakah kamu sering bertanya pada gurumu ketika kamu belum jelas tentang penjelasan

guru mu?

Jawaban : tidak

4. Apakah guru mu selalu menjawab pertanyaan yang kamu ajukan ?

Jawaban : tidak

5. Apakah kamu menyukai cara guru mu mengajarkan aspek berbicara ?

Jawaban : iya

6. Menurut kamu apakah dengan metode mengajar yang diterapkan gurumu (bermain peran)

kamu bisa lebih mudah memahami aspek berbicara?

Jawaban : iya, lebih mudah dengan mengamati saat teman lain yang praktek

7. Apakah dengan model pembelajaran yang di pakai oleh gurumu kamu bisa lebih mudah

menyelesaikan soal-soal?

Jawaban : iya, tapi tidak semua
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Hasil Wawancara Siklus I

No. Responden : 30

Nilai : 82

Mapel : Bahasa Jawa

Kelas/semester : VII E/1

Materi : Aspek berbicara (berdialog) bahasa Jawa

1. Apakah kamu menyukai pelajaran bahasa jawa pada aspek berbicara bahasa jawa ?

Jawaban : iya

2. Apa kesulitan yang kamu hadapi pada saat berbicara bahasa Jawa ?

Jawaban : belum dapat menghayati peran

3. Apakah kamu sering bertanya pada gurumu ketika kamu belum jelas tentang penjelasan

guru mu?

Jawaban : iya

4. Apakah guru mu selalu menjawab pertanyaan yang kamu ajukan ?

Jawaban : iya

5. Apakah kamu menyukai cara guru mu mengajarkan aspek berbicara ?

Jawaban : iya

6. Menurut kamu apakah dengan metode mengajar yang diterapkan gurumu (bermain peran)

kamu bisa lebih mudah memahami aspek berbicara?

Jawaban : iya, karena sesuai dengan sehari-hari

7. Apakah dengan model pembelajaran yang di pakai oleh gurumu kamu bisa lebih mudah

menyelesaikan soal-soal?

Jawaban : iya
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Hasil Wawancara Siklus II

No. Responden : 29

Nilai : 96

Mapel : Bahasa Jawa

Kelas/semester : VII E/1

Materi : Aspek berbicara (berdialog) bahasa Jawa

1. Apakah kamu menyukai pelajaran bahasa jawa pada aspek berbicara bahasa jawa ?

Jawaban : iya

2. Apa kesulitan yang kamu hadapi pada saat berbicara bahasa Jawa ?

Jawaban : saat praktek

3. Apakah kamu sering bertanya pada gurumu ketika kamu belum jelas tentang penjelasan

guru mu?

Jawaban : iya

4. Apakah guru mu selalu menjawab pertanyaan yang kamu ajukan ?

Jawaban : iya

5. Apakah kamu menyukai cara guru mu mengajarkan aspek berbicara ?

Jawaban : iya

6. Menurut kamu apakah dengan metode mengajar yang diterapkan gurumu (bermain peran)

kamu bisa lebih mudah memahami aspek berbicara?

Jawaban : iya, lebih mudah dipahami

7. Apakah dengan model pembelajaran yang di pakai oleh gurumu kamu bisa lebih mudah

menyelesaikan soal-soal?

Jawaban : iya
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Hasil Wawancara Siklus II

No. Responden : 6

Nilai : 71

Mapel : Bahasa Jawa

Kelas/semester : VII E/1

Materi : Aspek berbicara (berdialog) bahasa Jawa

1. Apakah kamu menyukai pelajaran bahasa jawa pada aspek berbicara bahasa jawa ?

Jawaban : tidak

2. Apa kesulitan yang kamu hadapi pada saat berbicara bahasa Jawa ?

Jawaban : sering tidak lancar berbicaranya

3. Apakah kamu sering bertanya pada gurumu ketika kamu belum jelas tentang penjelasan

guru mu?

Jawaban : kadang

4. Apakah guru mu selalu menjawab pertanyaan yang kamu ajukan ?

Jawaban : kadang

5. Apakah kamu menyukai cara guru mu mengajarkan aspek berbicara ?

Jawaban : iya

6. Menurut kamu apakah dengan metode mengajar yang diterapkan gurumu (bermain peran)

kamu bisa lebih mudah memahami aspek berbicara?

Jawaban : iya, agak mudah

7. Apakah dengan model pembelajaran yang di pakai oleh gurumu kamu bisa lebih mudah

menyelesaikan soal-soal?

Jawaban : iya, tapi tidak semua benar
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Hasil Wawancara Siklus II

No. Responden : 27

Nilai : 83

Mapel : Bahasa Jawa

Kelas/semester : VII E/1

Materi : Aspek berbicara (berdialog) bahasa Jawa

1. Apakah kamu menyukai pelajaran bahasa jawa pada aspek berbicara bahasa jawa ?

Jawaban : iya

2. Apa kesulitan yang kamu hadapi pada saat berbicara bahasa Jawa ?

Jawaban : tergantung perannya apa

3. Apakah kamu sering bertanya pada gurumu ketika kamu belum jelas tentang penjelasan

guru mu?

Jawaban : iya

4. Apakah guru mu selalu menjawab pertanyaan yang kamu ajukan ?

Jawaban : iya

5. Apakah kamu menyukai cara guru mu mengajarkan aspek berbicara ?

Jawaban : iya

6. Menurut kamu apakah dengan metode mengajar yang diterapkan gurumu (bermain peran)

kamu bisa lebih mudah memahami aspek berbicara?

Jawaban : iya, karena sama dirumah

7. Apakah dengan model pembelajaran yang di pakai oleh gurumu kamu bisa lebih mudah

menyelesaikan soal-soal?

Jawaban : iya
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DOKUMENTASI

Dalam dokumentasi ini menampilkan foto dari prasiklus, siklus I dan siklus II :

PRASIKLUS

SIKLUS I
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SIKLUS II
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Tabel 26. Rencana waktu penelitian

Bulan / minggu

Kegiatan

Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Observasi lapangan

Penyusunan proposal

Pembuatan instrumen

Uji validitas

Pelaksanaan penelitian

Analisis data dan penyelesaian
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