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ABSTRAK 

 

Rizka, Naila Sofa. 2013. Peningkatan Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa 

RagamKrama Melalui Role Playing Berbasis Media Audiovisual pada Siswa 

Kelas VA SDN Gisikdrono 03 Semarang. Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar. Universitas Negeri Semarang. Drs. Sukardi, S.Pd, M.Pd, Sri Sukasih, S.S, 

M.Pd. 227 halaman. 

 
Bahasa Jawa merupakan bahasa tutur yang digunakan oleh masyarakat Jawa. 

Dalamberkomunikasi menggunakan bahasa ragam krama, masyarakat harus bisa 

menerapkan penggunaan unggah- ungguh basa Jawa dalam praktik kehidupan nyata. 

Berdasarkan data awal observasi pada pembelajaran di kelas VA SDN Gisikdrono 03 

Semarang, ditemukan permasalahan tentang rendahnya keterampilan siswa dalam 

berbicara bahasa Jawa  ragam krama dikarenakan siswa terbiasa menggunakan bahasa 

Jawa ragam ngokodalam berkomunikasi. Metode role playing berbasis media audiovisual 

dapat membantu siswa dalam berlatih berbicara bahasa Jawa ragam krama dengan baik 

sehingga siswa terbiasa menggunakannya pada kehidupan sehari- hari. 

Tujuan penelitian adalah (1) meningkatkan keterampilan guru, (2) meningkatkan 

aktivitas siswa, dan (3) meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama 

siswa. Penelitian dilakukan di SDN Gisikdrono 03 Semarang. Subjek penelitian adalah 

guru dan siswa kelas VA semester II tahun pelajaran 2012/2013. 

Penelitian tindakan kelas dilakukan dalam 2 siklus, masing- masing siklus 

dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. Subjek penelitian adalah siswa kelas VA SDN 

Gisikdrono 03 Semarang yaitu, sebanyak 31 siswa. Teknik analisis data berupa data 

kuantitatif dan kualitatif.  

Hasil penelitian penerapan metode role playing berbasis media audiovisual pada 

pembelajaran berbicara bahasa Jawa ragam krama menunjukkan bahwa keterampilan 

guru pada siklus I menunjukkan persentase 66,3% dengan kriteria baik kemudian 

meningkat menjadi 85% dengan kriteria sangat baik pada siklus II. Sedangkanpersentase 

aktivitas siswa pada siklus I sebesar 67,5% dengan kriteria baik, meningkat pada siklus II 

menjadi 85,2% dengan kriteria sangat baik. Rata- rata nilai keterampilan berbicara bahasa 

Jawa ragam krama siswa pada siklus I adalah 62,9 dengan persentase ketuntasan sebesar 

61,3%. Rata- rata nilai keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama pada siklus II 

adalah 72,1 dengan persentase ketuntasan sebesar 80,6%. Hasil observasi ini sudah 

mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode role 

playing berbasis media audiovisual dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama. Saran bagi guru sebaiknya 

guru menerapkan penggunaan bahasa Jawa ragam krama dalam pembelajaran agar siswa 

terbiasa menggunakannya dalam kehidupan sehari- hari. 

 

Kata Kunci: keterampilan berbicara, bahasa Jawa ragam krama, role playing, media 

audiovisual
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam perkembangan 

sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan hal yang 

penting dalam suatu bangsa, terutama bagi negara yang maju seperti negara 

Indonesia. Undang-Undang No 20 pasal 3 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, 

cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Bahasa Jawa adalah salah satu Mulok dalam struktur kurikulum di 

tingkat pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, bahkan di 

Propinsi Jawa Tengah menjadi mulok wajib bagi semua jenjang 

pendidikan.Budaya diartikan sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, 

norma dan keyakinan (belief) manusia yang dihasilkan masyarakat. Karakter 

adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari 

hasil internalisasi berbagai kebijakan (virtues) yang diyakininya dan 
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digunakannya sebagai landasan untuk cara pandang berpikir dan bertindak. 

Pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah usaha bersama sekolah dan 

oleh karenanya dilakukan secara bersama oleh semua guru dan pimpinan 

sekolah, melalui semua mata pelajaran dan menjadi bagian yang tak 

terpisahkan dari budaya sekolah. 

Bahasa Jawa merupakan bahasa tutur yang digunakan oleh masyarakat 

Jawa. Dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa, masyarakat Jawa 

harus bisa menerapkan penggunaan unggah- ungguh basa Jawa dalam praktik 

kehidupan nyata di dalam masyarakat, khususnya penggunaan bahasa Jawa 

ragam krama yang dipakai dengan tujuan untuk menghormati lawan bicara. 

Bentuk unggah- ungguh basa Jawa dengan ragam krama juga digunakan pada 

lingkungan pendidikan, baik dalam proses belajar mengajar maupun di luar 

proses belajar mengajar. Di luar proses belajar mengajar, ragam krama 

digunakan oleh siswa kepada guru, siswa kepada karyawan sekolah, dan 

dalam kegiatan yang berkenaan dengan budaya atau tradisi Jawa. Apabila 

setiap siswa dapat memahami dan menerapkan penggunaan bahasa Jawa, 

siswa akan lebih mudah dalam mempelajari materi pada mata pelajaran bahasa 

Jawa dan mempertahankan karakter masyarakat Jawa yang berbudi pekerti 

dan selalu menghormati serta menjaga kelestarian budaya atau tradisi Jawa 

(Andayani, 2011: 89). 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, ruang lingkup 

kompetensi mata pelajaran Bahasa, Sastra dan Budaya Jawa terbagi atas aspek  
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kompetensi berbahasa dan bersastra dalam kerangka budaya Jawa. Komponen 

utama dalam kurikulum muatan lokal adalah standar kompetensi dan 

kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang 

harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran bahasa, sastra, dan budaya 

Jawa sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi. Standar 

kompetensi berbahasa dan bersastra dalam kerangka budaya Jawa, yang 

diarahkan agar siswa terampil berkomunikasi, baik secara lisan maupun 

tertulis sesuai dengan unggah- ungguh basa Jawa. Kompetensi berbahasa dan 

bersastra terbagi dalam empat aspek keterampilan berbahasa, yaitu (1) 

menyimak, (2) berbicara, (3) membaca, dan (4) menulis yang dilaksanakan 

secara terpadu dan tidak terpisah satu dengan yang lainnya (Wibawa, 2011: 7). 

Dari keempat keterampilan berbahasa, kecenderungan frekuensi keterampilan 

yang digunakan adalah keterampilan berbicara. Berbicara merupakan 

kemampuan mengucapkan bunyi- bunyi artikulasi atau kata- kata untuk 

mengekspresikan, menyatakan atau menyampaikan gagasan, pikiran dan 

perasaan. 

Anak sekolah dasar (SD) yang berusia 7-12 tahun secara psikologis 

berada pada masa kanak-kanak tengah, middle childhood. Usia ini menjadi 

masa emas untuk belajar bahasa selain bahasa ibu (bahasa pertama). 

Kemampuan berbahasa anak pada usia ini lebih berkembang dengan cara 

berpikir konsep operasional konkret. Kondisi otaknya masih plastis dan lentur 

sehingga penyerapan bahasa lebih mudah. Ketika anak berusia 6-13 tahun atau 

berada di bangku sekolah dasar, area pada otak yang mengatur kemampuan 
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berbahasa terlihat mengalami perkembangan paling pesat. Pada usia SD 

seperti itu biasa disebut juga sebagai critical periods.  

Kemampuan anak pada usia SD dalam proses kognitif, kreativitas, dan 

divergent thinking berada pada kondisi optimal. 

Secara biologis anak usia SD menjadi waktu yang tepat untuk 

mempelajari bahasa asing. Anak-anak yang belajar mempelajari bahasa asing 

lain mempunyai kemampuan lebih dalam tugas memori episodic, mempelajari 

kalimat dan kata, dan memori semantic, kelancaran menyampaikan pesan dan 

mengategorikannya. Hal ini menunjukkan bahwa mempelajari bahasa asing 

tidak akan mengganggu performa linguistik anak dalam bahasa apa pun. 

Belum ada bukti bahwa bahasa pertama akan bermasalah jika mempelajari 

bahasa kedua, ketiga, dan seterusnya sebab fase anak-anak tengah memiliki 

fleksibilitas kognitif dan meningkatnya pembentukan konsep.  

Anak-anak SD mampu memahami bahasa asing dengan baik seperti 

halnya pemahaman terhadap bahasa ibunya dalam empat keterampilan 

berbahasa: mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Oleh karena itu, 

anak-anak usia SD secara biologis berada dalam masa emas untuk 

mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Di SD anak-anak lebih 

cenderung pada bahasa Inggris daripada bahasa daerah yaitu, bahasa Jawa. 

Inilah yang menjadi masalah, anak lebih termotivasi belajar bahasa Inggris 

ketimbang bahasa Jawa sehingga penguasaan bahasa daerah lebih jelek 

daripada bahasa Inggrisnya. Masalahnya ada pada sisi perhatian dan minat 

anak terhadap bahasa Jawa, sehingga perlu perbaikan dan membuat menarik 

http://www.sekolahdasar.net/2011/05/karakteristik-dan-kebutuhan-anak-usia.html
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pelajaran bahasa yang kurang mendapat perhatian dan minat itu. Perlu adanya 

pembenahan komprehensif, baik isi maupun metode pembelajarannya. Metode 

yang dipakai harus variatif dan kreatif serta media pembelajaran yang 

menarik. 

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa 

Jawa memiliki beberapa  kendala. Bahasa Jawa yang merupakan mata 

pelajaran muatan lokal yang seringkali keberadaannya dianggap sebagai mata 

pelajaran yang kurang penting karena tidak ikut menentukan nilai akhir atau 

nilai raport, padahal bahasa Jawa termasuk mata pelajaran yang sulit 

dipahami. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap motivasi dan semangat siswa 

dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, mata pelajaran bahasa Jawa 

dianggap sebagai hal yang menakutkan bagi kebanyakan siswa. Sebagian 

besar mereka merasa kesulitan jika harus dihadapkan pada keterampilan 

berbicara bahasa Jawa terutama ragam krama. Pada kenyataannya banyak 

siswa yang mengaku orang Jawa tetapi ternyata ketika diminta berbicara 

bahasa ragam krama mereka tidak mampu. Dari sekian banyak ruang lingkup 

dalam mata pelajaran bahasa Jawa, keterampilan berbicara merupakan materi 

dasar yang harus dikuasai oleh siswa dalam mempelajari bahasa Jawa.  

Berdasarkan hasil evaluasi pengawasan perihal penilaian terhadap 

pelaksanaan pembelajaran Bahasa Jawa, keberadaan pembelajaran bahasa 

Jawa belum mencapai hasil yang memuaskan. Pelaksanaan pembelajaran 

Bahasa Jawa masih banyak kekurangan atau permasalahan, siswa sangat pasif, 

tidak semangat, tidak tertarik, dan menganggap bahasa Jawa itu sulit. Siswa 
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lebih menitikberatkan pada materi kognitif, kurang pada aspek psikomotor dan 

afektif. Siswa belummempraktikkan penggunaan Bahasa Jawa di Sekolah, 

keluarga, dan masyarakat. Ditemukan bahwa pembelajaran bahasa Jawa di 

sekolah belum berhasil maksimal dan tujuan pembelajaran belum tuntas 

optimal, ditunjukkan dengan rendahnya kesantunan dan unggah-ungguh  para 

siswa, penguasaan bahasa Jawa yang masih rendah, dan ketidaktepatan siswa 

dalam pengucapan kosa kata dan kalimat.Pemahaman siswa terhadap kosa 

kata bahasa Jawa sangat minim. Pengetahuan dan penerapan unggah-ungguh 

sangat sulit dan kaku. Fasilitas media maupun alat peraga yang digunakan 

masih sedikit atau kurang. Kurangnya alokasi waktu dengan saratnya materi. 

Kurangnya perhatian beberapa pihak yang menganggap Bahasa Jawa adalah 

mata pelajaran yang tidak penting.Pembelajaran belum memberi kontribusi 

berarti dalam perubahan pola tingkah laku negatif menjadi positif. 

Pembelajaran Bahasa Jawa belum dikemas dalam skenario yang 

mencerminkan penanaman pendidikan watak dan pekerti bangsa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Febrianita dengan judul ―Peningkatan 

Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama Lugu Dengan Metode 

Role Playing pada Siswa Kelas VA SDN Karanganyar 02 Semarang‖ 

menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode role playing dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan  keterampilan berbicara 

bahasa Jawa ragam krama lugu siswa kelas VA SDN Karanganyar 02. 

Dibuktikan dengan meningkatnya keterampilan guru dari 75,7% dengan 

kriteria baik pada siklus I menjadi 88,8% dengan kriteria sangat baik pada 
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siklus II. Persentase aktivitas siswa pada siklus I sebesar 62,5% dengan 

kriteria baik, meningkat pada siklus II menjadi 82,5% dengan kriteria sangat 

baik. Rata- rata nilai keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama lugu 

siswa pada siklus I adalah 60 dengan presentase ketuntasan sebesar 35,5%. 

Rata- rata nilai keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama lugu pada 

siklus II adalah 74,5% dengan presentase ketuntasan sebesar 80,6% dan sudah 

mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan. 

Baiti (2011) dalam penelitian yang berjudul Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPS Melalui Model Pembelajaran Role Playing pada Siswa 

Kelas V SDN Gunungpati 02 Kota Semarang, hasil penelitian menunjukkan 

model pembelajaran role playing dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPS. Keterampilan guru pada siklus I dengan persentase 72,5% dalam kategori 

baik, siklus II dengan persentase 80% dalam kategori baik, dan siklus III 

dengan persentase 90% dalam kategori sangat baik. Aktivitas siswa 

mengalami peningkatan persentase pada tiap siklusnya. Siklus I 66% dengan 

kategori baik, siklus II sebanyak 75% dengan kategori baik, dan siklus III naik 

menjadi 87% dengan kategori sangat baik. Sedangkan ketuntasan klasikal 

hasil belajar siswa pada siklus I sebanyak 64,16% dalam kategori cukup, 

siklus II dengan persentase 70,83% dalam kategori baik, dan siklus III dengan 

persentase 78,12% dengan kategori baik. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Role Playing dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih (2012) dengan judul 

“Meningkatkan Hasil Belajar Pkn Melalui Metode Pembelajaran Role 

Playing pada Siswa Kelas V SDN Margomulyo Pegandon- Kendal”, 

menunjukkan bahwa pembelajaran PKn dengan metode role playing dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Margomulyo Pegandon- Kendal. 

Setelah dilakukan tindakan penelitian siklus I ketuntasan klasikal menjadi 

51,5%, siklus II menunjukkan persentase 75,8%, dan meningkat mencapai 

81,8% pada siklus III. 

Hasil dari beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan terhadap keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

siswa setelah dilakukan tindakan kelas, yaitu dengan menerapkan 

pembelajaran menggunakan metode role playing maupun media audiovisual. 

Hal ini dapat dijadikan dasar untuk membangun keyakinan bahwa role playing 

dan media audiovisual dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan hasil belajar siswa. 

Permasalahan tentang rendahnya keterampilan berbicara bahasa Jawa 

terutama bahasa ragam kramaterjadi pada siswa kelas VA SDN Gisikdrono 03 

Semarang. Keadaan tersebut didukung dari hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti dengan guru kelas, diketahui bahwa sebagian besar siswa belum 

terampil menggunakan bahasa Jawa ragam krama dalam proses pembelajaran 

dan dalam praktik sosialisasi keseharian para siswa. Kebanyakan siswa masih 

menggunakan bahasa campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa 

namun masih ngokountuk berkomunikasi selama proses pembelajaran bahasa 
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Jawa berlangsung maupun dalam pergaulan di luar lingkungan sekolah. Data 

dokumen pencapaian hasil belajar siswa kelas VA SDN Gisikdrono 03 

Semarang ditemukan data bahwa perolehan nilai keterampilan siswa dalam 

berbicara bahasa Jawa masih kurang. Tercatat dari 31 jumlah siswa kelas VA, 

terdapat sebanyak 20 siswa (67%) yang memperoleh nilai dibawah ketuntasan 

dalam keterampilan berbicara. Keadaan tersebut juga dapat dilihat dari 

aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung. Selama pembelajaran 

berlangsung, terlihat beberapa siswa tidak aktif mengikuti pembelajaran dan 

bahkan cenderung mengabaikan pelajaran. Ditemukan beberapa siswa yang 

hanya diam saat diberi pertanyaan oleh guru karena tidak dapat menjawab 

maupun karena enggan merespon materi yang diberikan oleh guru. Selain itu, 

masih banyak siswa yang belum fasih dalam penggunaan bahasa Jawa, 

sehingga dalam berkomunikasi dengan guru di dalam kelas mereka masih 

mengalami kesulitan. Bahasa Jawa yang dianggap membosankan membuat 

siswa kurang berminat dalam mengikuti pelajaran. Sebagian besar siswa juga 

masih memiliki keterampilan berbicara yang rendah terlihat dari komunikasi 

siswa selama pembelajaran yang tidak lancar dalam penggunaan bahasa Jawa 

ragam krama yang seharusnya dipraktikkan siswa selama proses pembelajaran 

bahasa Jawa. Hasil penilaian yang dilakukan guru terhadap keterampilan 

berbicara siswa menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memperoleh nilai 

rendah. 

Berdasarkan refleksi awal dan hasil observasi terhadap siswa kelas VA 

SDN Gisikdrono 03, peneliti bersama tim kolaborasi menetapkan alternatif 
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tindakan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berbicara bahasa 

Jawa ragam krama dan memperbaiki kualitas pembelajaran bahasa Jawa 

dengan mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan meningkatkan 

kreativitas guru. Maka peneliti menggunakan salah satu model pembelajaran 

inovatif yaitu model pembelajaran Role Playing berbasis media audiovisual. 

Metode Role Playing berbasis media audiovisual diterapkan peneliti 

dalam upaya meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa dikarenakan 

metode Role Playing merupakan metode yang cocok untuk mengasah 

kemampuan berbicara siswa khususnya keterampilan dalam berbicara bahasa 

Jawa ragam krama. Metode Role Playing merupakan  suatu cara penguasaan 

bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan 

siswa. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan 

memerankannya sebagai tokoh hidup maupun benda mati (Hamdani, 2011: 

87). Metode ini banyak melibatkan siswa untuk beraktivitas dalam 

pembelajaran dan akan memberikan suasana yang menggembirakan sehingga 

siswa senang, tidak membosankan dan antusias dalam mengikuti pelajaran. 

Dengan demikian kesan yang didapatkan siswa tentang materi pelajaran yang 

sedang dipelajari lebih kuat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

Metode Role Playing ini, seorang murid diperlakukan sebagai subjek 

pembelajaran, secara aktif melakukan praktik-praktik berbahasa (bertanya dan 

menjawab) bersama teman-temannya pada situasi tertentu. Belajar efektif 

dimulai dari lingkungan yang berpusat pada diri murid. 
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Pembelajaran keterampilan berbicara dengan metode Role Playing 

akan optimal bila ditunjang dengan adanya media pembelajaran. Media 

pembelajaran yang sesuai dalam pembelajaran berbicara adalah media 

audiovisual. Media audiovisual dianggap sesuai karena media audiovisual 

merupakan media yang tidak hanya dapat dipandang atau diamati tetapi juga 

dapat didengar (Sumantri, 2011: 161). Audiovisual kaitannya sebagai media 

pembelajaran  dalam penerapan metode Role Playingyaitu berupa skenario 

adegan, situasi, proses, dan peristiwa yang relevan dengan materi 

pembelajaran. Skenario tersebut diaplikasikan dalam sebuah video 

pembelajaran berbahasa Jawa ragam krama yang akan diputarkan kembali 

kepada siswa, sehingga siswa dapat mendengarkan dan mengamati video 

tersebut secara klasikal. Selanjutnya siswa mengamati dan menyimak isi 

video, kemudian siswa diminta untuk  memperagakan skenario yang terdapat 

dalam video secara berkelompok. Dengan mengamati, meniru dan 

memperagakan sendiri secara langsung skenario video pembelajaran 

berbahasa Jawa ragam krama diharapkan siswa dapat meningkatkan 

keterampilan siswa dalam berbicara bahasa Jawa. 

Penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran berbicara bahasa 

Jawa ini bisa memperkaya kosa kata siswa berhubungan dengan penggunaan 

bahasa Jawa dalam keseharian. Selain itu siswa dapat berimajinasi melalui 

video yang ditayangkan sehingga memudahkan siswa dalam memahami 

maksud dan isi dari video tersebut, dengan begitu siswa dapat memperagakan 

isi video dengan tepat. Keberadaan media audiovisual ini juga menjadikan 
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siswa lebih tertarik terhadap pembelajaran karena memperoleh contoh konkret 

yang dapat memotivasi siswa untuk belajar. 

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti akan 

mengkaji melalui penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan 

Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama melalui Role Playing 

Berbasis Media Audiovisual pada Siswa Kelas VA SDN Gisikdrono 03 

Semarang.  

1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran 

Bahasa Jawa pada siswa kelas VA SDN Gisikdrono 03 Semarang ? 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

a. Apakah metode role playingberbasis media audiovisual dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran berbicara Bahasa 

Jawa Ragam krama? 

b. Apakah  metoderole playingberbasis media audiovisual dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran berbicara 

Bahasa Jawa Ragam krama? 

c. Apakah metode role playing berbasis media audiovisual dapat 

meningkatkan keterampilan siswa dalam pembelajaran berbicara Bahasa 

Jawa Ragam krama? 

1.2.2 Pemecahan Masalah  
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Untuk memecahkan permasalahan yang terjadi, penulis melakukan 

penelitian tindakan kelas dengan menerapkan metode role playing berbasis 

media audiovisual. Adapun langkah- langkah penerapan metode role playing 

berbasis media audiovisual adalah sebagai berikut: 

a. Guru menyiapkan media pembelajaran berupa video pembelajaran  

animasi berbahasa Jawa, teks dialog dalam video animasi, LCD, laptop, 

dan speaker aktif 

b. Guru menyiapkan skenario pembelajaran 

c. Guru membagi teks dialog dalam video yang akan diputar 

d. Siswa diminta mempelajari skenario yang telah dibagikan baik pelafalan, 

intonasi maupun ekspresi 

e. Guru memutarkan video animasi berbahasa Jawa 

f. Siswa memperhatikan dan menyimak film yang diputar dengan seksama 

g. Siswa menirukan skenario yang ada dalam video sesuai teks dialog yang 

telah diberikan secara bersama- sama 

h. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

i. Masing- masing kelompok melakonkan skenario video animasi yang 

telah dipelajarinya 

j. Kelompok yang tidak maju mengamati kelompok pelakon 

k. Guru melakukan penilaian individu dan kelompok 

l. Guru merefleksi tampilan siswa 

(Suyatno, 2009: 70) 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas VA SDN Gisikdrono 03 

Semarang. 

Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah: 

a. Meningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran berbicara bahasa 

Jawa ragam krama melalui metode role playingberbasis media 

audiovisual 

b. Meningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran berbicara bahasa Jawa 

ragam krama melalui metoderole playingberbasis media audiovisual 

c. Meningkatkan keterampilan siswa dalam pembelajaran berbicara 

bahasa Jawa ragam krama melalui metode role playing berbasis media 

audiovisual 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis, yaitu: 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pendidik untuk menggunakan 

metode-metode dan media yang bervariatif dalam pembelajaran bahasa Jawa 

khususnya aspek berbicara. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan 

referensi atau pendukung penelitian selanjutnya serta menambah kajian 
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tentang hasil penelitian pembelajaran bahasa Jawa. Hasil penelitian ini juga 

diharapkan akan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang pendidikan sekolah dasar. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Guru, penerapan metode role playing dengan media 

audiovisualdapat memberikan pengetahuan dan pengalaman baru 

pada guru tentang pembelajaran yang inovatif, sehingga guru dapat 

memperbaiki metode pembelajaran yang mampu menciptakan 

suasana belajar yang menarik, menyenangkan dan berkualitas. 

1.4.2.2 Bagi Siswa, dengan penerapan metode role playing berbasis media 

audiovisual siswa dapat menerima pengalaman belajar yang 

bervariasi sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan keterampilan 

berbicara siswa pada pembelajaran serta tujuan pembelajaran dapat 

tercapai secara optimal. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah, menambah pengetahuan bagi guru- guru di SDN 

Gisikdrono 03 tentang metode pembelajaran role playing berbasis 

media audiovisual dan memberi kontribuasi dalam peningkatan 

kualitas pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1.1 Hakikat Belajar 

Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dalam 

keseluruhan proses pendidikan di sekolah. Dalam Kamus Besar Indonesia, 

secara etimologis belajar memiliki arti ―berusaha memperoleh kepandaian 

atau ilmu‖. Definisi ini memiliki pengertian bahwa belajar adalah sebuah 

kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu. Usaha untuk mencapai 

kepandaian atau ilmu merupakan suatu usaha manusia untuk memenuhi 

kebutuhannya memperoleh ilmu atau kepandaian yang belum dimiliki 

sebelumnya. Sehingga dengan belajar itu manusia menjadi tahu, memahami, 

mengerti, dapat melaksanakan dan memiliki sesuatu. 

Menurut Hakim (dalam Hamdani, 2011: 21) mengemukakan bahwa 

belajar adalah suatu proses perubahan dalam kepribadian manusia, dan 

perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan 

kuantitas tingkah laku, seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, 

kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain- lain. 

Slavin (1994: 152) menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan 

individu yang disebabkan oleh pengalaman. Gagne (dalam Rifa‘i, 2010: 138) 

mengemukakan bahwa belajar merupakan perubahan disposisi atau kecakapan 
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manusia yang berlangsung selama periode waktu tertentu, dan perubahan 

perilaku itu tidak berasal dari proses pertumbuhan. 

Baharuddin (2010: 12) menjelaskan bahwa belajar sebagai 

karakteristik yang membedakan manusia dengan makhluk lain, merupakan 

suatu aktivitas yang selalu dilakukan sepanjang hayat manusia. Dari beberapa 

definisi para ahli, dapat disimpulkan adanya beberapa ciri belajar, yaitu: 

a. Belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku (change 

behaviour). Ini berarti, bahwa hasil dari belajar hanya dapat diamati dari 

tingkah laku, yaitu adanya perubahan tingkah laku, dari tidak tahu menjadi 

tahu, dari tidak terampil menjadi terampil; 

b. Perubahan perilaku relatif permanen. Hal ini memiliki makna, bahwa 

perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu 

akan tetap atau tidak berubah- ubah. Tetapi, perubahan tingkah laku 

tersebut tidak akan terpancang seumur hidup; 

c. Perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses 

belajar sedang berlangsung, tetapi perubahan perilaku tersebut bersifat 

potensial; 

d. Perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman; 

e. Pengalaman atau latihan itu dapat memberikan penguatan. Sesuatu yang 

memperkuat itu akan memberikan semangat atau dorongan untuk 

mengubah tingkah laku. 
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Dari beberapa pengertian belajar menurut para ahli di atas, dapat 

peneliti simpulkan bahwa belajar merupakan  suatu proses yang dilakukan 

manusia untuk memperoleh atau menguasai pengetahuan hingga terjadi 

perubahan perilaku yang tampak dalam bentuk peningkatan kualitas dan 

kuantitas  tingkah laku. 

2.1.1.2 Hakikat Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan 

bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan 

pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan 

kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses 

untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik.Menurut pasal 1 

butir 20 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yakni, ―pembelajaran 

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar.‖ Dalam konsep tersebut terkandung 5 konsep, yakni 

interaksi peserta didik, pendidik, sumber belajar, dan lingkungan belajar. 

Pembelajaran merupakan pola interaksi atau hubungan antara peserta 

didik denganlingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang 

lebih baik. Pembelajaran berpijak pada tiga ranah (domain) yang harus 

dikuasai siswa, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Dari beberapa pengertian pembelajaran yang ada, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar sehingga 
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peserta didik memperoleh kemudahan untuk berinteraksi selanjutnya pada 

lingkungan. 

2.1.2 Keterampilan Guru 

Keterampilan dasar mengajar (teaching skills) merupakan suatu 

karakteristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan 

dan keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan (Rusman, 2010: 80-93). 

Menurut Turney (dalam Winataputra, 2004: 72), keterampilan dasar 

mengajar guru yang dianggap menentukan keberhasilan pembelajaran secara 

aplikatif indikatornya dapat digambarkan melalui delapan keterampilan 

mengajar, yakni: 

2.1.2.1 Keterampilan bertanya 

Bertanya mempunyai peranan yang penting dalam proses 

pembelajaran. Pertanyaan yang diajukan guru tidak semata- mata bertujuan 

untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan siswa, tetapi juga untuk 

mendorong siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran.  

2.1.2.2 Keterampilan memberi penguatan 

Penguatan adalah respon yang diberikan terhadap perilaku atau 

perbuatan yang dianggap baik, yang dapat membuat terulangnya atau 

meningkatnya perilaku atau perbuatan yang dianggap baik tersebut. Penguatan 

pada dasarnya dapat diberikan dalam dua jenis yaitu penguatan verbal dan 

penguatan nonverbal. Dalam kegiatan pembelajaran, penguatan mempunyai 

peran penting dalam meningkatkan keefektifan kegiatan pembelajaran. Pujian 

atau respon positif guru terhadap perilaku atau perbuatan siswa yang positif 
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akan membuat siswa merasa senang karena dianggap mempunyai 

kemampuan. Penguatan diberikan dengan tujuan meningkatkan motivasi siswa 

dalam belajar, mengontrol dan memotivasi perilaku siswa yang negatif, 

menumbuhkan rasa percaya diri, serta memelihara iklim kelas yang kondusif. 

2.1.2.3 Keterampilan mengadakan variasi 

Variasi adalah keanekaan yang membuat sesuatu tidak monoton. 

Variasi di dalam kegiatan pembelajaran dapat menhilangkan kebosanan, 

meningkatkan minat dan keingintahuan siswa, melayani gaya belajar siswa 

yang beragam, serta meningkatkan kadar keaktifan siswa. 

Dalam mengadakan variasi, guru perlu mengingat prinsip- prinsip 

penggunaannya yang meliputi: kesesuaian, kewajaran, keelancaran, dan 

kesinambungan, serta perencanaan bagi alat atau bahan yang memerlukan 

penataan khusus. 

2.1.2.4 Keterampilan menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah penyajian 

informasi secara sistematis sehingga yang menerima penjelasan mempunyai 

ganbaran yang jelas tentang hubungan informasi yang satu dengan yang lain 

misalnya hubungan informasi yang baru dengan informasi yang sudah 

diketahui, hubungan sebab- akibat, hubungan antara teori dan praktik, atau 

hubungan antara dalil- dalil dengan contoh. Keterampilan menjelaskan sangat 

penting bagi guru karena sebagian besar percakapan guru yang mempunyai 

pengaruh terhadap pemahaman siswa adalah berupa penjelasan. Penguasaan 

keterampilan menjelaskan yang didemonstrasikan guru akan memungkinkan 
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siswa memiliki pemahaman yang mantap tentang masalah yang dijelaskan, 

serta meningkatnya keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

2.1.2.5 Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

Secara umum keterampilan membuka pelajaran adalah keterampilan 

yang berkaitan dengan  usaha guru dalam memulai kegiatan pembelajaran, 

sedangkan keterampilan menutup pelajaran adalah keterampilan yang 

berkaitan dengan usaha guru dalam mengakhiri pelajaran. Kegiatan membuka 

dan menutup pelajaran tidak hanya terjadi pada awal dan akhir pelajaran. 

Kegiatan membuka dan menutup pelajaran dapat terjadi beberapa kali selama 

kegiatan pembelajaran berlangsuung, yaitu pada awal dan akhir setiap penggal 

kegiatan. 

Tujuan membuka pelajaran adalah mempersiapkan siswa- siswa untuk 

mengikuti pelajaran sedangkan menutup pelajaran bertujuan untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam kegiatan pembelajaran, di 

samping untuk memantapkan penguasaan siswa akan inti pelajaran. Penerapan 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran haruslah mengikuti prinsip 

kebermaknaan serta berurutan dan berkesinambungan. 

2.1.2.6 Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Melalui diskusi kelompok diharapkan siswa dapat berpikir secara lebih 

kritis serta mampu mengungkapkan pikiran dan perasaannya dengan baik. 

Diskusi kelompok efektif untuk mencapai tujuan seperti meningkatkan 

keterampilan berbicara, mengungkapkan pendapat, keterampilan berbahasa, 
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sopan santun dalam mengajukan perbedaan pendapat, serta meningkatkan 

keterampilan interaksi sosial. 

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil perlu dikuasai guru 

karena: (1) diskusi sudah membudaya dalam masyarakat Indonesia; (2) tiap 

warga negara Indonesia diharapkan memiliki keterampilan berdiskusi; (3) 

keterampilan berdiskusi atau memimpin diskusi tidak dibawa sejak lahir, 

serta; (4) diskusi punya peran khusus dalam pencapaian tujuan pendidikan 

yang bersifat pembentukan sikap, nilai, kebiasaan, dan keterampilan. 

2.1.2.7 Keterampilan mengelola kelas 

Pengelolaan kelas pada dasarnya adalah pengaturan orang dan barang 

yang memungkinkan terciptanya dan terpeliharanya kondisi belajar yang 

optimal. Kondisi belajar yang optimal sangat menentukan berhasilnya 

kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu guru perlu menguasai keterampilan 

untuk menciptakan kondisi yang optimal tersebut. 

Komponen keterampilan mengelola kelas terdiri dari keterampilan 

yang bersifat preventif dan keterampilan yang bersifat represif. Keterampilan 

yang bersifat preventif berkaitan dengan usaha mencegah terjadinya 

gangguan. Keterampilan yang bersifat represif, berkaitan dengan usaha 

mengatasi gangguan yang muncul. 

2.1.2.8 Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Kegiatan kelompok kecil dan perorangan memungkinkan guru 

memberikan perhatian terhadap kebutuhan siswa yang berbeda- beda. Guru 

dapat membantu siswa sesuai dengan kebutuhan, misalnya dengan cara 



23 
 

memberi tugas yang sesuai dengan kemampuannya atau menilai kemampuan 

siswa dengan cara yang paling tepat untuk siswa tersebut. Dari pihak siswa, 

belajar dalam kelompok kecil dan perorangan memungkinkan mereka 

meningkatkan keterlibatannya dalam kegiatan pembelajaran. Mereka 

mendapat kesempatan untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya masing- 

masing, berlatih menjadi pemimpin, mengemukakan gagasan secara lebih 

bebas, bekerja sama dengan anggota kelompok, serta berintegrasi dengan 

temannya. Dari segi hubungan guru- siswa, penggunaan model, kegiatan 

kelompok kecil dan perorangan akan membuat hubungan itu lebih akrab, yang 

berarti guru dapat mengenal siswanyalebih baik.  

Penilaian aktivitas guru pada pembelajaran dengan metode role 

playing berbasis media audiovisual diambil dari keterampilan dasar mengajar 

guru yang sudah disesuaikan dengan penerapan metode role playing berbasis 

media audiovisual meliputi indikator: (1) menyiapkan siswa untuk belajar; (2) 

melakukan apersepsi; (3) menyampaikan tujuan pembelajaran; (4) 

menggunakan media audiovisual; (5) melaksanakan pembelajaran dengan 

metode role playing; (6) mengelola kelas; (7) aktif memberikan penguatan 

ketika siswa dapat melakonkan skenario dalam film animasi berbahasa Jawa; 

(8) aktif memotivasi siswa; (9) membimbing siswa dalam kelompok; (10) 

menutup pelajaran. 

Aktivitas guru dalam pembelajaran akan berpengaruh terhadap 

aktivitas belajar siswa. Rifa‘i (2010: 150), menyatakan bahwa aktivitas belajar 
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merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi (guru dan 

siswa) dalam rangka mencapai tujuan belajar. 

Aktivitas belajar itu sendiri banyak sekali macamnya, sehingga para 

ahli mengadakan klasifikasi atas macam- macam aktivitas tersebut. Dierich 

(dalam Hamalik 2004:172) membagi kegiatan belajar dalam delapan 

kelompok, yaitu: 

a. Kegiatan- kegiatan visual 

Membaca, melihat gambar- gambar, mengalami eksperimen, 

demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau bermain. 

b. Kegiatan- kegiatan lisan (oral) 

Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu 

kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan 

pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi. 

c. Kegiatan- kegiatan mendengarkan 

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau 

diskusi kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio. 

d. Kegiatan- kegiatan menulis 

Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan- 

bahan kopi, membuat rangkuman, mengerjakan tes dan mengisi angket. 

e. Kegiatan- kegiatan menggambar 

Menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, dan pola. 
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f. Kegiatan- kegiatan metrik 

Melakukan percobaan, memilih alat- alat, melaksanakan pameran, 

membuat model, menyelenggarakan permainan, menari dan berkebun. 

g. Kegiatan- kegiatan mental 

Merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis 

faktor- faktor, melihat hubungan- hubungan, dan membuat keputusan. 

h. Kegiatan- kegiatan emosional 

Minat, membedakan, berani, tenang, dan lain- lain. Kegiatan- 

kegiatan dalam kelompok ini terdapat dalam semua jenis kegiatan dan 

overlap satu sama lain. 

Aktivitas belajar siswa adalah segala sesuatu yang dilakukan siswa 

baik secara fisik maupun mental yang dilaksanakan pada saat kegiatan belajar 

mengajar dalam melakukan interaksi dengan teman, guru, dan lingkungan 

belajarnya.Kegiatan- kegiatan belajar tersebut dapat terlaksana secara optimal 

apabila ditunjang dengan metode pengajaran yang sesuai dengan karakteristik 

siswa dan situasi kelas serta materi yang diajarkan. Adapun dalam penelitian 

ini aktivitas siswa pada pembelajaran dengan metode role playing berbasis 

media audiovisual meliputi indikator: 1) siap mengikuti proses pembelajaran; 

2) aktif bertanya dan menjawab pertanyaan tentang materi berbicara bahasa 

Jawa ragam krama; 3) memperhatikan penjelasan guru tentang materi 

berbicara bahasa Jawa ragam krama; 4) mengamati dan menyimak video 

pembelajaran animasi berbahasa Jawa; 5) mempelajari skenario video  animasi 

yang ditampilkan bersama dengan kelompok; 6) menirukan dialog yang 
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terdapat dalam video animasi berbahasa Jawa dengan pelafalan, intonasi, dan 

ekspresi yang tepat; 7) melakonkan skenario video animasi berbahasa Jawa. 

2.1.3 Teori Belajar yang Mendasari Pembelajaran Bahasa Jawa ragam 

krama denganRole Playing berbasis Media Audiovisual 

Proses belajar yang terjadi tidak lepas dari teori- teori belajar yang 

mendasarinya. Teori belajar yang mendasari pembelajaran bahasa Jawa ragam 

kramadengan metode role playing berbasis media audiovisual adalah: 

2.1.3.1 Teori Belajar Konstruktivisme 

Teori konstruktivisme mengatakan bahwa belajar adalah menemukan 

sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, guru memberikan 

kemudahan kepada siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri 

(Suprijono, 2010: 39). Teori konstruktivisme memandang bahwa belajar tidak 

hanya mengingat, tetapi memahami dan menerapkan pengetahuan yang telah 

dipelajari. Dalam metode pembelajaran role playing, guru memberikan 

kesempatan siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri, 

dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi 

mereka sendiri untuk belajar. 

2.1.3.2 Teori Humanistik 

Aliran humanistik memandang bahwa belajar bukan sekadar 

pengembangan kualitas kognitif saja, melainkan juga sebuah proses yang 

terjadi dalam diri individu yang melibatkan seluruh bagian atau domain yang 

ada. Domain- domain tersebut meliputi domain kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Menurut para pendidik humanistik, hendaknya guru lebih 
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menekankan nilai- nilai kerjasama, saling membantu dan menguntungkan, 

kejujuran dan kreativitas untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran. 

(Baharuddin, 2010: 142) 

2.1.3.3 Teori Kognitif 

Piaget memandang individu sebagai struktur kognitif, peta mental, 

skema atau jaringan konsep guna memahami dan menanggapi pengalamannya 

berinteraksi dengan lingkungan (Lapono, 2008: 97). Berikut adalah tabel 

tingkat perkembangan kognitif versi Piaget (Woolfolk, 2004:68). 

Tabel 1 Tingkat Perkembangan Kognitif Versi Piaget 

Tingkat Usia yang Sesuai Karakter 

Sensorimotor 0-2 tahun Mulai menggunakan imitasi 

(meniru), memori, dan pikiran. 

Mulai mengetahui bahwa objek 

tidak sirna ketika hilang. 

Berubah dari tindakan refleks 

menuju aktivitas dengan tujuan 

terarah. 

Praoperasional  2-7 tahun Mulai perkembangan bahasa dan 

kemampuan untuk berpikir dengan 

bentuk simbolis. 

Mampu memikirkan operasi secara 

logis dengan satu petunjuk. 

Memiliki kesulitan untuk 

mengetahui sudut pandang orang 

lain. 

Operasional 

Konkret 

7-11 tahun Mampu memecahkan masalah-

masalah konkret (yang ada) 

dengan cara logis. 

Memahami hukum perlindungan 

dan mampu mengklasifikasi dan 

mengurutkan. 

Memahami reversibilitas. 

Operasional 

Formal 

11-15 tahun Mampu memecahkan masalah 

abstrak dengan cara logis. 

Pemikiran menjadi lebih ilmiah. 

Mengembangkan perhatian atas 

isu-isu sosial, identitas. 
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2.1.4 Pembelajaran Bahasa Jawa 

Mengacu pada Panduan Penyusunan KTSP, Jenjang Pendidikan Dasar 

dan Menengah (BSNP, 2006:9-10), pelajaran Bahasa Jawa merupakan muatan 

lokal yang bersifat kurikuler dan bertujuan untuk mengembangkan kompetensi 

yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, keunggulan daerah, dan 

materinya tidak menjadi bagian dari mata pelajaran lain sehingga Bahasa Jawa 

menjadi mata pelajaran tersendiri (Suwarna dalam Mulyana, 2008:137) 

Bahasa Jawa sebagai salah satu bahasa daerah di Indonesia memiliki 

beberapa fungsi. Mulyani (dalam Mulyana, 2008: 233) mengemukakan fungsi 

Bahasa Jawa sebagai lambang kebanggaan daerah, lambang identitas daerah, 

dan alat berhubungan di dalam keluarga masyarakat daerah. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 dan 

23 Tahun 2006, kurikulum yang berlaku adalah Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan yang merupakan penyempurnaan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi. Terkait hal tersebut, Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa ditetapkan 

sebagai muatan lokal wajib di jenjang SD sampai SMA. Pembelajaran Bahasa, 

Sastra, dan Budaya Jawa bertujuan agar siswa terampil berkomunikasi 

menggunakan Bahasa Jawa.  

Pembelajaran Bahasa Jawa berdasarkan Kurikulum 2010 lebih 

menekankan kepada pendekatan komunikatif yaitu pembelajaran yang 

mempermudah para siswa agar lebih akrab dalam pergaulan dengan 

menggunakan Bahasa Jawa dan melatih siswa untuk lebih senang berbicara 

menggunakan Bahasa Jawa yang benar dan tetap sesuai dengan situasinya. 
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Dalam pembelajaran bahasa Jawa ini ada 4 aspek yang diajarkan oleh 

guru yaitu :mendengarkan, berbicara, membaca, menulis. Keempat aspek 

tersebut tidak dapat terpisah antara satu aspek dengan aspek lainnya. 

Salah satu aspek yang terdapat dalam pembelajaran Bahasa Jawa 

adalah aspek berbicara. Penggunaan Bahasa Jawa dalam komunikasi 

bermasyarakat sangat erat kaitannya dengan internalisasi keterampilan 

berbicara aksara Jawa di sekolah dasar. Pembelajaran berbicara Bahasa Jawa 

merupakan upaya terhadap pelestarian terhadap budaya Jawa agar tetap 

berkembang di masyarakat, yaitu melalui pelajaran Bahasa Jawa. 

Menurut Ekowati (dalam Mulyana, 2008: 246), hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam pembelajaran Bahasa Jawa untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran antara lain: (a) Tahap perencanaan pembelajaran; (b) 

Pemanfaatan apersepsi; (c) Pengelolaan siswa; (d) Pemilihan pendekatan 

pembelajaran; (e) Pemilihan metode pembelajaran; (f) Pengembangan sumber 

belajar; (g) Pengembangan media pembelajaran; (h) Pengembangan sistem 

penilaian; (i) Tindak lanjut pembelajaran; (j) Peningkatan kualitas guru. 

2.1.5 Bahasa Jawa Ragam Krama 

Bahasa Jawa merupakan bahasa yang unik. Dikatakan unik karena 

dalam bahasa Jawa dikenal adanya tingkatan-tingkatannya. Dalam tulisan ini 

disebutkan dua tingkatan tersebut yaitu: (1) dua ragam bahasa tadi yang 

sampai sekarang tetap digunakan dengan baik oleh masyarakat dan sekolah-

sekolah dan (2) kehidupan Jawa hanya dikenal ngoko dan krama. Dalam 

kehidupan Jawa umumnya tidak kenal dengan rinci mengenai bahasa 
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madya(madya ngoko, madyantara, madya krama), bahasa kedaton, ngoko 

andhap, antyabasa, ngoko andhap, bahasa antya, seperti yang dikatakan oleh 

Bastomi (1995:65). 

Lebih jelasnya Bastomi (1995:65) mengatakan bahwa tingkatan-

tingkatan bahasa Jawa digunakan untuk menunjukkan tingkatan masyarakat 

penuturnya, yaitu: (1) ngoko, digunakan masyarakat tingkat bawah, (2) 

madya, digunakan oleh masyarakat tingkat menengah, dan (3) krama, 

digunakan oleh masyarakat tingkat tinggi. 

Ragam ngoko mempunyai dua bentuk varian, yaitu ngoko lugu dan 

ngoko alus. 

a. Ngoko Lugu 

Yang dimaksud dengan ngoko lugu adalah bentuk unggah-ungguh 

bahasa Jawa yang semua kosakatanya berbentuk ngoko dan netral (leksikon 

ngoko dan netral) tanpa terselip leksikon krama, krama inggil, atau krama 

andhap. 

Contoh: 

Yen mung kaya ngono wae, aku mesthi ya iso! 

―Jika cuma seperti itu saja, saya pasti juga bisa!‖ 

b. Ngoko Alus 

Yang dimaksud dengan ngoko alus adalah bentuk unggah-ungguh 

yang di dalamnya bukan hanya terdiri atas leksikon ngoko dan netral saja, 

melainkan juga terdiri atas leksikon krama inggil, krama andhap, atau 
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leksikon krama yang muncul di dalam ragam ini sebenarnya hanya digunakan 

untuk menghormati mitra wicara (orang ke 2 atau 3). 

Contoh:  

Pak guru basa Jawa sing anyar iku asmane sapa? 

―Pak guru bahasa Jawa yang baru itu namanya siapa?‖ 

(Sasangka, 2001:183) 

Tampak bahwa pada butir tindak ‗pergi/berangkat‘ dan asmane 

‗namanya‘ merupakan leksikon krama inggil yang berfungsi untuk 

menghormati mitra tutur (Sasangka, 2004:100). 

Ragam krama ialah bentuk unggah- ungguh bahasa Jawa yang 

berintikan leksikon krama, atau yang menjadi unsur inti di dalam ragam 

krama adalah leksikon krama. Afiks yang muncul dalam ragam ini semuanya 

berbentuk krama (misalnya afiks dipun-, -ipun, dan -aken). Ragam krama 

digunakan oleh mereka yang merasa dirinya lebih rendah status sosialnya 

daripada lawan bicara. Ragam krama mempunyai tiga bentuk varian, yaitu 

krama lugu, krama andhap dan  krama alus. 

a. Krama Lugu/krama madya 

Secara semantis ragam krama lugu dapat didefinisikan sebagai suatu 

bentuk ragam krama yang kadar kehalusannya rendah. Meskipun begitu, jika 

dibandingkan dengan ngoko alus, ragam krama lugu tetap menunjukkan kadar 

kehalusan. 
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Contoh: 

Niki bathike sing pundi sing ajeng diijolake? 

―Batik ini yang mana yang akan ditukarkan?‖ 

Tampak afiks di- pada diijolake ‗ditukarkan‘ dan dipadosi ―dicari‘ 

merupakan afiks ngoko yang lebih sering muncul dalm unggah-ungguh ini 

daripada afiks dipun-, -ipun, dan –aken. Contoh kalimat di atas bertujuan 

untuk menurunkan derajat kehalusan. 

b. Krama andhap yaitu bentuk krama yang digunakan untuk menghormati 

lawan bicara dengan cara merendahkan diri sendiri. 

Contoh: 

Bapak kajenge sowan mareng griyani  njenengan  

―Bapak ingin berkunjung kerumah anda‖ 

c. Krama Alus / karma inggil 

Secara semantis ragam krama alus dapat didefinisikan sebagai suatu 

bentuk ragam krama yang kadar kehalusannya tinggi. 

Contoh:  

Arta punika kedah dipunlintokaken wonten bank  

―Uang ini harus ditukarkan di bank yang berada di kota‖ 

Tampak bahwa afiks dipun- ‗di‘ seperti pada dipunlintukaken 

‗ditukarkan‘ merupakan afiks penanda leksikon krama (Sasangka, 2004:101-

113). 
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2.1.6 Hakikat Berbicara 

Bahasa pada hakikatnya adalah sebagai alat utama dalam komunikasi 

manusia. Komunikasi dengan bahasa berlangsung dalam bentuk aktivitas 

dasar manusia yaitu speaking dan listening(Clark and Clark, 1977: 3 ). 

Berbicara diartikan sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi 

atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan dan menyampaikan 

pikiran, gagasan, serta perasaan. Dapat dikatakan bahwa berbicara merupakan 

suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar (audible) dan yang kelihatan 

(visible) yang memanfaatkan sejumlah otot tubuh manusia demi maksud dan 

tujuan gagasan atau ide-ide yang dikombinasikan.  

Setiap kegiatan berbicara yang dilakukan manusia selalu mempunyai 

maksud dan tujuan. Menurut Tarigan tujuan utama berbicara adalah untuk 

berkomunikasi. Agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, maka 

sebaiknya sang pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin 

dikombinasikan, dia harus mampu mengevaluasi efek komunikasi terhadap 

pendengarnya, dan dia harus mengetahui prinsip-prinsip yang mendasari 

segala sesuatu situasi pembicaraan, baik secara umum maupun perorangan. 

Tujuan utama berbicara dari berbicara adalah untuk berkomunikasi. 

Agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, sebaiknya sang pembicara 

memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Ia harus 

mampu mengevaluasi efek komunikasinya terhadap (para) pendengarnya dan 

harus mengetahui prinsip- prinsip yang mendasari segala situasi pembicaraan, 

baik secara umum maupun perorangan. Kemampuan berbicara perlu dimiliki 
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oleh setiap anggota masyarakat dengan segala profesi, terutama pelajar, guru, 

dramawan, pemimpin, penyuluh, dan sebagainya yang profesinya 

berhubungan erat dengan kegiatan berbicara (Tarigan, 2008: 15). 

Pada dasarnya bahasa yang digunakan dalam percakapan dipelajari 

lewat menyimak dan menirukan pembicaraan.Anak – anak tidak hanya 

menirukan pembicaraan yang mereka pahami, tetapi juga mencoba menirukan 

hal – hal yang tidak mereka pahami.Kenyataan ini mengharuskan orang tua 

dan guru menjadi model berbahasa yang baik, supaya anak – anak tidak 

menirukan pembicaraan yang memalukan atau tidak benar. 

Dipandang dari segi bahasa, menyimak dan berbicara dikategorikan 

sebagai keterampilan berbahasa lisan.Dari segi komunikasi, menyimak dan 

berbicara diklasifikasikan sebagai komunikasi lisan. Melalui berbicara orang 

menyampaikan informasi melalui ujaran kepada orang lain. Melalui 

menyimak orang menerima informasi dari orang lain. Kegiatan berbicara 

selalu diikuti kegiatan menyimak, atau kegiatan menyimak pasti ada di dalam 

kegiatan berbicara. Dua-duanya fungsional bagi komunikasi, dua-duanya 

tidak  terpisahkan. 

Melalui proses menyimak, orang dapat menguasai pengucapan fonem, 

kosa kata, dan kalimat.Pemahaman terhadap fonem, kata dan kalimat ini 

sangat membantu yang bersangkutan dalam kegiatan berbicara, membaca, 

ataupun menulis. 
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2.1.6.1 Penilaian Keterampilan Berbicara 

Faktor- faktor yang menunjang keefektifan berbicara antara lain : 

2.1.6.1.1 Penggunaan Intonasi 

Penggunaan intonasi yang sesuai akan menjadi daya tarik tersendiri 

dalam berbicara dan menjadi salah satu faktor penentu dalam keefektifan 

berbicara, sehingga akan membuat topik pembicaraan menjadi menarik dan 

tidak timbul kejenuhan pada pendengar. Yang perlu ditekankan pada siswa 

sekolah dasar yaitu mengucapkan kalimat dengan intonasi wajar, serta 

penempatan jeda dan tekanan dengan tepat. 

2.1.6.1.2 Pelafalan Bunyi 

Pelafalan bunyi perlu diperhatikan dalam pembelajaran berbicara 

karena latar belakang kebahasaan siswa yang berbeda, yaitu siswa yang 

dibesarkan dengan bahasa daerah yang berbeda juga. Oleh karena itu, 

pelafalan harus jelas dan sesuai dengan kaidah pelafalan bunyi bahasa. 

2.1.6.1.3 Kelancaran 

Kelancaran seseorang dalam berbicara akan memudahkan 

pendengar menangkap isi pembicaraan. Pembicaraan yang terputus- putus 

dapat mengganggu penangkapan isi pembicaraan bagi pendengar. Tetapi, 

pembicaraan juga sebaiknya tidak terlalu cepat karena dapat menyulitkan 

pendengar menangkap pokok pembicaraan. 

2.1.6.1.4 Penggunaan Kata dan kalimat 

Pilihan kata yang digunakan siswa ketika mengkomunikasikan 

sesuatu secara lisan dalam kegiatan berbicara perlu diperhatikan, apakah 
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pemakaian kata tersebut sudah sesuai atau kurang sesuai untuk menyatakan 

makna dalam situasi pemakaian tertentu. Demikian pula, kalimat yang 

digunakan siswa harus diperhatikan, siswa perlu dilatih untuk menggunakan 

struktur kalimat yang benar pada berbagai kesempatan dalam proses belajar 

mengajar (Akhadiah, 1993: 154-159). 

2.1.6.1.5 Keberanian 

Ketika seseorang berbicara memerlukan keberanian untuk 

mengemukakan apa yang ingin disampaikan. Ada seseorang yang tidak dapat 

berbicara tentang sesuatu dalam suatu pembicaraan, karena ia tidak 

mempunyai buah pemikiran tentang sesuatu tersebut. Namun, ada juga 

seseorang yang tidak mampu berbicara padahal ia memiliki sesuatu yang ingin 

disampaikan, karena ia tidak memiliki keberanian untuk mengemukakan apa 

yang ada di dalam pikirannya. 

2.1.7 Metode Role Playing dalam Kegiatan Pembelajaran 

Metode mengajar merupakan upaya guru memudahkan proses belajar, 

sehingga diharapkan dalam jangka panjang siswa dapat meningkatkan 

kemampuan belajarnya secara efektif dan mudah menyerap atau memperoleh 

gagasan, informasi, kemampuan, nilai-nilai, berpikir serta dapat 

mengekpresikan dirinya. 

Menurut Sagala (2007: 213) metoderole playing merupakan cara 

menyajikan bahan pelajaran dengan mempertunjukkan dan mempertontonkan 

atau mendramatisasikan cara tingkah laku dalam hubungan sosial. Dikatakan 

bahwa metode role playing sama dengan metode bermain peran. 
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Hamdani (2011: 87) memberikan penjelasan secara tersendiri tentang 

metode role playing dan bermain peran. Keduanya merupakan metode 

pembelajaran yang berbeda, hanya saja sedikit memiliki kemiripan pada 

beberapa bagiannya. Metode role playing adalah cara penguasaan bahan- 

bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. 

Sedangkan metode bermain peran adalah metode yang melibatkan interaksi 

antara dua siswa atau lebih tentang suatu topik atau situasi. 

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metode role playing 

merupakan metode yang menyajikan bahan pelajaran dengan cara memainkan 

dan mendramatisasikan suatu situasi sosial yang mengandung suatu problem, 

dengan harapan agar peserta didik dapat memecahkan masalah yang dihadapi 

dalam hubungan sosial dengan orang-orang di lingkungan keluarga, sekolah 

maupun masyarakat. Bermain peran lebih mengarah kepada sosiodrama, yaitu 

siswa menghayati peranan tiap tokoh dalam cerita yang dimainkan. Masing- 

masing siswa mewakili watak tokoh yang diperankan, sehingga output dari 

dari permainan sosiodrama tersebut adalah siswa memahami pesan yang 

disampaikan dalam cerita melalui perwatakan tiap tokohnya. 

Role playing sendiri yang dikatakan hampir sama aturan mainnya 

dengan sosiodrama, lebih mengarah hanya sebagai sarana dalam rangka 

memudahkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Role playing 

dalam pelaksanaannya tidak mengacu pada suatu aturan main tertentu yang 

mengharuskan siswa untuk menjiwai suatu tokoh tertentu yang dimainkan. 



38 
 

Menurut pendapat penulis, metode role playing berbeda dengan 

metode bermain peran. Metode role playing dapat dilakukan oleh satu orang 

atau lebih tergantung dari apa yang diperankan. Role playing lebih menitik 

beratkan pada penguasaan suatu materi melalui dramatisasi dengan tujuan 

untuk mempermudah pemahaman siswa terhadap suatu materi. Metode 

bermain peran hanya dapat dilakukan oleh minimal dua orang siswa tentang 

suatu topik atau situasi tertentu. Permainan peran dalam metode ini bertujuan 

untuk memunculkan interaksi antar siswa agar lebih komunikatif terhadap 

suatu topik yang sudah ditentukan.Peneliti dalam hal ini lebih condong 

menggunakan role playing dalam melakukan tindakan kelas, karena role 

playing tidak terpaku pada aturan pragmatik yang membuat siswa terpaku 

pada satu lawan bicara saja saat melakukan komunikasi dalam rangka melatih 

kemampuannya berbicara bahasa Jawa ragam krama. Siswa bebas memilih 

lawan bicara yang dianggap dapat membantu melatih kelancaran dan 

kefasihan dalam berbicara bahasa Jawa ragam krama. 

Kelebihan metoderole playing  yaitu: 

a. Siswa melatih dirinya memahami dan mengingat bahan yang akan 

diperankan. Sebagai pemain harus memahami, menghayati isi cerita secara 

keseluruhan terutama untuk materi yang harus diperankannya; 

b. Siswa akan terlatih untuk berinisiatif dan berkreatif. Pada waktu bermain 

peran, para pemain dituntut untuk mengemukakan pendapatnya sesuai 

dengan waktu yang tersedia; 
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c. Bakat yang terdapat pada diri siswa dapat di pupuk sehingga 

dimungkinkan akan mucul atau tumbuh bibit seni peran di sekolah; 

d. Kerjasama antar pemain dapat ditumbuhkan dan dibina dengan sebaik-

baiknya; 

e. Siswa memperoleh kebiasaan untuk menerima dan membagi tanggung 

jawab dengan sesamanya; 

f. Bahasa lisan siswa dapat dibina menjadi bahasa yang baik agar mudah 

dipahami orang lain (Djamarah dan Zain, 2006: 100) 

Menurut Suyatno (2009: 70) langkah-langkah pelaksanaanmetode role 

playing yaitu : 

a. Guru menyiapkan skenario pembelajaran 

b. Guru menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario tersebut 

c. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok 

d. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai 

e. Guru menunjuk siswa untuk melakonkan skenario yang telah dipelajari 

f. Kelompok siswa membahas peran yang dilakukan oleh pelakon 

g. Siswa mempresentasikan hasil kelompok 

h. Guru memberikan bimbingan penyimpulan kepada siswa 

i. Guru merefleksi hasil kerja siswa 

2.1.8 Media Audiovisual sebagai Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius yang secara harfiah 

berarti tengah, perantara, atau pengantar. Menurut Hamdani (2011: 243), 

media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung 
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materi instruksional di lingkungan siswa, yang dapat merangsang siswa untuk 

belajar. Adapun media pembelajaran adalah media yang membawa pesan- 

pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud- 

maksud pengajaran. Media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik 

digunakan untuk menyampaikan isi matei pengajaran yang terdiri atas buku, 

tape recorder, kaset, video camera, video recorder, film, slide (gambar), foto, 

gambar, grafik, televisi, dan komputer. Media pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan ransangan kegiatan belajar, bahkan membawa 

pengaruh- pengaruh psikologi terhadap siswa. 

Menurut Djamarah (1997: 212) media audiovisual yaitu media yang 

mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Dari pendapat- pendapat diatas 

dapat disimpulkan bahwa media audiovisual adalah media yang mempunyai 

unsur gambar dan unsur suara yang dapat digunakan sebagai sarana dalam 

menyampaikan informasi yang berhubungan dengan pembelajaran. 

Media ini merupakan kombinasi antara audio dan visual atau bisa 

disebut media pandang dengar. Audiovisual akan menjadikan penyajian bahan 

ajar kepada siswa semakin lengkap dan optimal (Hamdani, 2011: 249). 

Media audiovisual memiliki beberapa fungsi, antara lain: 

a. Memberikan pengalaman belajar secara visual, maupun secara audial; 

b. Menumbuhkan minat peserta didik terhadap pelajaran; 

c. Memudahkan pemahaman dan pengertian tentang suatu konsep kejadian 

serta keterampilan. 
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Penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran berbicara bahasa 

Jawa ini bisa memperkaya kosa kata siswa berhubungan dengan penggunaan 

bahasa Jawa dalam keseharian. Selain itu siswa dapat berimajinasi melalui 

video yang ditayangkan sehingga memudahkan siswa dalam memahami 

maksud dan isi dari video tersebut, dengan begitu siswa dapat memperagakan 

isi video dengan tepat. Keterampilan siswa dalam berbicara bahasa Jawa juga 

akan terangsang dengan adanya video pembelajaran berbahasa Jawa. 

Keberadaan media audiovisual ini juga menjadikan siswa lebih tertarik 

terhadap pembelajaran karena memperoleh contoh konkret yang dapat 

memotivasi siswa untuk belajar. 

2.1.9 Penerapan Metode Role Playing berbasis Media Audiovisual dalam 

Pembelajaran Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama 

1. Guru menyiapkan media pembelajaran berupa video pembelajaran film 

animasi berbahasa Jawa, teks dialog dalam film animasi, LCD, laptop, 

dan speaker aktif 

2. Guru menyiapkan skenario pembelajaran 

3. Guru membagi teks dialog dalam video yang akan diputar 

4. Siswa diminta mempelajari skenario yang telah dibagikan baik 

pelafalan, intonasi maupun ekspresi 

5. Guru memutarkan video animasi berbahasa Jawa 

6. Siswa memperhatikan dan menyimak video yang diputar dengan 

seksama 
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7. Siswa menirukan skenario yang ada dalam video sesuai teks dialog 

yang telah diberikan secara bersama- sama 

8. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

9. Masing- masing kelompok melakonkan skenario video animasi yang 

telah dipelajarinya 

10. Kelompok yang tidak maju mengamati kelompok pelakon 

11. Guru melakukan penilaian individu dan kelompok 

12. Guru merefleksi tampilan siswa(Suyatno, 2009: 70) 

2.2 Kajian Empiris 

Penelitian ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang telah 

dilakukan terhadap metode Role Playing dalam meningkatkan pembelajaran. 

Adapun hasil penelitian tersebut adalah: 

Baiti (2011) dalam penelitian yang berjudul Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPS Melalui Model Pembelajaran Role Playing pada Siswa 

Kelas V SDN Gunungpati 02 Kota Semarang, hasil penelitian menunjukkan 

model pembelajaran role playing dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPS. Keterampilan guru pada siklus I dengan persentase 72,5% dalam kategori 

baik, siklus II dengan persentase 80% dalam kategori baik, dan siklus III 

dengan persentase 90% dalam kategori sangat baik. Aktivitas siswa 

mengalami peningkatan persentase pada tiap siklusnya. Siklus I 66% dengan 

kategori baik, siklus II sebanyak 75% dengan kategori baik, dan siklus III naik 

menjadi 87% dengan kategori sangat baik. Sedangkan ketuntasan klasikal 

hasil belajar siswa pada siklus I sebanyak 64,16% dalam kategori cukup, 
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siklus II dengan persentase 70,83% dalam kategori baik, dan siklus III dengan 

persentase 78,12% dengan kategori baik. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Role Playing dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih (2012) dengan judul 

“Meningkatkan Hasil Belajar Pkn Melalui Metode Pembelajaran Role 

Playing pada Siswa Kelas V SDN Margomulyo Pegandon- Kendal”, 

menunjukkan bahwa pembelajaran PKn dengan metode role playing dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Margomulyo Pegandon- Kendal. 

Setelah dilakukan tindakan penelitian siklus I ketuntasan klasikal menjadi 

51,5%, siklus II menunjukkan persentase 75,8%, dan meningkat mencapai 

81,8% pada siklus III. 

Penelitian lain juga telah dilakukan terhadap pemanfaatan media 

audiovisual dalam meningkatkan pembelajaran. Penelitian tersebut dilakukan 

oleh Mudzakir (2011) dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

Model Kooperatif Tipe STAD (Student Teams Achievement Division) dengan 

Media Audiovisual Pembelajaran Pkn Kelas IV SDN Tangkil Tengah 

Kabupaten Pekalongan”. Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan 

kualitas pembelajaran PKn setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dengan media audiovisual, dapat dilihat dari perolehan hasil 

belajar siswa kelas IV pada siklus I nilai rata- rata 60,5 dengan persentase 

ketuntasan klasikal 52,63%, siklus II nilai rata- rata 67,38% dengan persentase 
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ketuntasan klasikal 66,66%, dan pada siklus III nilai rata- rata 71,9 dengan 

persentase ketuntasan klasikal 85,71%. 
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2.3   Kerangka Berpikir 

 

  

   

 

 

 

 

  

KONDISI 

AWAL 

 

Siswa : 

1. Keterampilan siswa dalam berbicara bahasa 

Jawa ragam krama rendah 

2. Keterampilan mengajar guru masih rendah 

3. Guru belum melakukan variasi dalam 

pembelajaran 

4. Masih banyak siswa yang kurang aktif dan 

hasil belajar yang rendah (keterampilan 

berbicara bahasa Jawa). 

5. Pemanfaatan media pembelajaran masih 

kurang. 

PELAKSANAAN 

TINDAKAN 

Menerapkan pembelajaran dengan menggunakan metode role 

playing berbasis media audiovisual : 

1. Guru menyiapkan media pembelajaran berupa video 

pembelajaran film animasi berbahasa Jawa, teks dialog dalam 

film animasi, LCD, laptop, dan speaker aktif 

2. Guru menyiapkan teks dialog yang terdapat dalam video 

pembelajaran 

3. Siswa mempelajari skenario dialog yang telah dibagikan baik 

pelafalan, intonasi maupun ekspresi 

4. Guru memutarkan film animasi berbahasa Jawa 

5. Siswa memperhatikan dan menyimak film yang diputar 

6. Siswa menirukan skenario yang ada dalam film sesuai teks 

dialog yang telah diberikan  

7. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

8. Masing- masing kelompok melakonkan skenario film animasi 

yang telah dipelajarinya. 

 
1. Keterampilan siswa dalam berbicara bahasa Jawa 

ragam krama menjadi meningkat. 

2. Keterampilan guru dalam mengajar sudah mengalami 

peningkatan. 

3. Keaktifan siswa pada pembelajaran meningkat, siswa 

bisa belajar lebih efektif atau mendalam, suasana. 

4. Guru juga sudah menerapkan variasi dalam 

pembelajaran 

5. Guru sudah menggunakan media pembelajaran untuk 

membantu siswa dalam memahami materi pelajaran. 

KONDISI 

AKHIR 
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Proses pembelajaran bahasa Jawa khususnya keterampilan berbicara 

bahasa Jawa ragam krama di SDN Gisikdrono 03 masih didominasi dengan 

pembelajaran konvensional, dimana guru kurang bervariasi dalam menerapkan 

metode dan media pembelajaran. Dalam pembelajaran keterampilan berbicara 

guru lebih banyak menggunakan metode demonstrasi tanpa adanya 

pemanfaatan media yang sesuai, sehingga proses pembelajaran menjadi tidak 

menarik dan kurang menyenangkan. Hal ini menyebabkan siswa menjadi 

kurang termotivasi untuk belajar dan terlihat pasif. Ketidakaktifan siswa 

menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap materi yang diberikan oleh 

guru. Keterampilan berbicara yang merupakan salah satu kompetensi yang 

harus dikuasai oleh siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa. Masalah yang 

terjadi diatas berdampak pada rendahnya keterampilan siswa dalam berbicara 

bahasa Jawa ragam krama. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

kompetensi berbicara bahasa Jawa ragam krama, guru menerapkan metode 

role playing berbasis media audiovisual. 

Kelebihan metoderole playing  yaitu: 1) Siswa melatih dirinya 

memahami dan mengingat bahan yang akan diperankan. Sebagai pemain harus 

memahami, menghayati isi cerita secara keseluruhan terutama untuk materi 

yang harus diperankannya; 2) Siswa akan terlatih untuk berinisiatif dan 

berkreatif. Pada waktu bermain peran, para pemain dituntut untuk 

mengemukakan pendapatnya sesuai dengan waktu yang tersedia; 3) Bakat 

yang terdapat pada diri siswa dapat di pupuk sehingga dimungkinkan akan 

mucul atau tumbuh bibit seni peran di sekolah; 4) Kerjasama antar pemain 
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dapat ditumbuhkan dan dibina dengan sebaik-baiknya; 5) Siswa memperoleh 

kebiasaan untuk menerima dan membagi tanggung jawab dengan sesamanya; 

6) Bahasa lisan siswa dapat dibina menjadi bahasa yang baik agar mudah 

dipahami orang lain. (Djamarah dan Zain, 2006: 100). Selain menerapkan 

metode role playing, keterampilan siswa juga dapat ditingkatkan melalui 

penggunaan media audiovisual. Fungsi dari media audiovisual adalah: 1) 

Memberikan pengalaman belajar secara visual, maupun secara audial; 2) 

Menumbuhkan minat peserta didik terhadap pelajaran; 3) Memudahkan 

pemahaman dan pengertian tentang suatu konsep kejadian serta keterampilan. 

Dengan mengaplikasikan metode role playing berbasis media 

audiovisual keaktifan siswa pada pembelajaran meningkat dan siswa bisa 

belajar lebih efektif atau mendalam, suasana dan pengalaman belajar 

bervariasi sehingga siswa tidak cepat merasa bosan. Dengan meningkatnya 

keaktifan siswa, maka hasil belajar siswa dalam kaitannya dengan kompetensi 

berbicara menjadi meningkat. 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Metode role playing berbasis media audiovisual dapat meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan keterampilan siswa berbicara bahasa 

Jawa ragam krama pada siswa kelas VA SDN Gisikdrono 03 Semarang
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan PTK (Penelitian Tindakan Kelas), yang 

merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan pembelajaran berupa sebuah 

tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara 

bersama. Penelitian dilakukan dalam 2 siklus, dan tiap siklus terdapat 2 kali 

pertemuan. Jika setelah dilakukan refleksi pada siklus II masih ditemukan 

masalah atau hasil observasi belum tuntas, maka dapat dilakukan tindakan 

lanjutan pada siklus III. Secara garis besar dalam pelaksanaan PTK terdapat 4 

tahap penting, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) 

refleksi. Adapun tahapan dalam rancangan PTK sebagai berikut (Arikunto, 

2009: 16-21) : 
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Gambar 3.1 Skema Langkah- langkah PTK 

3.2  Perencanaan Tahap Penelitian 

3.2.1 Siklus I 

3.2.1.1 Perencanaan 

  Rencana kegiatan dalam penelitian tindakan kelas yang akan 

dilakukan pada siklus I, yaitu: 

a. Menyusun RPP dengan pokok bahasan keterampilan berbicara bahasa 

Jawa ragam krama 

b. Menyusun skenario percakapan yang akan digunakan sebagai sarana 

untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam 

krama 

c. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa film animasi 

dialog drama pendek berbahasa Jawa, LCD, speaker aktif, laptop, dan 

teks dialog drama 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru 

dan aktivitas siswa 

e. Menyiapkan lembar penilaian siswa untuk mengamati keterampilan 

berbicara bahasa Jawa ragam krama 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

  Pelaksanaan tindakan pada siklus I akan dilakukan pembelajaran 

keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama dengan menggunakan 

metode role playing berbasis media audiovisual, dengan langkah-langkah 

pembelajaran sebagai berikut: 
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a. Guru membagikan teks dialog drama pendek berbahasa Jawa 

b. Guru menjelaskan materi bahasa Jawa ragam krama 

c. Guru dan siswa mempelajari perbendaharaan kosa kata yang terdapat 

dalam teks yang dibagikan 

d. Siswa membaca teks dialog drama pendek berbahasa Jawa dengan 

pelafalan, intonasi, dan ekspresi yang tepat 

e. Guru memutarkan video drama pendek berbahasa Jawa 

f. Siswa memperhatikan dan menyimak video yang diputarkan 

g. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok  

h. Siswa berlatih melakonkan drama pendek bersama kelompoknya 

i. Masing- masing kelompok melakonkan drama pendek berbahasa 

Jawa secara bergantian 

j. Guru merefleksi tampilan siswa 

k. Siswa bersama- sama dengan guru menyimpulkan materi pelajaran 

l. Guru memberikan evaluasi berupa tes tertulis 

3.2.1.3 Observasi 

  Observasi yang dilakukan peneliti dibantu oleh kolaborator 

meliputi: 

a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran 

keterampilan berbicarabahasa Jawa ragam kramadengan 

menggunakan metode role playing berbasis media audiovisual 
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b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran berbicara 

bahasa Jawa ragam kramadengan menggunakan metode role playing 

berbasis media audiovisual 

c. Melakukan pengamatan keterampilan berbicarabahasa Jawa ragam 

krama siswa dengan menggunakan metode role playing berbasis 

media audiovisual 

3.2.1.4 Refleksi 

Setelah peneliti melakukan kegiatan pembelajaran, dilakukan 

meliputi kegiatan sebagai berikut: 

1. Mengkaji proses pelaksanaan pembelajaran pada siklus I 

2. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran pada siklus I 

3. Mengidentifikasi permasalahan yang ditemui pada siklus I 

4. Merencanakan tindak lanjut perbaikan pada siklus II 

3.2.2 Siklus Kedua 

3.2.2.1 Perencanaan  

Rencana kegiatan dalam penelitian tindakan kelas yang akan 

dilakukan pada siklus II, yaitu: 

a. Menyusun RPP dengan pokok bahasan keterampilan berbicara bahasa 

Jawa ragam krama 

b. Menyusun skenario percakapan yang akan digunakan sebagai sarana 

untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam 

krama, yaitu teks dialog wawanrembug 
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c. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa film animasi 

dialog drama pendek berbahasa Jawa, LCD, speaker aktif, laptop, dan 

teks dialog drama 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru 

dan aktivitas siswa 

e. Menyiapkan lembar penilaian siswa untuk mengamati keterampilan 

berbicara bahasa Jawa ragam krama 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

  Pelaksanaan tindakan pada siklus I akan dilakukan pembelajaran 

keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama dengan menggunakan 

metode role playing berbasis media audiovisual, dengan langkah-langkah 

pembelajaran sebagai berikut: 

a. Guru membagikan teks dialog wawancara berbahasa Jawa 

b. Guru menjelaskan materi bahasa Jawa ragam krama 

c. Guru dan siswa mempelajari perbendaharaan kosa kata yang terdapat 

dalam teks yang dibagikan 

d. Siswa membaca teks dialog wawancara berbahasa Jawa dengan 

pelafalan, intonasi, dan ekspresi yang tepat 

e. Guru memutarkan video wawancara berbahasa Jawa 

f. Siswa memperhatikan dan menyimak video yang diputarkan 

g. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok  

h. Siswa berlatih melakonkan wawancara bersama kelompoknya 
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i. Masing- masing kelompok melakonkan wawancara berbahasa Jawa 

secara bergantian 

j. Guru merefleksi tampilan siswa 

k. Siswa bersama- sama dengan guru menyimpulkan materi pelajaran 

l. Guru memberikan evaluasi berupa tes tertulis 

3.2.2.3 Observasi 

Observasi yang dilakukan peneliti dibantu oleh kolaborator 

meliputi: 

a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran 

keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam kramadengan 

menggunakan metode role playing berbasis media audiovisual 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran berbicara 

bahasa Jawa ragam kramadengan menggunakan metode role playing 

berbasis media audiovisual 

c. Melakukan pengamatan keterampilan berbicarabahasa Jawa ragam 

krama siswa dengan menggunakan metode role playing berbasis 

media audiovisual 

3.2.2.4 Refleksi 

Setelah peneliti melakukan kegiatan pembelajaran, dilakukan refleksi 

yang meliputi kegiatan sebagai berikut : 

a. Mengkaji proses pelaksanaan pembelajaran pada siklus II 

b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran pada siklus II 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus II 
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d. Membandingkan keberhasilan proses pembelajaran pada siklus I dan 

siklus II 

e. Apabila hasil pembelajaran pada siklus II sudah memenuhi indikator 

keberhasilan maka penelitian dihentikan, tetapi apabila belum maka 

merencanakan tindak lanjut untuk siklus berikutnya. 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas VA yang 

berjumlah 31 siswa, terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. 

3.4  Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Gisikdrono 03 Semarang. 

3.5  Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran keterampilan berbicara bahasa 

Jawa ragam krama dengan metode role playing berbasis media 

audiovisual 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Jawa 

ragam krama dengan metode role playing berbasis media audiovisual 

c. Keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama dengan metode role 

playing berbasis media audiovisual. 
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3.6 Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Sumber data 

3.6.1.1 Guru 

Sumber data yang berasal dari guru diperoleh dengan menggunakan 

lembar observasi aktivitas guru dalam pembelajaran berbicara bahasa Jawa 

ragam krama dengan menggunakan metode role playing berbasis media 

audiovisual. 

3.6.1.2 Siswa  

Dalam penelitian tindakan kelas ini peneliti mendapatkan sumber 

data yang berasal dari siswa melalui hasil wawancara yang dilakukan 

dengan guru kelas. Selain itu, data mengenai siswa dapat diperoleh dari hasil 

observasi secara sistematik selama pelaksanaan siklus pertama dan siklus 

kedua serta hasil evaluasi dan unjuk kerja. 

3.6.1.3 Data Dokumen 

Sumber data dokumen yang berupa data awal didapatkan dari hasil 

tes sebelum dilakukan tindakan. 

3.6.1.4 Catatan Lapangan 

Selain beberapa sumber data yang telah ada, peneliti juga 

menggunakan sumber data yang berupa catatan lapangan. Catatan lapangan 

berasal dari catatan selama proses pembelajaran berupa data aktivitas siswa, 

keterampilan guru dan keterampilan siswa dalam pembelajaran berbicara 

bahasa Jawa ragam krama dengan menggunakan metode role playing 

berbasis media audiovisual. 
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3.6.2 Jenis Data 

3.6.2.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan (Herrhyanto 

dan  Aqib, 2008). Data kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar 

berupa keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama yang diperoleh 

siswa. 

3.6.2.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori atau atribut 

(Herrhyanto dan Aqib, 2008). Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi 

dengan menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa, keterampilan 

guru, wawancara serta catatan lapangan dalam proses pembelajaran 

berbicara bahasa Jawa ragam krama dengan menggunakan metode role 

playing berbasis media audiovisual. 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan 

menggunakan metode observasi, wawancara, tes, studi dokumentasi, dan 

catatan lapangan. 

3.6.3.1 Metode Observasi 

Observasi adalah mengamati dengan suatu tujuan dengan 

menggunakan berbagai teknik untuk merekam atau memberi kode pada apa 

yang diamati (Poerwanti,2008: 3.22). 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

menggambarkan aktivitas siswa dan guru dalam pembelajaran berbicara 
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bahasa Jawa ragam krama dengan menerapkan metode role playing berbasis 

media audiovisual. 

3.6.3.2 Metode Wawancara 

Menurut Poerwanti (2008: 5.16),  wawancara adalah suatu proses 

tanya jawab lisan untuk memperoleh bahan atau informasi yang 

dilaksanakan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan 

yang telah ditentukan. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah wawancara berencana, yaitu suatu wawancara yang dipersiapkan 

atau suatu wawancara yang telah disusun dalam suatu pertanyaan kepada 

responden. Wawancara ini ditujukan pada siswa untuk mengungkapkan 

pendapat siswa sehingga dapat menggambarkan pembelajaran berbicara 

bahasa Jawa ragam krama dengan menggunakan metode role playing 

berbasis media audiovisual yang dilakukan oleh guru. 

3.6.3.3 Metode Tes 

Tes merupakan seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau 

sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur 

tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang 

dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu (Poerwanti, 

2008: 1.5). 

Tes yang digunakan dalam penelitian tindakan ini adalah tes prestasi. 

Tes prestasi yaitu tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian 

pengetahuan seseorang setelah mempelajari sesuatu. Tes ini dilakukan 

secara individu melalui tes formatif dan evaluasi, baik sebelum dilakukan 
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tindakan maupun sesudah terjadi tindakan pada siklus I dan siklus II. Selain 

itu, juga  digunakan tes unjuk kerja untuk mengukur sejauh mana 

keterampilan siswa dalam berbicara bahasa Jawa ragam krama yang telah 

diajarkan. 

3.6.3.4 Metode Studi Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2002: 206), metode dokumentasi yaitu mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan lapangan, transkrip, 

buku surat notulen rapat, surat kabar, majalah, prasasti, agenda dan 

sebagainya. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mengetahui 

data awal siswa pada pelajaran bahasa Jawa sebelum dilakukan penelitian. 

Selain itu, juga untuk memberikan gambaran konkret mengenai kegiatan 

belajar siswa di kelas berupa foto dan transkrip nilai siswa. 

3.6.3.5 Catatan Lapangan 

Menurut Bogdan dan Biklen (1982) catatan lapangan merupakan 

catatan tertulis mengenai apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan 

dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian 

kualitatif (Moleong, 2005:153). 

Catatan lapangan ini digunakan untuk mencatat aktivitas siswa, 

keterampilan guru dan keterampilan siswaselama proses pembelajaran 

berbicara bahasa Jawa ragam krama dengan menggunakan metoderole 

playing. Selain itu, juga berguna untuk mencatat kejadian- kejadian lain 

yang muncul selama pembelajaran sebagai bahan pertimbangan dalam 

melakukan refleksi dan memperkuat data yang telah diperoleh. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.7.1 Kuantitatif  

Data kuantitatif yaitu data angka berupa hasil belajar kognitif siswa 

pada mata pelajaran bahasa Jawa, dianalisis dengan menggunakan teknik 

analisis deskriptif dengan menentukan mean atau rerata. Nilai yang diambil 

merupakan akumulasi nilai proses dan nilai tes akhir atau evaluasi. Adapun 

langkah analisis data kuantitatif untuk menentukan nilai berdasarkan skor 

teoritis menggunakan rumus  sebagai berikut: 

n = 
 

  
 x 100  

Keterangan : n  = skor 

b  = banyaknya butir soal yang dijawab benar 

St = skor teoretis 

Adapun data kuantitatif disajikan dalam bentuk presentasi untuk 

menghitung ketuntasan belajar klasikal menggunakan rumus berikut: 

F = 
  

  
 x 100 % 

Keterangan:  

F = Presentase frekuensi 

fi = jumlah frekuensi yang muncul 

   Σf = jumlah frekunsi seluruhnya 

Sedangkan untuk menghitung mean untuk mencari rata-rata hasil 

belajar siswa menggunakan rumus : 
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   ̅ = 
  

  
 

 Keterangan :  

    ̅  = Nilai rata-rata 

   ∑x = jumlah nilai semua siswa 

   ∑N = jumlah siswa 

Hasil penghitungan yang diperoleh kemudian dikonsultasikan 

dengan Kriteria Ketuntasan Minimal di SDN Gisikdrono 03 berupa KKM 

klasikal dan individual dengan kualifikasi tuntas atau tidak tuntas, yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Batas Ketuntasan Minimal 

 

 

 

 

 

 

3.7.2 Kualitatif  

Data kualitatif yaitu data yang dijabarkan dengan cara 

mendeskripsikan hasil observasi berupa data hasil observasi aktifitas siswa 

dan keterampilan guru dalam proses pembelajaran dengan tindakan 

penggunaan metoderole playing berbasis media audiovisual, serta hasil 

catatan lapangan dan dokumentasi dianalisis dengan analisis deskriptif 

 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

Individual Klasikal 

≥ 60 ≥ 80 Tuntas 

< 60 < 80 Tidak Tuntas 
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N = (M – K) + 1 

kualitatif. Data kualitatif dijabarkan dalam kalimat yang terpisah menurut 

kategorinya untuk memperoleh simpulan. 

Data kualitatif ini diperoleh dari pengolahan data yang didapat dari 

instrumen pengamatan keterampilan guru dan instrumen pengamatan 

aktivitas siswa. Poerwanti dkk (2008: 6.9), menjelaskan dalam bentuk contoh 

instrumen untuk mengukur minat peserta didik yang telah berhasil dibuat 

adalah 10 butir. Jika rentangan yang dipakai adalah 1 – 5 maka skor terendah 

adalah 10 dan skor tertinggi adalah 50. Dengan demikian mediannya adalah 

(10 + 50)/2 yaitu sebesar 30. Jika dibagi menjadi 4 kategori maka skala 10 – 

20 termasuk tidak berminat, 21 – 30 kurang berminat, 31 – 40 berminat dan 

skala 41 – 50 sangat berminat.  

Sehingga dari contoh tersebut untuk menentukan skor dalam 4 

kategori, langkah- langkah yang dilakukan yaitu:  

a. Menentukan skor maksimal dan skor minimal, 

b. Menentukan median dari data skor yang diperoleh dengan, 

c. Membagi rentang skor menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup, 

kurang).  

Jika:   M = Skor Maksimal  

K = Skor Minimal  

N = banyaknya data 
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 Untuk rumus yang digunakan adalah (Herrhyanto, Aqib, 2008:5.3): 

Letak Q1 = ¼ (n + 2) untuk n genap atau Q1 = ¼ (n + 1) untuk data ganjil 

Letak Q2 = 2/4 (n + 1) untuk data genap maupun ganjil 

Letak Q3 = ¼ (3n + 2) untuk data genap atau Q3 = ¼ (3n +1) untuk data 

ganjil 

Letak Q4 = skor maksimal, maka didapat kriteria ketuntasan sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 

Kategori Ketuntasan Minimal 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

Q3 ≤ skor ≤ M Sangat baik 

Q2 ≤ skor Q3 Baik 

Q1 ≤ skor Q2 Cukup 

N ≤ skor Q1 Kurang 

 

3.8 Indikator Keberhasilan 

Metode role playing berbasis media audiovisual dapat meningkatkan 

keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama pada siswa kelas VA SDN 

Gisikdrono 03 Semarang dengan indikator sebagai berikut: 

a. Meningkatnya keterampilan guru pada pembelajaran berbicara bahasa 

Jawa ragam krama dengan metode role playing berbasis media 

audiovisual dengan kriteria minimal baik, 
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b. Meningkatnya aktivitas siswa pada pembelajaran berbicara bahasa Jawa 

ragam krama dengan metode role playing berbasis media audiovisual 

dengan kriteria minimal baik, 

c. 80% dari jumlah siswa kelas V SDN Gisikdrono 03 mengalami 

ketuntasan belajar individual sebesar ≥ 65 dalam kompetensi berbicara 

bahasa Jawa ragam krama 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 Berikut ini akan dipaparkan hasil penelitian yang terdiri atas keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama 

melalui metode role playing pada siswa kelas VA SDN Gisikdrono 03 Semarang. 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

4.1.1.1 Pertemuan Pertama 

  Pertemuan pertama pada siklus I dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 

2013. Materi yang dipelajari yaitu memerankan drama pendek dengan tema cerita 

Joko Kendhil. Pembelajaran dilaksanakan dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran 

(2 x 35 menit) dan diikuti oleh siswa kelas VA SDN Gisikdrono 03 Semarang 

yang berjumlah 31 siswa. 

4.1.1.1.1 Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada siklus I pertemuan pertama 

disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.1 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan Pertama 

 

No. 

 

Indikator  

Tingkat Kemampuan    

Skor  1 2 3 4 

1. Membuka pelajaran   √  3 

2. Melakukan tanya jawab dengan siswa  √   2 

3. Menjelaskan langkah- langkah metode 

role playing berbasis media audiovisual 

 √   2 

4. Memberikan penjelasan tentang materi 

pembelajaran 

  √  3 

5. Memimpin diskusi untuk memilih peran  √   2 

6. Memberikan penguatan kepada siswa   √  3 

7. Melakukan variasi dalam pembelajaran  √   2 

8. Mengelola kondisi kelas selama 

pembelajaran 

  √  3 

9. Memberikan bimbingan pada semua 

siswa 

  √  3 

10. Menutup pelajaran   √   2 

Jumlah  25 

Rata- rata 2,5 

Kriteria  Cukup 

Persentase  62,5% 
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 Berdasarkan tabel 4.1, dapat diketahui bahwa jumlah skor keterampilan 

guru pada siklus I pertemuan pertama adalah 25, rata- rata skor 2,5 dengan kriteria 

cukup dan persentase sebesar 62,5%. Indikator keterampilan guru tersebut 

dideskripsikan sebagai berikut: 

1) Membuka pelajaran 

Skor yang diperoleh guru ketika membuka pelajaran pada pertemuan 

pertama adalah 3, yang ditunjukkan dengan deskriptor guru melakukan 

apersepsi dan menjelaskan tujuan pembelajaran. 

2) Melakukan tanya jawab dengan siswa 

Selama pembelajaran guru melakukan tanya jawab dengan siswa 

secara hangat dan antusias, sehingga memperoleh skor 2. 

3) Menjelaskan langkah- langkah metode role playing berbasis media 

audiovisual 

Guru menjelaskan langkah- langkah pelaksanaan metode role playing 

berbasis media audiovisual kepada siswa secara singkat saja, sehingga 

skor yang diperoleh guru sebanyak 2. 

4) Memberikan penjelasan tentang materi pembelajaran 

Guru memberikan penjelasan kepada siswa tentang materi 

pembelajaran secara garis besar kemudian siswa dapat menyimpulkan 

dengan sendiri materi yang dijelaskan oleh guru, sehingga dari deskriptor 

yang muncul guru memperoleh skor 3. 

5) Memimpin diskusi untuk memilih peran 
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Pada pertemuan pertama guru memperoleh skor 2, karena guru 

membimbing siswa memilih tokoh untuk bermain peran sesuai dengan 

petunjuk guru. Guru memimpin diskusi kelompok siswa untuk memilih 

peran yang akan mereka mainkan. 

6) Memberikan penguatan kepada siswa 

Pada indikator memberikan penguatan kepada siswa dengan 

deskriptor memberikan pujian terhadap tampilan siswa dan memberikan 

reward, guru memperoleh skor sebesar 3. 

7) Melakukan variasi dalam pembelajaran 

Selama proses pembelajaran, guru melakukan variasi yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran, namun tidak dilakukan secara terarah, 

sehingga skor yang diperoleh guru sebanyak 2. 

8) Mengelola kondisi kelas selama pembelajaran 

Guru mengelola kondisi kelas dengan cara memberikan petunjuk yang 

jelas tentang pelaksanaan proses pembelajaran, menegur siswa apabila 

diperlukan, dan berkeliling membagi perhatian kepada seluruh siswa. Skor 

yang diperoleh guru adalah 3. 

9) Memberikan bimbingan pada semua siswa 

Skor yang diperoleh guru dalam indikator ini adalah 3, dengan 

deskriptor guru memberikan bimbingan kepada sebagian besar siswa. 

10)  Menutup pelajaran 



68 
 

Pada indikator ini, guru memperoleh skor 2 yaitu guru menyimpulkan 

materi pelajaran pada saat menutup pelajaran. Namun, guru belum 

memberikan umpan balik pada pertemuan ini. 

 

4.1.1.1.2 Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I pertemuan pertama 

disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan Pertama 

 

No. 

 

Indikator  

Skor yang diperoleh  

Jumlah  

Rata-

rata 1 2 3 4 

1. Siap untuk mengikuti pembelajaran - 24 7 - 69 2,2 

2. Aktif bertanya dan menjawab 3 14 14 - 73 2,4 

3. Memperhatikan penjelasan dari guru 2 14 15 - 75 2,4 

4. Melakukan diskusi dalam memilih 

peran 

- 20 11 - 73 2,4 

5. Berlatih bermain peran bersama 

kelompoknya 

- 25 6 - 68 2,2 

6. Bekerjasama ketika melakukan 

permainan peran 

- 11 20 - 82 2,6 

7. Menyimak dialog ketika permainan 

peran 

- 23 8 - 70 2,3 

8. Menyimpulkan materi pelajaran - 31 - - 62 2,0 

9. Mengerjakan evaluasi 11 20 - - 82 2,6 

Jumlah  654 

Rata- rata 21,1 

Kategori  Cukup 
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Berdasarkan tabel 4.2 tentang hasil observasi aktivitas siswa pada 

siklus I pertemuan pertama, jumlah skor aktivitas siswa adalah 654 dengan rata- 

rata jumlah skor yang diperoleh siswa adalah 21,1 serta kriteria cukup. Indikator 

aktivitas siswa tersebut dideskripsikan sebagai berikut: 

1) Siap mengikuti pelajaran 

Proses pembelajaran pada siklus I pertemuan pertama, tidak ada siswa 

yang memperoleh skor 1, siswa yang mendapatkan skor 2 ada 24 siswa, 

dan 7 siswa memperoleh skor 3. Jumlah skor yang diperoleh siswa adalah 

69 dengan rata- ratanya sebesar 2,2. 

2) Aktif bertanya dan menjawab 

Pertemuan pertama, terdapat 3 siswa yang memperoleh skor 1, 14 

siswa memperoleh skor 14, dan 14 siswa yang lain memperoleh skor 3. 

Jumlah skor yang diperoleh siswa adalah 73, sedangkan rata- rata skornya 

adalah 2,4. 

3) Memperhatikan penjelasan dari guru  

Pada indikator memperhatikan penjelasan dari guru di pertemuan 

pertama, sebanyak 2 siswa memperoleh skor 1, 14 siswa memperoleh skor 

2, dan 15 siswa memperoleh skor 3. Rata- rata skor yang diperoleh siswa 

adalah 2,4 dengan jumlah skor keseluruhan sebesar 75. 

4) Melakukan diskusi dalam memilih peran 

Jumlah siswa yang memperoleh skor 2 pada indikator ini sebanyak 20 

siswa dan 11 siswa yang lain memperoleh skor 3. Rata- rata skornya 2,4 

dengan jumlah skor 73. 
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5) Berlatih bermain peran bersama kelompoknya 

Jumlah skor yang diperoleh siswa secara keseluruhan pada indikator 

ini di pertemuan pertama adalah 68, dengan rata- rata skor sebesar 2,2. 

Sebanyak 25 siswa memperoleh skor 2 dan 6 siswa memperoleh skor 3. 

6) Bekerjasama ketika melakukan permainan peran. 

Rata- rata skor yang diperoleh siswa pada pertemuan pertama untuk 

indikator bekerjasama ketika melakukan permainan peran adalah 2,6. 

Siswa yang memperoleh skor 2 ada 11 siswa dan 20 siswa memperoleh 

skor 3. Jumlah skor yang diperoleh siswa yaitu 82. 

7) Menyimak dialog ketika permainan peran 

Pembelajaran pada pertemuan pertama indikator menyimak dialog 

ketika permainan peran dilakukan oleh hanya sebagian kecil siswa. 

Sejumlah 23 memperoleh skor 2 dan 8 siswa memperoleh skor 3. Rata- 

rata skor yang diperoleh siswa sebesar 2,3. 

8) Menyimpulkan materi pelajaran 

Indikator menyimpulkan materi pelajaran pada pertemuan pertama 

menunjukkan bahwa semua siswa menyimpulkan materi dengan bantuan 

guru yang terbukti dengan perolehan skor seluruh siswa sebesar 2. 

Sehingga rata- rata skor yang diperoleh siswa yaitu 2,0. 

9) Mengerjakan evaluasi 

Rata-rata skor yang diperoleh siswa pada indikator mengerjakan soal 

evaluasi yaitu 2,6. Keadaan tersebut dapat dilihat dari perolehan skor 
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siswa sebesar 2 oleh 11 siswa dan 20 siswa dengan skor 3. Jumlah skor 

seluruhnya yaitu 82. 

4.1.1.1.3 Hasil belajar siswa siklus I pertemuan pertama 

Hasil observasi keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama siswa 

pada siklus I pertemuan pertama disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Skor Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama 

Siklus I Pertemuan Pertama 

 

No. 

 

Aspek  

Perolehan Skor  

Jumlah  

Rata- 

rata 1 2 3 4 

1. Menggunakan intonasi yang tepat - 11 20 - 82 2,6 

2. Kejelasan dalam melafalkan kata 7 24 - - 55 1,8 

3. Ketepatan dan kelancaran dalam 

mengucapkan kata atau kalimat 

- 21 10 - 72 2,3 

4. Mengerti makna kata dan kalimat 

yang diucapkan 

6 25 - - 56 1,8 

5. Keberanian dalam memerankan 

tokoh di depan kelas 

- 8 23 - 85 2,7 

Jumlah 350 

Rata- rata 11,3 

Kriteria  Cukup  

 

Berdasarkan data pada tabel 4.3, diketahui bahwa jumlah skor 

keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama siswa pada siklus I pertemuan 

pertama adalah 350 dengan rata- rata skor yang diperoleh siswa adalah 11,3 serta 

masuk kriteria cukup. Hasil observasi keterampilan berbicara bahwa Jawa ragam 

krama siswa dideskripsikan sebagai berikut: 



72 
 

a. Menggunakan intonasi yang tepat 

Pertemuan pertama, jumlah skor untuk indikator menggunakan 

intonasi yang tepat adalah 82 dengan rata- rata skor yangg diperoleh siswa 

yaitu 2,6. Siswa yang memperoleh skor 2 ada 11 siswa dan 20 siswa 

memperoleh skor 3. 

b. Kejelasan dalam melafalkan kata 

Jumlah skor pada aspek kejelasan melafalkan kata adalah 55, dengan 

perolehan skor 1 sebanyak 7 siswa dan skor 2 sebanyak 24 siswa. Rata- rata 

skor yang diperoleh siswa adalah 1,8. 

c. Ketepatan dan kelancaran mengucapkan kata atau kalimat 

Skor yang diperoleh siswa pada pertemuan pertama ini yaitu, 

sebanyak 21 siswa memperoleh skor 2 dan 10 siswa memperoleh skor 3. 

Jumlah skor keseluruhan pada pertemuan ini adalah 72 dengan rata- rata skor 

2,3. 

d. Mengerti makna kata dan kalimat yang diucapkan 

Rata- rata skor yang diperoleh siswa pada indikator mengerti makna 

kata dan kalimat yang diucapkan adalah 1,8 dengan jumlah skor seluruhnya 

56. Terdapat 6 siswa dengan perolehan skor 1 dan 25 siswa dengan skor 2. 

e. Keberanian dalam memerankan tokoh di depan kelas 

Aspek keberanian memerankan tokoh di depan kelas mendapat skor 

85 dengan rata- rata skor sebesar 2,7. Siswa yang memperoleh skor 2 ada 8 

siswa dan 23 siswa yang lain memperoleh skor 3. 
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Nilai keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama disajikan pada 

tabel berikut : 

 

 

 

 

Tabel 4.4 

Nilai Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama Siswa 

Siklus I Pertemuan Pertama 

 No. Nama Siswa Nilai  Ketuntasan  

1. DNL 50 TT 

2. DI 55 TT 

3. RK 55 TT 

4. RWS 60 TT 

5. AI 65 T 

6. BDH 65 T 

7. BRHW 65 T 

8. CB 70 T 

9. DDP 65 T 

10. DO 70 T 

11. DAS 75 T 

12. DMS 65 T 

13. ELN 60 TT 

14. EA 70 T 

15. FEC 60 TT 

16. FEF 60 TT 

17. HTH 60 TT 

18. KD 75 T 

19. LNH 65 T 

20. MR 55 TT 

21. NY 80 T 

22. NRS 70 T 

23. PRD 65 T 

24. RPP 50 TT 

25. RIN 55 TT 

26. TA 65 T 

27. TDN 70 T 

28. YSN 65 T 
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29. YFI 40 TT 

30. WA 45 TT 

31. KV 60 TT 

Jumlah 1865 

Rata- rata 60,2 

Nilai Tertinggi 80 

Nilai Terendah 40 

Jumlah Tuntas 18 

Jumlah Tidak Tuntas 13 

Persentase Ketuntasan 58,1% 

 

Berdasarkan tabel 4.4, dapat dilihat nilai keterampilan berbicara 

bahasa Jawa ragam krama siswa yaitu jumlah nilai siswa sebesar 1865 dengan 

rata- rata nilai siswa 60,2. Nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 40 dan nilai 

tertinggi siswa yaitu 80. Persentase ketuntasan siswa pada siklus I pertemuan 

pertama adalah 58,1%. 

Nilai keterampilan siswa dalam berbicara bahasa Jawa ragam krama 

tersebut didukung oleh nilai evaluasi siswa yang disajikan dalam tabel di bawah 

ini: 

Tabel 4.5 

Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus I Pertemuan Pertama 
 

No. 

 

NAMA 

Data Awal Siklus I Pertemuan Pertama 

Nilai  Ketuntasan  Nilai  Ketuntasan  

1. DNL 50 TT 55 TTT 

2. DI 60 TT 60 TT 

3. RK 50 TT 50 TT 

4. RWS 60 TT 65 T 

5. AI 45 TT 70 T 

6. BDH 50 TT 65 T 

7. BRHW 65 T 70 T 

8. CB 80 T 95 T 

9. DDP 35 TT 35 TT 

10. DO 70 T 70 T 

11. DAS 65 T 80 T 

12. DMS 45 TT 55 TT 

13. ELN 60 TT 60 TT 

14. EA 60 TT 70 T 

15. FEC 60 TT 65 T 

16. FEF 60 TT 75 T 

17. HTH 70 T 75 T 

18. KD 75 T 80 T 

19. LNH 65 T 70 T 

20. MR 70 T 75 T 
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21. NY 70 T 75 T 

22. NRS 60 TT 65 T 

23. PRD 30 TT 45 TT 

24. RPP 60 TT 70 T 

25. RIN 55 TT 75 T 

26. TA 60 TT 75 T 

27. TDN 60 TT 75 T 

28. YSN 55 TT 80 T 

29. YFI 30 TT 35 TT 

30. WA 60 TT 75 T 

31. KV 60 TT 60 TT 

Jumlah  1795 2070 

Rata- rata 58 66,8 

Nilai Tertinggi 80 95 

Nilai Terendah 30 35 

Jumlah Tuntas 9 23 

Jumlah Tidak Tuntas 22 8 

Persentase Ketuntasan 29% 74,2% 

Berdasarkan tabel 4.5 yang disajikan, dapat dilihat terjadi peningkatan 

nilai hasil belajar siswa dari data awal yang diambil ketika pra siklus dengan nilai 

pada siklus I pertemuan pertama. Rata- rata nilai siswa mengalami peningkatan 

dari 58 pada pra siklus, menjadi 66,8 pada siklus I pertemuan pertama. Nilai 

tertinggi yang diperoleh siswa juga meningkat dari 80 menjadi 95, dan nilai 

terendah dari 30 menjadi 35. Dengan diterapkan metode role playing berbasis 

media audiovisual, ketuntasan klasikal siswa meningkat dari 29% menjadi 74,2%. 

Kategori ketuntasan siswa ditentukan berdasarkan nilai KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) SDN Gisikdrono 03 Semarang, yang disajikan pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.6 

Krtiteria Ketuntasan Minimal 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi  

≥ 65 Tuntas 

< 65 Tidak Tuntas 

 

4.1.1.1.4 Refleksi  

Hasil refleksi pada siklus I pertemuan pertama, yaitu: 
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a. Keterampilan guru selama proses pembelajaran bahasa Jawa ragam krama 

dapat dikatakan cukup. Hal ini dapat ditunjukkan dengan hasil observasi 

yang dilakukan oleh observer, yaitu skor yang diperoleh guru pada 

pertemuan pertama adalah 25 dengan kriteria cukup. Hasil tersebut belum 

sesuai dengan indikator keberhasilan, dalam beberapa aspek masih perlu 

peningkatan dan banyak perbaikan lagi. 

b. Hasil observasi aktivitas siswa belum memenuhi indikator yang 

ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari observasi dengan rata- rata skor yang 

diperoleh mengenai aktivitas siswa adalah sebesar 21,1 dengan kriteria 

cukup. 

c. Hasil observasi keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama siswa 

menunjukkan hasil cukup, dikarenakan sebagian besar dari jumlah siswa 

belum memenuhi indikator yang ditetapkan. Terdapat 13 siswa yang tidak 

tuntas belajar, dengan persentase ketuntasan sebesar 58,1% dan rata- rata 

nilai yang diperoleh siswa yaitu 60,2. 

Kendala- kendala yang dapat diidentifikasi dari hasil observasi yang 

telah dilakukan terhadap beberapa aspek, antara lain: 

a. Guru belum menjelaskan dengan rinci tentang langkah- langkah dalam 

pelaksanaan metode role playing berbasis media audiovisual kepada 

siswa, hal ini menjadikan siswa kurang maksimal dalam mengikuti 

pembelajaran karena terdapat beberapa siswa yang belum memahami  

aplikasi metode tersebut dalam pembelajaran bahasa Jawa.  



77 
 

b. Guru dalam menjelaskan materi pelajaran, guru hanya menjelaskan secara 

garis besarnya saja selebihnya siswa diminta untuk membaca, memahami 

dan mengambil kesimpulan sendiri. Sehingga siswa kurang menguasai 

materi yang diajarkan oleh guru. 

c. Selama proses pembelajaran, sebagian siswa tidak konsentrasi mengikuti 

pembelajaran karena bermain dan mengobrol bersama teman. Suasana 

kelas juga terdengar gaduh karena beberapa siswa membuat keributan saat 

pembelajaran berlangsung, sehingga mengganggu kelompok lain yang 

sedang berdiskusi maupun berlatih bermain peran. 

d. Sebagian besar dari jumlah siswa ketika diminta maju ke depan kelas 

untuk bermain peran masih malu- malu. Kalimat yang diucapkan dalam 

dialog juga kurang jelas dan terbata- bata karena siswa belum terbiasa 

dengan pengucapan bahasa Jawa ragam krama. Hal ini menyebabkan 

banyak siswa yang nilainya belum tuntas dalam keterampilan berbicara 

bahasa Jawa ragam krama. 

Berdasarkan refleksi yang dilakukan observer dalam beberapa aspek 

pada siklus I pertemuan pertama, maka perlu dilakukan perbaikan pada 

pembelajaran siklus I pertemuan kedua. 

4.1.1.1.5 Revisi  

Berdasarkan refleksi pada siklus I pertemuan pertama, makan 

diperlukan perbaikan untuk meningkatkan pembelajaran pada siklus I pertemuan 

kedua. Perbaikan yang harus dilaksanakan pada siklus I pertemuan kedua, yaitu: 
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a. Guru menjelaskan pelaksanaan langkah- langkah metode role playing 

berbasis media audiovisual dalam proses pembelajaran dengan rinci, 

sehingga siswa mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. 

b. Guru menjelaskan materi yang dipelajari dengan terstruktur dan rinci, serta 

memberikan contoh konkret kepada siswa jika diperlukan. Dengan begitu, 

diharapkan siswa memahami materi yang diajarkan dengan baik, sehingga 

memperoleh hasil belajar yang memuaskan. 

c. Guru bersikap tegas dan memberikan sanksi yang mendidik kepada siswa 

yang berbuat gaduh atau melakukan penyimpangan, sehingga 

pembelajaran dapat berlangsung dengan tertib dan tidak mengganggu 

siswa yang sedang berdiskusi ataupun yang maju bermain peran di depan 

kelas. 

d. Guru memberikan pengarahan yang jelas dan memberikan contoh kepada 

siswa dalam memainkan peran supaya siswa dapat mengikuti apa yang 

telah dicontohkan oleh guru dengan baik dan dapat meningkatkan 

keterampilan siswa dalam berbicara bahasa Jawa ragam krama. 

4.1.1.2 Pertemuan Kedua 

  Siklus I pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2013. 

Materi pada pertemuan ini masih sama seperti pada pertemuan pertama, yaitu 

memerankan drama pendek berjudul ―Joko Kendhil‖. Siswa diminta memerankan 

drama tersebut di depan kelas secara berkelompok.. pembelajaran dilaksanakan 

dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran (2 x 35 menit) dan diikuti oleh siswa kelas 

VA SDN Gisikdrono 03 Semarang yang berjumlah 31 siswa. 
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4.1.1.2.1 Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

 Hasil observasi keterampilan guru pada siklus I pertemuan kedua 

disajikan dalam tabel berikut: 

 

 

 

 

Tabel 4.7 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan Kedua 

 

No. 

 

Indikator 

Tingkat Kemampuan  

Skor  1 2 3 4 

1. Membuka pelajaran   √  3 

2. Melakukan tanya jawab dengan siswa   √  3 

3. Menjelaskan langkah- langkah metode 

role playing berbasis media audiovisual 

 √   2 

4. Memberikan penjelasan tentang materi 

pembelajaran 

   √ 4 

5. Memimpin diskusi untuk memilih peran  √   2 

6. Memberikan penguatan kepada siswa   √  3 

7. Melakukan variasi dalam pembelajaran  √   2 

8. Mengelola kondisi kelas selama 

pembelajaran 

   √ 4 

9. Memberikan bimbingan pada semua 

siswa 

 √   2 

10. Menutup pelajaran    √  3 

Jumlah  28 

Rata- rata 2,8 

Kriteria Baik 

Persentase 70% 

 

 Berdasarkan data pada tabel 4.7 yang telah disajikan, dapat dilihat 

bahwa jumlah skor keterampilan guru pada siklus I pertemuan kedua adalah 28, 

dengan rata- rata 2,8. Dengan demikian kriteria yang diperoleh guru adalah baik 
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dan persentasenya sebesar 70%. Indikator keterampilan guru tersebut 

dideskripsikan sebagai berikut: 

1) Membuka pelajaran 

  Skor yang diperoleh guru pada pertemuan kedua adalah 3, guru 

melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran, namun 

guru belum memotivasi siswa untuk memperhatikan materi yang akan 

dipelajari. 

 

2) Melakukan tanya jawab dengan siswa 

  Pembelajaran pada pertemuan kedua, guru melakukan tanya jawab 

dengan siswa sehingga membuat siswa antusias mengikuti proses 

pembelajaran dan guru memberikan waktu untuk berfikir bagi siswa 

sebelum menjawab pertanyaan dari guru. Skor yang diperoleh guru adalah 

3. 

3) Menjelaskan langkah- langkah metode role playing berbasis media 

audiovisual 

  Skor yang diperoleh guru pada indikator ini adalah 2, dikarenakan 

deskriptor yang ditunjukkan guru yaitu menjelaskan langkah- langkah 

metode secara garis besar saja sehingga tidak memahamkan kepada siswa. 

4) Memberikan penjelasan tentang materi pembelajaran 

  Guru menjelaskan materi dengan terperinci disertai dengan contoh 

konkret sehingga memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran 
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yang disampaikan oleh guru, sehingga skor yang diperoleh guru pada 

indikator ini adalah 4. 

5) Memimpin diskusi untuk memilih peran 

  Guru membimbing siswa dalam memilih peran, namun masih 

dengan petunjuk guru bukan berdasarkan kemampuan siswa sendiri, 

sehingga skor yang diperoleh guru adalah 2. 

 

 

 

6) Memberikan penguatan kepada siswa 

 Pada indikator memberikan penguatan kepada siswa dengan 

deskriptor memberikan pujian terhadap tampilan siswa dan memberikan 

reward, guru memperoleh skor sebesar 3. 

7) Melakukan variasi dalam pembelajaran 

Selama proses pembelajaran, guru melakukan variasi yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran, namun tidak dilakukan secara terarah, 

sehingga skor yang diperoleh guru sebanyak 2. 

8) Mengelola kondisi kelas selama pembelajaran 

Selama proses pembelajaran berlangsung, guru mengelola kelas 

dengan memberikan perhatian secara menyeluruh kepada semua siswa, 

menegur siswa yang melakukan tindakan menyimpang, serta berhasil 

mengembalikan kondisi kelas seperti semula jika terjadi gangguan. 

Dengan deskriptor yang muncul, skor yang diperoleh guru adalah 4. 
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9) Memberikan bimbingan kepada semua siswa 

Skor yang diperoleh guru pada indikator ini adalah 2, dikarenakan 

guru hanya memberikan bimbingan kepada beberapa siswa saja yang 

terlihat mengalami kesulitan. 

10) Menutup pelajaran 

  Guru menutup pelajaran dengan mengajak siswa menyimpulkan 

materi pelajaran secara bersama- sama serta memberikan soal evaluasi 

kepada siswa. Namun, guru belum memberikan umpan balik dari proses 

pembelajaran yang telah berlangsung, sehingga skor yang diperoleh guru 

adalah 3. 

4.1.1.2.2 Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

 Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I pertemuan kedua disajikan 

dalam tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan Kedua 

 

No. 

 

Indikator  

Skor yang diperoleh  

Jumlah  

Rata-

rata 1 2 3 4 

1. Siap untuk mengikuti pembelajaran - 4 27 - 89 2,9 

2. Aktif bertanya dan menjawab - 3 23 5 95 3,1 

3. Memperhatikan penjelasan dari guru - 9 20 2 82 2,6 

4. Melakukan diskusi dalam memilih 

peran 

- 15 15 16 109 3,5 

5. Berlatih bermain peran bersama 

kelompoknya 

- - 26 5 98 3,2 

6. Bekerjasama ketika melakukan 

permainan peran 

- 2 27 2 93 3,0 
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7. Menyimak dialog ketika permainan 

peran 

- 5 21 5 93 3,0 

8. Menyimpulkan materi pelajaran - - 24 7 100 3,2 

9. Mengerjakan evaluasi - 10 11 10 93 3,0 

Jumlah  852 

Rata- rata 27,5 

Kategori  Baik 

 

 Berdasarkan tabel 4.8 tentang hasil observasi aktivitas siswa pada siklus 

I pertemuan kedua, jumlah skor aktivitas siswa adalah 852 dengan rata- rata 

jumlah skor yang diperoleh siswa sebesar 27,5, kriteria baik. Indikator aktivitas 

siswa tersebut dideskripsikan sebagai berikut: 

1) Siap untuk mengikuti pembelajaran 

  Siswa yang memperoleh skor 2 sebanyak 4 siswa dan 27 siswa 

dengan perolehan skor 3. Rata- rata skor yang diperoleh siswa yaitu 2,9. 

2) Aktif bertanya dan menjawab 

  Indikator aktif bertanya dan menjawab menunjukkan sebanyak 3 

siswa memperoleh skor 2, 23 siswa memperoleh skor 23, dan perolehan 

skor 4 sebanyak 5 siswa. Rata- rata skor yang diperoleh siswa adalah 3,1. 

3) Memperhatikan penjelasan dari guru 

  Rata- rata skor yang diperoleh siswa pada indikator memperhatikan 

penjelasan dari guru adalah 2,6 dengan rincian 9 siswa memperoleh skor 

2, 20 siswa memperoleh skor 3, dan skor 4 diperoleh 2 siswa. 

4) Melakukan diskusi dalam memilih peran 
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Indikator melakukan diskusi untuk memilih peran menunjukkan skor 

3 diperoleh oleh 15 siswa dan skor 4 diperoleh oleh 16 siswa. Rata- rata 

skor yang diperoleh siswa adalah 3,5. 

5) Berlatih bermain peran bersama kelompoknya 

Skor yang diperoleh siswa pada indikator berlatih bermain peran 

bersama kelompoknya yaitu sebanyak 26 siswa memperoleh skor 3 dan 5 

siswa memperoleh skor 4. Sehingga rata- rata skor yang diperoleh siswa 

adalah 3,2. 

 

6) Bekerjasama ketika melakukan permainan peran 

Indikator bekerjasama ketika melakukan permainan peran 

menunjukkan perolehan skor siswa yaitu sebanyak 2 siswa memperoleh 

skor 2, 27 siswa memperoleh skor 3, dan 4 siswa lainnya memperoleh skor 

4. 

7) Menyimak dialog ketika permainan peran 

Siswa yang memperoleh skor 2 untuk indikator ini ada 5 siswa, 21 

siswa memperoleh skor 3, dan skor 4 diperoleh sebanyak 5 siswa. Rata- 

rata skor yang diperoleh siswa yaitu 3,0. 

8) Menyimpulkan materi pelajaran 

Pembelajaran yang dilakukan pada indikator menyimpulkan materi 

pelajaran, menunjukkan skor 3 diperoleh oleh 24 siswa dan 7 siswa 

lainnya memperoleh skor 4. 

9) Mengerjakan soal evaluasi 
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Hasil pengamatan ketika siswa mengerjakan soal evaluasi didapatkan 

data bahwa siswa yang memperoleh skor 2 sebanyak 10 siswa, skor 3 

diperoleh oleh 11 siswa, dan 10 siswa memperoleh skor 4. Rata- rata skor 

yang diperoleh siswa pada indikator ini yaitu 3,0. 

4.1.1.2.3 Hasil Belajar Siswa Siklus I Pertemuan Kedua 

 Hasil observasi keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama siswa 

pada siklus I pertemuan kedua disajikan dalam tabel berikut: 

 

 

 

Tabel 4.9 

Skor Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama 

Siklus I Pertemuan Kedua 

 

No. 

 

Aspek  

Perolehan Skor  

Jumlah  

Rata- 

rata 1 2 3 4 

1. Menggunakan intonasi yang tepat - 19 12 - 74 2,4 

2. Kejelasan dalam melafalkan kata - 4 27 - 89 2,9 

3. Ketepatan dan kelancaran dalam 

mengucapkan kata atau kalimat 

- 16 15 - 77 2,5 

4. Mengerti makna kata dan kalimat 

yang diucapkan 

- 6 25 - 87 2,8 

5. Keberanian dalam memerankan 

tokoh di depan kelas 

- 2 29 - 91 2,9 

Jumlah 418 

Rata- rata 13,5 

Kriteria  Baik  
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 Berdasarkan data tabel 4.9, dapat dilihat jumlah skor keterampilan 

berbicara bahasa Jawa ragam krama siswa pada siklus I pertemuan kedua adalah 

418 dengan rata- rata skor yang diperoleh siswa adalah 13,5 dan mendapatkan 

kriteris baik. Hasil observasi keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama 

siswa dideskripsikan sebagai berikut: 

a. Menggunakan intonasi yang tepat 

Jumlah skor pada indikator menggunakan intonasi yang tepat adalah 

74 dengan rata- rata skornya 2,4. Siswa yang memperoleh skor 2 ada 19 siswa 

dan 12 siswa memperoleh skor 3. 

 

b. Kejelasan dalam melafalkan kata 

Rata- rata skor pada indikator kejelasan dalam melafalkan kata adalah 

2,9 dan jumlah skornya 89. Siswa yang memperoleh skor 2 sebanyak 4 siswa 

dan 27 siswa memperoleh skor 3. 

c. Ketepatan dan kelancaran dalam mengucapkan kata atau kalimat 

Siswa yang memperoleh skor 2 pada indikator ini ada 16 siswa dan 15 

siswa lainnya memperoleh skor 3. Jumlah skor yang diperoleh siswa sebesar 77 

dengan rata- rata skor sebesar 2,5. 

d. Mengerti makna kata dan kalimat yang diucapkan 

Sebanyak 6 siswa memperoleh skor 2 dan 25 siswa memperoleh skor 

3 pada indikator mengerti makna kata dan kalimat yang diucapkan. Jumlah 

skor yang diperoleh yaitu 87 dengan rata- rata skor 2,8. 

e. Keberanian dalam memerankan tokoh di depan kelas 
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Jumlah skor yang diperoleh siswa pada indikator keberanian dalam 

memerankan tokoh di depan kelas adalah 91 dan rata-ratanya 2,9. Skor 2 

diperoleh oleh 2 siswa dan skor 3 diperoleh 29 siswa. 

Nilai keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama disajikan pada 

tabel berikut: 

 

 

 

 

 

Tabel 4.10 

Nilai Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama Siswa 

Siklus I Pertemuan Kedua 

 No. Nama Siswa Nilai  Ketuntasan  

1. DNL 55 TT 

2. DI 60 TT 

3. RK 55 TT 

4. RWS 65 T 

5. AI 70 T 

6. BDH 70 T 

7. BRHW 70 T 

8. CB 60 TT 

9. DDP 60 TT 

10. DO 70 T 

11. DAS 70 T 

12. DMS 70 T 

13. ELN 65 T 

14. EA 70 T 

15. FEC 55 TT 

16. FEF 70 T 

17. HTH 60 TT 

18. KD 75 T 

19. LNH 75 T 

20. MR 60 TT 

21. NY 75 T 

22. NRS 70 T 

23. PRD 65 T 
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24. RPP 65 T 

25. RIN 60 TT 

26. TA 70 T 

27. TDN 75 T 

28. YSN 70 T 

29. YFI 50 TT 

30. WA 60 TT 

31. KV 65 T 

Jumlah 2030 

Rata- rata 65,5 

Nilai Tertinggi 75 

Nilai Terendah 50 

Jumlah Tuntas 20 

Jumlah Tidak Tuntas 11 

Persentase Ketuntasan 64,51% 

 

Jumlah nilai keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama siswa 

siklus I pertemuan kedua adalah 2030 dengan rata- rata 65,5. Nilai tertinggi yang 

dicapai oleh siswa sebesar 75 dan nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 50. 

Hasil yang diperoleh siswa pada siklus I pertemuan kedua ini mengalami 

peningkatan dari pertemuan sebelumnya. Yang ditunjukkan dengan persentase 

ketuntasan siswa dari 58,1% menjadi 64,51%. 

Nilai keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama tersebut 

didukung oleh nilai evaluasi siswa yang disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Belajar Siswa Siklus I Pertemuan Kedua 
 

No. 

 

Nama  

Siklus I Pertemuan Kedua 

Nilai  Ketuntasan  

1. DNL 85 T 

2. DI 70 T 

3. RK 60 TT 

4. RWS 70 T 

5. AI 80 T 

6. BDH 70 T 

7. BRHW 80 T 

8. CB 95 T 

9. DDP 70 T 

10. DO 90 T 

11. DAS 95 T 

12. DMS 80 T 

13. ELN 80 T 
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14. EA 85 T 

15. FEC 80 T 

16. FEF 80 T 

17. HTH 80 T 

18. KD 80 T 

19. LNH 80 T 

20. MR 75 T 

21. NY 80 T 

22. NRS 75 T 

23. PRD 65 T 

24. RPP 70 T 

25. RIN 80 T 

26. TA 75 T 

27. TDN 80 T 

28. YSN 90 T 

29. YFI 40 TT 

30. WA 75 T 

31. KV 70 T 

Jumlah  2385 

Rata- rata 77 

Nilai Tertinggi 95 

Nilai Terendah 40 

Jumlah Tuntas 29 

Jumlah Tidak Tuntas 2 

 Persentase Ketuntasan 93,5% 

 

Nilai hasil belajar siswa pada siklus I pertemuan kedua ini mengalami 

peningkatan dari pertemuan sebelumnya. Rata- rata nilai siswa pada pertemuan 

kedua ini adalah 77 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 93,5%. Nilai 

tertinggi yang dicapai siswa adalah 95 dan nilai terendah yang diperoleh siswa 

yaitu 40. Ketuntasan nilai siswa ditentukan berdasarkan KKM di SDN Gisikdrono 

03 Semarang, sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Kriteria Ketuntasan Minimal 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi  

≥ 65 Tuntas  

< 65 Tidak Tuntas 

 

4.1.1.2.4 Refleksi  
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 Hasil refleksi pada siklus I pertemuan kedua, yaitu: 

a. Keterampilan guru pada pertemuan kedua ini mengalami peningkatan dari 

pertemuan sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan hasil observasi yang 

telah dilakukan, yaitu dapat dilihat jumlah skor yang diperoleh guru 

sebesar 28 dengan kriteria baik. Hasil yang diperoleh guru sudah sesuai 

dengan indikator keberhasilan yang ditentukan, tetapi masih perlu 

diperbaiki dan ditingkatkan lagi. 

b. Proses pembelajaran pada siklus I pertemuan kedua terlihat lebih baik 

dibanding pertemuan sebelumnya. Aktivitas siswa selama mengikuti 

pembelajaran meningkat dari pertemuan pertama. Rata- rata skor yang 

diperoleh siswa yaitu 27,5 dengan kriteria baik. Sedangkan jumlah skor 

yang diperoleh siswa sebesar 852. Hasil yang dicapai pada pertemuan 

kedua ini sudah sesuai dengan indikator keberhasilan yang ditentukan, 

namun tetap masih perlu ditingkatkan lagi. 

c. Keterampilan siswa dalam berbicara bahasa Jawa ragam krama yang 

ditunjukkan pada pertemuan kedua ini mengalami peningkatan. 

Ditunjukkan dari hasil observasi menunjukkan peningkatan rata- rata 

siswa menjadi 65,5 dan jumlah siswa yang tuntas menjadi 20 siswa dengan 

persentase ketuntasan sebesar 64,51%. 

  Hasil belajar siswa tersebut belum mencapai indikator keberhasilan 

yang ditentukan, yang disebabkan oleh beberapa faktor berikut: (1) kemampuan 

siswa dalam menguasai kosakata dalam bahasa Jawa ragam krama masih rendah, 

(2) siswa dalam melakukan permainan peran di depan kelas masih terlihat kurang 
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percaya diri, dialog yang diucapkan masih terbata- bata dan pelafalannya belum 

sesuai, dan (3) terdapat beberapa siswa yang berbuat gaduh dan kurang 

memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru, sehingga mengganggu proses 

pembelajaran yang berlangsung. 

  Berdasarkan refleksi yang dilakukan pada siklus I pertemuan 

kedua, maka perlu dilakukan perbaikan dalam proses pembelajaran pada siklus II. 

4.1.1.2.5 Revisi 

 Berdasarkan refleksi yang dilakukan pada siklus I pertemuan kedua, 

maka perlu dilakukan langkah perbaikan untuk meningkatkan pembelajaran pada 

siklus II. Perbaikan yang akan dilakukan pada siklus II, yaitu: 

a. Guru perlu meningkatkan kedisiplinan pada siswa selama proses pembelajaran. 

Guru hendaknya bersikap tegas terhadap segala bentuk penyimpangan yang 

dilakukan oleh siswa agar siswa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. 

Sehingga suasana pembelajaran tetap kondusif dan tidak mengganggu kegiatan 

siswa yang lain. 

b. Guru harus meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. 

Hendaknya siswa lebih aktif dibandingkan guru, sehingga siswa lebih 

memahami materi yang disampaikan melalui berperan langsung dalam 

mendramatisasikan materi yang dipelajari. 

c. Guru perlu meningkatkan bimbingan terhadap siswa dalam kegiatan kelompok, 

sehingga siswa mampu bersosialisasi aktif dalam kelompok dan diskusi dapat 

berjalan dengan baik. 
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d. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran. Selain itu, guru perlu memberikan penguatan verbal maupun non 

verbal yang dapat memacu semangat siswa untuk belajar. 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

4.1.2.1 Pertemuan Pertama 

    Pembelajaran siklus II pertemuan pertama dilaksanakan pada 

tanggal 21 Mei 2013. Materi yang disampaikan pada pertemuan ini yaitu 

mengenai wawanrembug. Alokasi waktu pada pertemuan ini 2 jam pelajaran (2 x 

35 menit) dan diikuti oleh siswa VA SDN Gisikdrono 03 Semarang yang 

berjumlah 31 siswa. 

 

4.1.2.1.1 Deskripsi Data Keterampilan Guru 

  Hasil observasi keterampilan guru pada siklus II pertemuan pertama 

disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.13 

 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan Pertama 

 

No. 

 

Indikator  

Tingkat Kemampuan    

Skor  1 2 3 4 

1. Membuka pelajaran   √  3 

2. Melakukan tanya jawab dengan siswa   √  3 

3. Menjelaskan langkah- langkah metode 

role playing berbasis media audiovisual 

  √  3 

4. Memberikan penjelasan tentang materi 

pembelajaran 

   √ 4 
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5. Memimpin diskusi untuk memilih peran  √   2 

6. Memberikan penguatan kepada siswa    √ 4 

7. Melakukan variasi dalam pembelajaran   √  3 

8. Mengelola kondisi kelas selama 

pembelajaran 

   √ 4 

9. Memberikan bimbingan pada semua 

siswa 

  √  3 

10. Menutup pelajaran    √  3 

Jumlah  31 

Rata- rata 3,1 

Kriteria  Baik 

Persentase  77,5% 

 

  Berdasarkan data pada tabel 4.13 yang telah disajikan, diketahui 

bahwa jumlah skor keterampilan guru siklus II pertemuan pertama adalah 31, rata- 

rata skor 3,1 dan persentase ketuntasan sebesar 77,5% dengan kriteria baik. 

Deskripsi indikator keterampilan guru siklus II pertemuan pertama diuraikan 

sebagai berikut: 

1) Membuka pelajaran 

  Skor yang diperoleh guru pada indikator membuka pelajaran adalah 3, 

yang ditunjukkan dengan guru melakukan apersepsi dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran kepada siswa, namun guru belum memberikan 

motivasi kepada siswa. 

2) Melakukan tanya jawab dengan siswa 
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  Indikator melakukan tanya jawab ini guru memperoleh skor 3. Ketika 

guru melakukan tanya jawab dengan siswa, guru memberikan pertanyaan 

yang menarik antusias siswa dan memberikan waktu berpikir bagi siswa 

untuk menjawab pertanyaan. 

3) Menjelaskan langkah- langkah metode role playing berbasis media 

audiovisual 

  Guru memperoleh skor 3 pada indikator menjelaskan langkah- 

langkah metode role playing dalam pembelajaran. Guru menerangkan 

dengan jelas dan memberikan contoh sehingga siswa memahami 

penggunaan metode tersebut. 

 

 

4) Memberikan penjelasan tentang materi pembelajaran 

  Selama pembelajaran guru menerangkan materi dengan jelas, 

memberikan contoh konkret serta membantu siswa menarik garis besar isi 

materi yang dipelajari. 

5) Memimpin diskusi untuk memilih peran 

  Selama diskusi memilih peran, guru membimbing siswa melakukan 

diskusi namun dalam memilih peran siswa masih melalui petunjuk guru, 

sehingga skor yang diperoleh guru yaitu 2. 

6) Memberikan penguatan kepada siswa 
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  Guru memberikan penguatan kepada siswa berupa pujian dan umpan 

balik terhadap penampilan siswa, serta memberikan reward. Sehingga guru 

memperoleh skor mencapai angka 4. 

7) Melakukan variasi dalam pembelajaran 

  Skor yang diperoleh guru pada indikator melakukan variasi dalam 

pembelajaran adalah 3. Deskriptor yang muncul yaitu guru melakukan 

variasi dalam pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran dan 

dilakukan secara teratur dan terarah. 

8) Mengelola kondisi kelas selama pembelajaran 

  Guru memberikan perhatian secara menyeluruh kepada semua siswa 

tanpa terkecuali, jika ada siswa yang melakukan tindakan menyimpang 

guru juga langsung menegur siswa tersebut. Selain itu, guru mampu 

mengembalikan kondisi kelas menjadi kondusif jika terjadi kegaduhan 

atau gangguan. 

9) Memberikan bimbingan kepada semua siswa 

  Guru memberikan bimbingan kepada siswa hanya sebagian besar saja 

yang tampak mengalami kesulitan, bimbingan belum diberikan kepada 

siswa secara merata. Skor yang diperoleh guru pada indikator ini adalah 3. 

10) Menutup pelajaran 

  Skor yang diperoleh guru pada indikator menutup pelajaran yaitu 3. 

Hasil ini ditunjukkan dengan deskriptor guru menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari kemudian memberikan soal evaluasi. 

4.1.2.1.2 Deskripsi Data Aktivitas Siswa 
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  Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II pertemuan pertama 

disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan Pertama 

 

No. 

 

Indikator  

Skor yang diperoleh  

Jumlah  

Rata-

rata 1 2 3 4 

1. Siap untuk mengikuti pembelajaran - - 21 10 103 3,3 

2. Aktif bertanya dan menjawab - - 20 11 104 3,4 

3. Memperhatikan penjelasan dari guru - - 24 7 100 3,2 

4. Melakukan diskusi dalam memilih 

peran 

- - 4 27 120 3,9 

5. Berlatih bermain peran bersama 

kelompoknya 

- - 16 15 108 3,5 

6. Bekerjasama ketika melakukan 

permainan peran 

- - 26 5 98 3,2 

7. Menyimak dialog ketika permainan 

peran 

- - 22 9 102 3,3 

8. Menyimpulkan materi pelajaran - - 25 6 99 3,2 

9. Mengerjakan evaluasi - - 28 3 96 3,1 

Jumlah  930 

Rata- rata 30 

Kategori  Sangat Baik 

 

  Berdasarkan tabel 4.14 yang disajikan, diketahui bahwa jumlah skor 

keseluruhan aktiviatas siswa pada siklus II pertemuan pertama adalah 930 dengan 

rata- rata jumlah skor siswa 30 dan mencapai kriteria sangat baik. Hasil observasi 

aktivitas siswa dideskripsikan tiap indikatornya sebagai berikut: 

1) Siap untuk mengikuti pembelajaran 

  Siklus II pertemuan pertama siswa yang mendapatkan skor 3 

sebanyak 21 siswa dan 10 siswa memperoleh skor 4. Rata- rata skor yang 

diperoleh siswa sebesar 3,3 dengan jumlah skor 103. 
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2) Aktif bertanya dan menjawab 

  Hasil pengamatan pada indikator aktif bertanya dan menjawab 

menunjukkan ada 20 siswa yang memperoleh skor 3 dan 11 siswa 

memperoleh skor 4. Jumlah skor yang diperoleh siswa yaitu 104 dengan 

rata-rata skor 3,4. 

3) Memperhatikan penjelasan dari guru 

  Jumlah skor yang diperoleh siswa pada indikator memperhatikan 

penjelasan dari guru adalah 100, dengan rata- rata skor sebesar 3,2. 

Tercatat ada 24 siswa yang memperoleh skor 3 dan 7 siswa lainnya 

memperoleh skor 4. 

4) Melakukan diskusi dalam memilih peran 

  Siswa yang melakukan diskusi dalam memilih peran pada siklus II 

pertemuan pertama memiliki jumlah skor 120 dengan rata- rata skor 3,9. 

Dapat dilihat siswa yang memperoleh skor 3 ada 4 siswa dan siswa yang 

memperoleh skor 4 ada 27 siswa. 

5) Berlatih bermain peran bersama kelompoknya 

  Sebanyak 16 siswa memperoleh skor 3 dan 15 siswa lainnya 

memperoleh skor 4 pada indikator berlatih bermain peran bersama 

kelompoknya. Jumlah skor yang diperoleh siswa yaitu 108 dengan rata- 

rata skor 3,5. 

6) Bekerjasama ketika melakukan permainan peran 

  Hasil observasi pada indikator bekerjasama melakukan permainan 

peran menunjukkan sebanyak 26 siswa memperoleh skor 3 dan 5 siswa 
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memperoleh skor 4, sehingga rata- rata skor yang diperoleh sebesar 3,2 

dengan jumlah skor 98. 

7) Menyimak dialog ketika permainan peran 

  Jumlah skor yang diperoleh siswa pada indikator menyimak dialog 

ketika permainan peran adalah 102 dengan rata- rata skor 3,3. Ada 22 

siswa yang memperoleh skor 3 dan 9 siswa lainnya memperoleh skor 4. 

8) Menyimpulkan materi pelajaran 

  Selama pembelajaran berlangsung siswa yang menyimpulkan 

materi pelajaran tercatat sebanyak 25 siswa memperoleh skor 3 dan 6 

siswa memperoleh skor 4. Jumlah skor yang diperoleh siswa yaitu 99 

dengan rata- rata skor sebesar 3,2. 

 

 

9) Mengerjakan evaluasi 

  Hasil observasi pada indikator mengerjakan evaluasi menunjukkan 

sejumlah 28 siswa memperoleh skor 3 dan 3 siswa memperoleh skor 4. 

Rata-rata skor yang diperoleh siswa yaitu 3,1 dengan jumlah skor 

seluruhnya 96. 

4.1.2.1.3 Hasil Belajar Siswa Siklus II Pertemuan Pertama 

  Hasil observasi keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama 

siswa pada siklus II pertemuan pertama disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.15 

Skor Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama 

Siklus II Pertemuan Pertama 
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No. 

 

Aspek  

Perolehan Skor  

Jumlah  

Rata- 

rata 1 2 3 4 

1. Menggunakan intonasi yang tepat - 11 12 8 90 2,9 

2. Kejelasan dalam melafalkan kata - 6 20 5 92 3,0 

3. Ketepatan dan kelancaran dalam 

mengucapkan kata atau kalimat 

- - 28 3 96 3,1 

4. Mengerti makna kata dan kalimat 

yang diucapkan 

- 10 13 8 91 2,9 

5. Keberanian dalam memerankan 

tokoh di depan kelas 

- - 24 7 100 3,2 

Jumlah 469 

Rata- rata 15,1 

Kriteria  Baik  

 

   Hasil observasi keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama 

pada siswa menunjukkan bahwa jumlah skor siswa yaitu 469 dengan rata- rata 

skor yang diperoleh siswa 15,1 dan mendapatkan kriteria baik. Hasil observasi 

tersebut dideskripsikan sebagai berikut: 

a. Menggunakan intonasi yang tepat 

   Siswa yang memperoleh skor 2 sebanyak 11 siswa, 12 siswa 

memperoleh skor 3, dan 8 siswa memperoleh skor 4. Jumlah skor yang 

diperoleh siswa yaitu 90 dengan rata- rata skor sebesar 2,9. 

b. Kejelasan dalam melafalkan kata 

   Skor yang diperoleh siswa pada indikator kejelasan dalam 

melafalkan kata yaitu, skor 2 diperoleh oleh 6 siswa, 20 siswa memperoleh 
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skor 3 dan 5 siswa lainnya memperoleh skor 4. Rata- rata skor siswa sebesar 

3,0 dengan jumlah skor seluruhnya 92. 

c. Ketepatan dan kelancaran dalam mengucapkan kata atau kalimat 

   Jumlah skor yang diperoleh siswa pada indikator ketepatan dan 

kelancaran dalam mengucapkan kata atau kalimat adalah 96 dan rata- ratanya 

sebesar 3,1. Siswa yang memperoleh skor 3 sebanyak 28 siswa dan 3 siswa 

memperoleh skor 4. 

d. Mengerti makna kata dan kalimat yang diucapkan 

   Siklus II pertemuan pertama pada indikator mengerti makna kata dan 

kalimat yang diucapkan, jumlah skor yang diperoleh siswa yaitu 91 dengan 

rata- rata skor 2,9. Skor 2 diperoleh 10 siswa, skor 3 diperoleh 13 siswa, dan 8 

siswa lainnya memperoleh skor 4. 

 

 

e. Keberanian dalam memerankan tokoh di depan kelas 

   Pertemuan pertama pada siklus II, 24 siswa memperoleh skor 3 dan 7 

siswa memperoleh skor 4. Rata- rata skor yang diperoleh siswa yaitu 3,2 

dengan jumlah skor seluruh siswa 100. 

   Nilai keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama disajikan 

dalam tabel berikut: 

Tabel 4.16 

Nilai Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama Siswa 

Siklus II Pertemuan Pertama 
 No. Nama Siswa Nilai  Ketuntasan  

1. DNL 70 T 

2. DI 50 TT 

3. RK 60 TT 
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4. RWS 60 TT 

5. AI 75 T 

6. BDH 70 T 

7. BRHW 75 T 

8. CB 75 T 

9. DDP 55 TT 

10. DO 80 T 

11. DAS 80 T 

12. DMS 75 T 

13. ELN 60 TT 

14. EA 80 T 

15. FEC 70 T 

16. FEF 75 T 

17. HTH 65 T 

18. KD 80 T 

19. LNH 80 T 

20. MR 80 T 

21. NY 85 T 

22. NRS 85 T 

23. PRD 60 TT 

24. RPP 75 T 

25. RIN 60 TT 

26. TA 75 T 

27. TDN 80 T 

28. YSN 75 T 

29. YFI 50 TT 

30. WA 65 T 

31. KV 75 T 

Jumlah 2065 

Rata- rata 66,6 

Nilai Tertinggi 85 

Nilai Terendah 50 

Jumlah Tuntas 23 

Jumlah Tidak Tuntas 8 

Persentase Ketuntasan 74,2% 

   Berdasarkan data dari tabel 4.16, diketahui bahwa jumlah nilai 

keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama siswa adalah 2065 dan rata- rata 

nilai siswa 66,6. Pada siklus II pertemuan pertama ini, nilai tertinggi yang dicapai 

siswa adalah 85 dan nilai terendah yang diperoleh siswa yaitu 50. Proses 

pembelajaran pada pertemuan ini mengalami peningkatan terbukti dengan 

persentase ketuntasan klasikal sebesar 74,2%. 

   Nilai keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama tersebut 

didukung oleh nilai siswa dari soal evaluasi yang disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.17 

Hasil Belajar Siswa Siklus II Pertemuan Pertama 
  Siklus II Pertemuan Pertama 
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No. Nama  Nilai  Ketuntasan  

1. DNL 85 T 

2. DI 75 T 

3. RK 70 T 

4. RWS 80 T 

5. AI 95 T 

6. BDH 85 T 

7. BRHW 85 T 

8. CB 100 T 

9. DDP 85 T 

10. DO 90 T 

11. DAS 100 T 

12. DMS 85 T 

13. ELN 80 T 

14. EA 100 T 

15. FEC 90 T 

16. FEF 80 T 

17. HTH 85 T 

18. KD 90 T 

19. LNH 90 T 

20. MR 85 T 

21. NY 100 T 

22. NRS 85 T 

23. PRD 80 T 

24. RPP 80 T 

25. RIN 85 T 

26. TA 80 T 

27. TDN 90 T 

28. YSN 90 T 

29. YFI 40 TT 

30. WA 80 T 

31. KV 80 T 

Jumlah  2625 

Rata- rata 84,7 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 40 

Jumlah Tuntas 30 

Jumlah Tidak Tuntas 1 

 Persentase Ketuntasan 96,8% 

  Siklus II pertemuan pertama, nilai hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan dari pertemuan sebelumnya. Rata- rata nilai siswa pada siklus II 

pertemuan pertama adalah 84,7 dengan persentase ketuntasan sebesar 96,8%. 

Nilai tertinggi yang diperoleh siswa mencapai 100 dan nilai terendah yaitu 40. 

Nilai ketuntasan siswa tersebut ditentukan berdasarkan KKM yang ditetapkan di 

SDN Gisikdrono 03 Semarang, yang disajikan dalam tabel berikut: 

 Tabel 4.18 

Kriteria Ketuntasan Minimal 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi  

≥ 65 Tuntas  
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< 65 Tidak Tuntas 

 

4.1.2.1.4 Refleksi 

  Hasil refleksi pada siklus II pertemuan pertama, yaitu : 

a. Keterampilan guru pada pertemuan ini mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan siklus I pertemuan kedua. Skor yang diperoleh guru 

yaitu 31 dengan kriteria baik. Pada pertemuan ini, keterampilan guru 

sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan, namun perlu 

ditingkatkan lagi agar pembelajaran menjadi semakin baik dan maksimal. 

b. Aktivitas siswa selama proses pembelajaran juga mengalami peningkatan 

dari siklus I pertemuan kedua. Rata- rata skor yang diperoleh siswa yaitu 

30 dengan kriteria sangat baik. Hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan 

indikator keberhasilan yang ditentukan, tetapi masih perlu ditingkatkan 

untuk mencapai hasil belajar siswa yang lebih optimal. 

c. Nilai keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama siswa pada siklus 

II pertemuan pertama menunjukkan hasil yang baik, yaitu rata- rata siswa 

sebesar 66,6 dengan persentase ketuntasan mencapai 74,2%. 

  Hasil belajar siswa tersebut mengalami peningkatan dibandingkan 

pada pertemuan sebelumnya, namun masih belum mencapai indikator 

keberhasilan yang ditentukan. Pada siklus II pertemuan pertama, masih banyak 

siswa yang belum tuntas dalam keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama, 

yaitu sebanyak 8 siswa.  Oleh karena itu, keterampilan berbicara bahasa Jawa 

ragam krama pada siswa perlu ditingkatkan.  
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4.1.2.1.5 Revisi 

  Berdasarkan refleksi yang dilakukan pada siklus II pertemuan 

pertama, maka perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan pembelajaran pada 

siklus II pertemuan kedua. Langkah- langkah perbaikan yang akan dilaksanakan 

pada siklus II pertemuan kedua, yaitu: 

a. Guru perlu meningkatkan keterampilan dalam mengelola kondisi kelas selama 

proses pembelajaran, agar pembelajaran berlangsung kondusif dan nyaman 

bagi siswa, sehingga mampu meningkatkan konsentrasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 

b. Guru meningkatkan bimbingan kepada siswa terutama dalam kegiatan diskusi 

kelompok untuk memilih peran. Guru juga perlu membimbing siswa saat 

berlatih memainkan peran terkait dengan keterampilan berbicara bahasa Jawa 

ragam krama, sehingga diharapkan kualitas unjuk kerja siswa dalam bermain 

peran menjadi meningkat. 

c. Guru harus memberikan motivasi dan penguatan yang lebih terhadap tampilan 

siswa dalam unjuk kerja agar siswa semakin terpacu untuk terus belajar lebih 

giat. 

4.1.2.2 Pertemuan Kedua 

    Pembelajaran siklus II pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 23 

Mei 2013. Materi yang disampaikan pada pertemuan ini yaitu mengenai 

wawancara. Pembelajaran dilaksanakan dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran (2 x 

35 menit) dan diikuti oleh siswa VA SDN Gisikdrono 03 Semarang yang 

berjumlah 31 siswa. 
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4.1.2.2.1 Deskripsi Data Keterampilan Guru 

  Hasil observasi keterampilan guru pada siklus II pertemuan kedua 

disajikan dalam tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.19 

 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan Kedua 

 

No. 

 

Indikator  

Tingkat 

Kemampuan 

 

Skor  

1 2 3 4 

1. Membuka pelajaran    √ 4 

2. Melakukan tanya jawab dengan siswa   √  3 

3. Menjelaskan langkah- langkah metode 

role playing berbasis media audiovisual 

   √ 4 

4. Memberikan penjelasan tentang materi 

pembelajaran 

   √ 4 

5. Memimpin diskusi untuk memilih 

peran 

  √  3 

6. Memberikan penguatan kepada siswa    √ 4 

7. Melakukan variasi dalam pembelajaran   √  3 
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8. Mengelola kondisi kelas selama 

pembelajaran 

   √ 4 

9. Memberikan bimbingan pada semua 

siswa 

   √ 4 

10. Menutup pelajaran     √ 4 

  Jumlah  37 

Rata- rata 3,7 

Kriteria  Sangat Baik 

Persentase  92,5% 

 

  Berdasarkan data pada tabel 4.19 tentang hasil observasi 

keterampilan guru siklus II pertemuan kedua, dapat dilihat bahwa jumlah skor 

keterampilan guru yaitu 37 dan rata- rata skor yang diperoleh guru adalah 3,7 

dengan kriteria yang dicapai sangat baik. Persentase ketuntasan yang diperoleh 

siswa mencapai 92,5%. Indikator keterampilan guru tersebut dideskripsikan 

sebagai berikut: 

 

 

1) Membuka pelajaran 

  Guru dalam keterampilan membuka pelajaran memperoleh skor 4. 

Guru mengawali pembelajaran dengan melakukan apersepsi, 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi kepada 

siswa untuk bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. 

2) Melakukan tanya jawab dengan siswa 

  Guru dalam melakukan tanya jawab dengan siswa dengan 

memberikan pertanyaan yang memancing antusias siswa, kemudian guru 
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memberikan waktu bagi siswa untuk mencari jawaban dari pertanyaan 

yang diberikan oleh guru, sehingga skor yang diperoleh guru yaitu 3. 

3) Menjelaskan langkah- langkah metode role playing berbasis media 

audiovisual 

  Skor yang diperoleh guru pada indikator menjelaskan langkah- 

langkah metode role playing berbasis media audiovisual adalah 4, yang 

ditunjukkan dengan deskriptor guru menerangkan tentang pelaksanaan 

metode tersebut kepada siswa dengan jelas. 

4) Memberikan penjelasan tentang materi pembelajaran 

  Guru memberikan penjelasan tentang materi pelajaran kepada 

siswa dengan jelas, memberikan contoh konkret serta membantu siswa 

dalam mengambil kesimpulan dari materi yang diajarkan. Skor yang 

diperoleh siswa pada indikator ini adalah 4. 

 

 

5) Memimpin diskusi untuk memilih peran 

  Guru memimpin diskusi untuk memilih peran bagi siswa sesuai 

kemampuan masing- masing siswa, sehingga skor yang diperoleh siswa 

yaitu 3. 

6) Memberikan penguatan kepada siswa 

  Pembelajaran pada pertemuan kedua siklus II, guru memperoleh 

skor 4 pada indikator memberikan penguatan kepada siswa. Ketika 
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memberikan penguatan guru memberikan pujian, umpan balik dan 

memberikan reward terhadap tampilan siswa. 

7) Melakukan variasi dalam pembelajaran 

  Variasi yang dilakukan guru dalam roses pembelajaran pada siklus 

II pertemuan kedua sesuai dengan tujuan pembelajaran dan dilakukan 

secara terarah mengacu pada isi RPP, sehingga skor yang diperoleh siswa 

sebesar 4. 

8) Mengelola kondisi kelas selama pembelajaran 

  Kemampuan guru dalam mengelola kondisi kelas pada pertemuan 

ini sangat baik, terbukti dengan perolehan skor guru sebesar 4. Guru 

memberikan perhatian kepada seluruh siswa selama proses pembelajaran, 

selain itu guru juga menegur siswa yang melakukan penyimpangan atau 

mengganggu pelajaran dengan tegas. Jika kondisi kelas sudah mulai 

terganggu, guru dapat mengembalikan kondisi kelas menjadi kondusif 

seperti semula. 

 

9) Memberikan bimbingan kepada semua siswa 

  Skor yang diperoleh guru pada indikator memberikan bimbingan 

kepada semua siswa adalah 4. Hasil ini ditunjukkan dengan tindakan guru 

yang membimbing siswa selama proses pembelajaran dan pada saat 

diskusi. Guru berkeliling seisi kelas untuk membagi perhatian kepada 

seluruh siswa, selain itu guru juga memberikan bimbingan kepada siswa 

yang belum memahami materi yang diajarkan. 
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10) Menutup pelajaran 

  Guru menutup pelajaran dengan menyimpulkan materi 

pembelajaran, memberikan soal evaluasi, dan memberikan umpan balik 

terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Skor yang diperoleh guru 

pada indikator ini yaitu 4. 

4.1.2.2.2 Deskripsi Observasi Aktivitas siswa 

  Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II pertemuan kedua 

disajikan dalam tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.20 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan Kedua 

 

No 

 

Indikator  

Skor yang diperoleh  

Jumlah  

Rata-

rata 1 2 3 4 

1. Siap untuk mengikuti pembelajaran - - 16 15 108 3,5 

2. Aktif bertanya dan menjawab - - 11 20 113 3,6 

3. Memperhatikan penjelasan dari guru - - 22 9 102 3,3 

4. Melakukan diskusi dalam memilih peran - - 4 27 120 3,9 

5. Berlatih bermain peran bersama - - 14 17 110 3,5 
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kelompoknya 

6. Bekerjasama ketika melakukan 

permainan peran 

- - 21 10 103 3,3 

7. Menyimak dialog ketika permainan 

peran 

- - 18 13 106 3,4 

8. Menyimpulkan materi pelajaran - - 17 14 107 3,5 

9. Mengerjakan evaluasi - - 21 10 103 3,3 

Jumlah  972 

Rata- rata 31,4 

Kategori  Sangat Baik 

 

  Berdasarkan tabel 4.20 yang disajikan, diketahui bahwa jumlah skor 

keseluruhan aktivitas siswa pada siklus II pertemuan kedua adalah 972 dengan 

rata- rata jumlah skor siswa 31,4 dan mencapai kriteria sangat baik. Hasil 

observasi aktivitas siswa dideskripsikan tiap indikatornya sebagai berikut: 

1) Siap mengikuti pelajaran 

Proses pembelajaran pada siklus II pertemuan kedua, tidak ada siswa 

yang memperoleh skor 1 maupun 2, siswa yang mendapatkan skor 3 ada 

16 siswa, dan 15 siswa memperoleh skor 4. Jumlah skor yang diperoleh 

siswa adalah 103 dengan rata- ratanya sebesar 3,5. 

2) Aktif bertanya dan menjawab 

Pertemuan kedua, terdapat 11 siswa yang memperoleh skor 3, 20 

siswa memperoleh skor 4. Jumlah skor yang diperoleh siswa adalah 113, 

sedangkan rata- rata skornya adalah 3,6. 

3) Memperhatikan penjelasan dari guru  
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Pada indikator memperhatikan penjelasan dari guru di pertemuan 

kedua, sebanyak 22 siswa memperoleh skor 3, 20 siswa memperoleh skor 

4. Rata- rata skor yang diperoleh siswa adalah 3,3 dengan jumlah skor 

keseluruhan sebesar 102. 

4) Melakukan diskusi dalam memilih peran 

Jumlah siswa yang memperoleh skor 3 pada indikator ini sebanyak 4 

siswa dan 27 siswa yang lain memperoleh skor 4. Rata- rata skornya 3,9 

dengan jumlah skor 120. 

5) Berlatih bermain peran bersama kelompoknya 

Jumlah skor yang diperoleh siswa secara keseluruhan pada indikator 

ini di pertemuan kedua adalah 110, dengan rata- rata skor sebesar 3,5. 

Sebanyak 14 siswa memperoleh skor 3 dan 17 siswa memperoleh skor 4. 

6) Bekerjasama ketika melakukan permainan peran. 

Rata- rata skor yang diperoleh siswa pada pertemuan kedua untuk 

indikator bekerjasama ketika melakukan permainan peran adalah 3,3. 

Siswa yang memperoleh skor 3 ada 21 siswa dan 10 siswa memperoleh 

skor 4. Jumlah skor yang diperoleh siswa yaitu 103. 

7) Menyimak dialog ketika permainan peran 

Pembelajaran pada pertemuan kedua indikator menyimak dialog 

ketika permainan peran dilakukan oleh hanya sebagian kecil siswa. 

Sejumlah 18 memperoleh skor 3 dan 13 siswa memperoleh skor 4. Rata- 

rata skor yang diperoleh siswa sebesar 3,4 dengan jumlah skor 106. 

8) Menyimpulkan materi pelajaran 
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Indikator menyimpulkan materi pelajaran pada siklus II pertemuan 

kedua menunjukkan bahwa semua siswa menyimpulkan materi dengan 

bantuan guru yang terbukti dengan perolehan skor 3 oleh 17 dan 14 siswa 

memperoleh skor 4. Sehingga rata- rata skor yang diperoleh siswa yaitu 

3,5 dengan jumlah skor seluruh siswa 107. 

9) Mengerjakan evaluasi 

Rata-rata skor yang diperoleh siswa pada indikator mengerjakan soal 

evaluasi yaitu 3,3. Keadaan tersebut dapat dilihat dari perolehan skor 

siswa sebesar 3 oleh 21 siswa dan 10 siswa dengan skor 4. Jumlah skor 

seluruhnya yaitu 103. 

4.1.2.2.3 Hasil Belajar Siswa Siklus II Pertemuan Kedua 

  Hasil observasi keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama 

siswa pada siklus II pertemuan kedua disajikan pada tabel berikut: 

 

 

Tabel 4.21 

Skor Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama 

Siklus II Pertemuan Kedua 

 

No. 

 

Aspek  

Perolehan Skor  

Jumlah  

Rata- 

rata 1 2 3 4 

1. Menggunakan intonasi yang tepat - 11 12 8 90 2,9 

2. Kejelasan dalam melafalkan kata - 6 20 5 92 3,0 

3. Ketepatan dan kelancaran dalam 

mengucapkan kata atau kalimat 

- - 28 3 96 3,1 

4. Mengerti makna kata dan kalimat - 10 13 8 91 2,9 
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yang diucapkan 

5. Keberanian dalam memerankan 

tokoh di depan kelas 

- - 24 7 100 3,2 

Jumlah 469 

Rata- rata 15,1 

Kriteria  Baik  

 

   Hasil observasi keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama 

pada siswa menunjukkan bahwa jumlah skor siswa yaitu 469 dengan rata- rata 

skor yang diperoleh siswa 15,1 dan mendapatkan kriteria baik. Hasil observasi 

tersebut dideskripsikan sebagai berikut: 

a. Menggunakan intonasi yang tepat 

   Siswa yang memperoleh skor 2 sebanyak 5 siswa, 18 siswa 

memperoleh skor 3, dan 8 siswa memperoleh skor 4. Jumlah skor yang 

diperoleh siswa yaitu 96 dengan rata- rata skor sebesar 3,1. 

 

 

b. Kejelasan dalam melafalkan kata 

   Skor yang diperoleh siswa pada indikator kejelasan dalam melafalkan 

kata yaitu, skor 2 diperoleh oleh 2 siswa, 19 siswa memperoleh skor 3 dan 10 

siswa lainnya memperoleh skor 4. Rata- rata skor siswa sebesar 3,6dengan 

jumlah skor seluruhnya 101. 

c. Ketepatan dan kelancaran dalam mengucapkan kata atau kalimat 

   Jumlah skor yang diperoleh siswa pada indikator ketepatan dan 

kelancaran dalam mengucapkan kata atau kalimat adalah 100 dan rata- ratanya 
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sebesar 3,2. Siswa yang memperoleh skor 3 sebanyak 24 siswa dan 7 siswa 

memperoleh skor 4. 

d. Mengerti makna kata dan kalimat yang diucapkan 

   Siklus II pertemuan kedua pada indikator mengerti makna kata dan 

kalimat yang diucapkan, jumlah skor yang diperoleh siswa yaitu 94 dengan 

rata- rata skor 3,0. Skor 2 diperoleh 3 siswa, skor 3 diperoleh 24 siswa, dan 4 

siswa lainnya memperoleh skor 4. 

e. Keberanian dalam memerankan tokoh di depan kelas 

   Pertemuan kedua pada siklus II, 5 siswa memperoleh skor 3 dan 26 

siswa memperoleh skor 4. Rata- rata skor yang diperoleh siswa yaitu 3,8 

dengan jumlah skor seluruh siswa 119. 

  Nilai keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama disajikan 

dalam tabel berikut: 

 

 

Tabel 4.22 

Nilai Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama Siswa 

Siklus II Pertemuan Kedua 

 No. Nama Siswa Nilai  Ketuntasan  

1. DNL 75 T 

2. DI 60 TT 

3. RK 60 TT 

4. RWS 75 T 

5. AI 80 T 

6. BDH 80 T 

7. BRHW 80 T 

8. CB 75 T 

9. DDP 65 T 

10. DO 85 T 
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11. DAS 85 T 

12. DMS 80 T 

13. ELN 75 T 

14. EA 90 T 

15. FEC 80 T 

16. FEF 85 T 

17. HTH 75 T 

18. KD 80 T 

19. LNH 80 T 

20. MR 80 T 

21. NY 90 T 

22. NRS 90 T 

23. PRD 60 TT 

24. RPP 80 T 

25. RIN 75 T 

26. TA 80 T 

27. TDN 85 T 

28. YSN 85 T 

29. YFI 55 TT 

30. WA 75 T 

31. KV 85 T 

Jumlah 2405 

Rata- rata 77,6 

Nilai Tertinggi 90 

Nilai Terendah 55 

Jumlah Tuntas 27 

Jumlah Tidak Tuntas 4 

Persentase Ketuntasan 87,09% 

 

Berdasarkan tabel 4.22, dapat dilihat nilai keterampilan berbicara 

bahasa Jawa ragam krama siswa yaitu jumlah nilai siswa sebesar 2405 dengan 

rata- rata nilai siswa 77,6. Nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 55 dan nilai 

tertinggi siswa yaitu 90. Persentase ketuntasan siswa pada siklus II pertemuan 

kedua adalah 87,09%. 

Nilai keterampilan siswa dalam berbicara bahasa Jawa ragam krama 

tersebut didukung oleh nilai evaluasi siswa yang disajikan dalam tabel di bawah 

ini: 
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Tabel 4.23 

Hasil Belajar Siswa Siklus II Pertemuan Kedua 
 

No. 

 

Nama  

Siklus II Pertemuan Kedua 

Nilai  Ketuntasan  

1. DNL 100 T 

2. DI 80 T 

3. RK 75 T 

4. RWS 85 T 

5. AI 100 T 

6. BDH 100 T 

7. BRHW 100 T 

8. CB 100 T 

9. DDP 100 T 

10. DO 100 T 

11. DAS 100 T 

12. DMS 90 T 

13. ELN 100 T 

14. EA 100 T 

15. FEC 90 T 

16. FEF 95 T 

17. HTH 100 T 

18. KD 95 T 

19. LNH 90 T 

20. MR 90 T 

21. NY 100 T 

22. NRS 90 T 

23. PRD 85 T 

24. RPP 90 T 

25. RIN 90 T 

26. TA 85 T 

27. TDN 95 T 

28. YSN 95 T 

29. YFI 60 TT 

30. WA 85 T 

31. KV 90 T 

Jumlah  2855 

Rata- rata 92,1 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 60 

Jumlah Tuntas 30 

Jumlah Tidak Tuntas 1 

 Persentase Ketuntasan 96,8% 

Nilai hasil belajar siswa pada siklus II pertemuan kedua ini mengalami 

peningkatan dari pertemuan sebelumnya. Persentase ketuntasan yang diperoleh 

siswa sebesar 96,8% dengan rata- rata nilai 92,1. Nilai tertinggi yang dicapai 

siswa sebesar 100 dan terendahnya yang diperoleh siswa yaitu 60. Ketuntasan 

siswa tersebut ditentukan berdasarkan KKM yang ditentukan di SDN Gisikdrono 

03 Semarang, yang disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.24 

Kriteria Ketuntasan Minimal 
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Kriteria Ketuntasan Kualifikasi  

≥ 65 Tuntas  

< 65 Tidak Tuntas 

 

4.1.2.2.4 Refleksi  

  Hasil refleksi pada siklus II pertemuan kedua diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Pembelajaran pada siklus II pertemuan kedua berlangsung dengan baik. 

Keterampilan guru selama pembelajaran sudah mengalami peningkatan yang 

cukup pesat. Guru sudah melakukan pengelolaan kelas dengan menerapkan 

variasi dalam pembelajaran sehingga siswa menjadi antusias dalam mengikuti 

pembelajaran. Selain itu, guru juga bersikap tegas terhadap segala bentuk 

penyimpangan yang dilakukan siswa sela proses belajar. Hal ini dilakukan 

untuk menjaga agar kondisi kelas tetap nyaman, kondusif dan terkendali bagi 

siswa. Hasil ini ditunjukkan dengan data observasi yang mencatat perolehan 

skor keterampilan guru sebesar 37 dengan kriteria sangat baik. 

b. Aktivitas siswa selama proses pembelajaran mengalami peningkatan 

dibandingkan pada pertemuan sebelumnya. Data ini ditunjukkan dengan rata- 

rata skor observasi aktivitas siswa meningkat dari 30,0 menjadi 31,4 dengan 

kriteria sangat baik. Pada pertemuan ini, siswa lebih aktif terlibat dalam 

pembelajaran sehingga meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi 

pelajaran yang disampaikan. 
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c. Hasil observasi nilai keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama siswa 

pada siklus II pertemuan kedua, menunjukkan jumlah nilai siswa keseluruhan 

sebesar 2405 dengan rata- rata nilai siswa 77,6. Persentase ketuntasan klasikal 

yang dicapai siswa sebesar 87,09%. Pencapaian siswa ini sudah memenuhi 

indikator keberhasilan yang ditentukan, yaitu 80%. 

4.1.2.2.5 Revisi  

  Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II pertemuan kedua 

berlangsung dengan baik. Keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan 

siswa dalam berbicara bahasa Jawa ragam krama mengalami peningkatan yang 

sangat signifikan. Pada pertemuan kedua ini, siswa terlihat antusias dan 

bersemangat mengikuti pembelajaran dikarenakan variasi pembelajaran yang 

dilakukan guru dengan menerapkan metode dan media yang menarik sebagai alat 

bantu dalam pembelajaran. Siswa juga terlihat aktif selama proses pembelajaran 

dengan adanya motivasi dari guru. Guru berusaha membimbing siswa secara 

menyeluruh baik selama diskusi maupun ketika melakukan unjuk kerja, sehingga 

siswa dengan mudah memahami materi yang diajarkan serta dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam berbicara bahasa Jawa ragam krama. Kekurangan yang 

diidentifikasi oleh peneliti selama pembelajaran tidak terlihat dominan, semua 

indikator yang dilakukan oleh guru maupun siswa dilaksanakan dengan baik. 

Perbaikan yang perlu dilakukan oleh guru adalah dengan menerapkan metode lain 

yang lebih kreatif dan inovatif untuk menciptakan suasana belajar yang lebih 

menyenangkan dan bermakna. Pemanfaatan media dalam pembelajaran juga perlu 
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dilakukan untuk menarik perhatian siswa dalam belajar, sehingga dapat 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. 

4.2   Pembahasan 

4.2.1 Pembahasan Temuan Penelitian 

Pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil observasi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam 

krama siswa kelas VA SDN Gisikdrono 03 Semarang pada siklus I dan siklus II. 

4.2.1.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada siklus I dan siklus II 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.25 

Rekapitulasi Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I dan Siklus II 

 

No. 

 

Indikator  

Siklus I Siklus II 

1 2 Rata2 1 2 Rata2 

1. Membuka pelajaran 3 3 3 3 4 3,5 

2. Melakukan tanya jawab dengan 2 3 2,5 3 3 3 
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siswa 

3. Menjelaskan langkah- langkah 

metode role playing berbasis media 

audiovisual 

2 2 2 3 4 3,5 

4. Memberikan penjelasan tentang 

materi pembelajaran 

3 4 3,5 4 4 4 

5. Memimpin diskusi untuk memilih 

peran 

2 2 2 2 3 2,5 

6. Memberikan penguatan kepada 

siswa 

3 3 3 4 4 4 

7. Melakukan variasi dalam 

pembelajaran 

2 2 2 3 3 3 

8. Mengelola kondisi kelas selama 

pembelajaran 

3 4 3,5 4 4 4 

9. Memberikan bimbingan pada 

semua siswa 

3 2 2,5 3 4 3,5 

 

10. Menutup pelajaran 2 3 2,5 3 4 3,5 

Jumlah 25 28 26,5 31 37 34 

Persentase 62,5% 70% 66,3% 77,5% 92,5% 85% 

Kriteria Cukup Baik Baik Baik S.baik S.Baik 
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Diagram 4.1 

Rekapitulasi Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I dan Siklus II 

 

Keterangan: 

1. Membuka pelajaran 

2. Melakuka tanya jawab dengan siswa 

3. Menjelaskan langkah- langkah metode role playing berbasis media 

audiovisual 

4. Memberikan penjelasan tentang materi pembelajaran 

5. Memimpin diskusi untuk memilih peran 

6. Memberikan penguatan kepada siswa 

7. Melakukan variasi dalam pembelajaran 

8. Mengelola kondisi kelas selama pembelajaran 

9. Memberikan bimbingan pada semua siswa 

10. Menutup pelajaran 
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Berdasarkan tabel 4.25 dan diagram 4.1 yang telah disajikan, dapat 

dilihat bahwa skor keterampilan guru mengalami peningkatan setiap siklusnya. 

Pada siklus I pertemuan pertama skor keterampilan guru 25 dengan kriteria cukup 

kemudian mengalami peningkatan skor menjadi 28 pada pertemuan kedua dengan 

kriteria baik. Siklus II pertemuan pertama skor keterampilan guru meningkat dari 

pertemuan sebelumnya yaitu 31 dengan kriteria baik dan meningkat lagi pada 

pertemuan kedua dengan jumlah skor 37 dengan kriteria sangat baik. Peningkatan 

skor keterampilan guru diuraikan secara jelas pada setiap siklusnya sebagai 

berikut: 

4.2.1.1.1 Siklus I 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada siklus I selama dua pertemuan 

diperoleh rata- rata skor keterampilan guru selama pembelajaran berbicara bahasa 

Jawa ragam krama yaitu 26,5 dengan persentase 66,3% dan kriteria baik. Hasil 

observasi setiap indikator dideskripsikan sebagai berikut: 

a. Membuka pelajaran 

Skor yang diperoleh guru pada pertemuan pertama dan kedua adalah 3 

yang ditunjukkan dengan deskriptor guru melakukan apersepsi dan menjelaskan 

tujuan pembelajaran. Rata- rata skor yang diperoleh siswa pada siklus I sebesar 3, 

hasil ini tidak mengalami peningkatan karena guru belum memotivasi siswa untuk 

memperhatikan materi yang diberikan oleh guru. Hasil pengamatan pada siklus I 

ini belum sesuai dengan kegiatan membuka pelajaran yang dikemukakan oleh 

Rusman (2011: 80), yaitu mengkondisikan siswa, melakukan apersepsi, 

menjelaskan tujuan pembelajaran, dan menyampaikan cakupan materi sesuai 
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dengan RPP. Pada siklus I pertemuan pertama guru belum memotivasi siswa dan 

menyampaikan cakupan materi secara garis besar saja dan kurang dalam 

memberikan informasi kepada siswa. 

b. Melakukan tanya jawab dengan siswa 

Pembelajaran pada pertemuan pertama guru memperoleh nilai 2 

dengan deskriptor guru memberikan pertanyaan yang memancing antusias siswa. 

Pada pertemuan kedua skor guru mengalami peningkatan dengan perolehan skor 3 

dengan deskriptor guru memberikan pertanyaan yang membuat siswa antusias dan 

memberikan waktu bagi siswa untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang 

diberikan. Prinsip- prinsip keterampilan yang perlu diperhatikan guru dalam 

memberikan pertanyaan menurut Rusman (2011: 82) yaitu : memberikan 

pertanyaan secara hangat dan antusias kepada siswa, memberikan waktu berpikir 

bagi siswa untuk menjawab pertanyaan, memberikan kesempatan kepada siswa 

yang bersedia menjawab pertanyaan terlebih dahulu,menunjuk siswa untuk 

menjawab setelah diberikan waktu untuk berpikir, dan memberikan penghargaan 

atas jawaban yang diberikan oleh siswa. Selama pembelajaran pada siklus I guru 

belum memaksimalkan keterampilan dalam bertanya, sehingga guru belum 

menjadi fasilitator yang baik bagi siswa. 

c. Menjelaskan langkah- langkah metode role playing berbasis media 

audiovisual 

Guru memperoleh skor 2 pada indikator menjelaskan langkah- 

langkah metode role playing selama siklus I pertemuan pertama dan kedua. Guru 

hanya menjelaskan langkah- langkah metode role playing berbasis media 
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audiovisual secara singkat saja, sehingga siswa kurang memahami pelaksanaan 

metode tersebut dalam proses pembelajaran. Penjelasan yang diberika guru 

hendaknya sesuai dengan tujuan pembelajaran, relevan antara penjelasan dengan 

karakteristik siswa, bermakna bagi siswa, dipadukan dengan tanya jawab atau 

menggunakan media pembelajaran, dan penjelasan dilakukan dalam kegiatan 

pendahuluan, inti dan penutup (Rusman, 2011: 86). 

d. Memberikan penjelasan tentang materi pembelajaran 

Pertemuan pertama siklus I guru memperoleh skor 3 pada indikator 

memberikan penjelasan tentang materi pembelajaran. Perolehan skor ini 

meningkat menjadi 4 pada pertemuan kedua. Penjelasan yang diberika guru 

hendaknya sesuai dengan tujuan pembelajaran, relevan antara penjelasan dengan 

karakteristik siswa, bermakna bagi siswa, dipadukan dengan tanya jawab atau 

menggunakan media pembelajaran, dan penjelasan dilakukan dalam kegiatan 

pendahuluan, inti dan penutup (Rusman, 2011: 86). Guru sudah menjelaskan 

materi sesuai dengan tujuan pembelajaran, relevan dengan karakteristik siswa dan 

bermakna bagi siswa. 

e. Memimpin diskusi untuk memilih peran 

  Indikator memimpin diskusi untuk memilih peran, guru memperoleh skor 

2 pada pertemuan pertama dan kedua. Pada indikator ini skor guru tidak 

mengalami peningkatan karena guru tidak memberikan masukan bagi siswa ketika 

menentukan peran yang akan dimainkan. Aspek- aspek yang perlu diperhatikan 

oleh guru dalam membimbing diskusi kelompok kecil adalah merumuskan tujuan 

dan topik pada awal diskusi, menguraikan permasalahan, menganalisis pandangan 
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siswa ketika terjadi perbedaan pendapat, meningkatkan keaktifan siswa, 

memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi, menutup diskusi dengan 

membuat kesimpulan, dan menghindari monopoli pembicaraan dalam diskusi 

(Rusman: 2011: 89). 

f. Memberikan penguatan kepada siswa 

   Guru memperoleh skor 3 pada indikator memberikan penguatan kepada 

siswa selama pertemuan pertama dan kedua, dikarenakan guru memberikan 

penguatan dengan segera setelah ada respon yang diharapkan dari siswa dan 

memberikan penghargaan kepada kelompok yang dapat menyelesaikan tugas 

dengan baik. Menurut Rusman (2011: 84), penguatan hendaknya dilakukan guru 

dengan menyebutkan nama siswa yang diberi penguatan, memberikan penghargaan 

kepada kelompok siswa yang dapat menyelesaikan tugas dengan baik, penguatan 

diberikan segera setelah muncul respon siswa yang diharapkan, dan penguatan 

yang diberikan harus bervariasi untuk menghindari kebosanan. Penguatan yang 

dilakukan guru pada siklus I belum maksimal karena guru belum memberikan 

penguatan yang bervariasi. 

g. Melakukan variasi dalam pembelajaran 

   Guru memperoleh skor 2 untuk indikator melakukan variasi dalam 

pembelajaran pada pertemuan pertama dan kedua, dikarenakan guru hanya 

melakukan variasi sesuai tujuan pembelajaran saja tanpa melakukannya secara 

terarah. Prinsip- prinsip dalam melakukan variasi pembelajaran hendaknya 

memperhatikan beberapa aspek, antara lain : variasi yang digunakan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran, variasi dilakukan secara berkesinambungan, variasi 



126 
 

tercantum dalam RPP, dan variasi yang diberikan sebaiknya tidak mengganggu 

proses pembelajaran yang sedang berlangsung dan konsentrasi siswa, sehingga 

proses pembelajaran tetap berjalan dengan optimal. (Rusman, 2011: 85). Guru 

belum melakukan variasi seperti yang dikemukakan Rusman karena variasi yang 

dilakukan guru tidak tercantum dalam RPP. 

h. Mengelola kondisi kelas selama pembelajaran 

   Pertemuan pertama guru memperoleh skor 3 pada pertemuan pertama dan 

memperoleh skor 4 pada pertemuan kedua dengan deskriptor guru memberikan 

perhatian secara menyeluruh kepada siswa, menegur jika ada siswa yang 

melakukan tindakan menyimpang serta dapat mengembalikan suasana kelas 

menjadi kondusif apabila terjadi kegaduhan dalam pembelajaran. 

i. Memberikan bimbingan pada semua siswa 

   Pembelajaran pada pertemuan pertama untuk indikator memberikan 

bimbingan pada semua siswa guru memperoleh skor 3 dengan deskriptor guru 

memberikan bimbingan hanya kepada sebagian dari jumlah siswa. Sedangkan pada 

pertemuan kedua guru memperoleh skor 2 dengan deskriptor guru memberikan 

bimbingan kepada beberapa siswa saja yang terlihat mengalami kesulitan. 

Komponen yang perlu dikuasai guru untuk memberikan bimbingan pada siswa 

antara lain: (1) keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, (2) 

keterampilan mengorganisasi, (3) keterampilan membimbing dan memudahkan 

belajar, dan (4) keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan 

pembelajaran (Rusman, 2011: 91). Selama proses pembelajaran guru belum 
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menguasai komponen- komponen tersebut, sehingga bimbingan yang dilakukan 

terhadap siswa kurang maksimal. 

j. Menutup pelajaran 

   Perolehan skor guru untuk indikator menutup pelajaran pada pertemuan 

pertama adalah 2, kemudian meningkat menjadi 3 pada pertemuan kedua. 

Deskriptor yang muncul yaitu guru menutup pelajaran dengan menyimpulkan 

materi pembelajaran dan memberikan soal evaluasi. Kegiatan yang seharusnya 

dilakukan guru ketika menutup pelajaran adalah membuat kesimpulan materi 

pembelajaran, melakukan penilaian dan refleksi terhadap kegiatan yang telah 

dilaksanakan, memberikan umpan balik dan tindak lanjut terhadap proses 

pembelajaran, serta menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya (Rusman, 2011: 92). 

4.2.1.1.2 Siklus II 

Hasil observasi keterampilan guru pada siklus II menunjukkan 

peningkatan dari siklus sebelumnya. Rata- rata skor yang diperoleh guru pada 

siklus II 34 dengan persentase 85% dan kriteria sangat baik. Hasil observasi 

keterampilan guru pada siklus II diuraikan sebagai berikut: 

a. Membuka pelajaran 

Pertemuan pertama skor yang diperoleh guru pada indikator membuka 

pelajaran adalah 3 yang ditunjukkan dengan deskriptor guru melakukan apersepsi 

dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Pada pertemuan kedua skor guru 

mengalami peningkatan menjadi 4. Hasil ini tidak mengalami peningkatan karena 

guru belum memotivasi siswa untuk memperhatikan materi yang diberikan oleh 
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guru. Hasil pengamatan pada siklus II ini sudah sesuai dengan kegiatan membuka 

pelajaran yang dikemukakan oleh Rusman (2011: 80), yaitu mengkondisikan 

siswa, melakukan apersepsi, menjelaskan tujuan pembelajaran, dan 

menyampaikan cakupan materi sesuai dengan RPP. 

b. Melakukan tanya jawab dengan siswa 

Skor yang diperoleh guru pada pertemuan pertama dan kedua yaitu 3 

dengan deskriptor guru memberikan pertanyaan yang membuat siswa antusias dan 

memberikan waktu bagi siswa untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang 

diberikan. Prinsip- prinsip keterampilan yang perlu diperhatikan guru dalam 

memberikan pertanyaan menurut Rusman (2011: 82) yaitu : memberikan 

pertanyaan secara hangat dan antusias kepada siswa, memberikan waktu berpikir 

bagi siswa untuk menjawab pertanyaan, memberikan kesempatan kepada siswa 

yang bersedia menjawab pertanyaan terlebih dahulu,menunjuk siswa untuk 

menjawab setelah diberikan waktu untuk berpikir, dan memberikan penghargaan 

atas jawaban yang diberikan oleh siswa. Selama pembelajaran pada siklus II guru 

belum memaksimalkan keterampilan dalam bertanya, sehingga guru belum 

menjadi fasilitator yang baik bagi siswa. 

c. Menjelaskan langkah- langkah metode role playing berbasis media 

audiovisual 

Guru memperoleh skor 3 pada indikator menjelaskan langkah- 

langkah metode role playing selama siklus II pertemuan pertama, sedangkan pada 

pertemuan kedua memperoleh skor 4. Guru menjelaskan langkah- langkah metode 

role playing berbasis media audiovisual secara jelas dan terperinci dengan 
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ilustrasinya, sehingga siswa memahami dan mampu melaksanakan metode 

tersebut dalam proses pembelajaran. Penjelasan yang diberika guru hendaknya 

sesuai dengan tujuan pembelajaran, relevan antara penjelasan dengan karakteristik 

siswa, bermakna bagi siswa, dipadukan dengan tanya jawab atau menggunakan 

media pembelajaran, dan penjelasan dilakukan dalam kegiatan pendahuluan, inti 

dan penutup (Rusman, 2011: 86). 

d. Memberikan penjelasan tentang materi pembelajaran 

Pembelajaran pada pertemuan pertama dan kedua siklus II guru 

memperoleh skor 4 pada indikator memberikan penjelasan tentang materi 

pembelajaran.  Pencapaian ini dikarenakan penjelasan yang diberikan guru sudah 

sesuai dengan tujuan pembelajaran, relevan antara penjelasan dengan karakteristik 

siswa, bermakna bagi siswa, dipadukan dengan tanya jawab atau menggunakan 

media pembelajaran, dan penjelasan dilakukan dalam kegiatan pendahuluan, inti 

dan penutup, seperti teori yang dikemukakan oleh Rusman (2011: 86). 

e. Memimpin diskusi untuk memilih peran 

  Selama pembelajaran pada indikator memimpin diskusi untuk memilih 

peran, guru memperoleh skor 2 pada pertemuan pertama dan skor 3 pada 

pertemuan kedua. Pada indikator ini skor guru mengalami peningkatan karena 

guru telah memberikan masukan bagi siswa ketika menentukan peran yang akan 

dimainkan sesuai dengan kemampuan masing- masing siswa. Aspek- aspek yang 

perlu diperhatikan oleh guru dalam membimbing diskusi kelompok kecil adalah 

merumuskan tujuan dan topik pada awal diskusi, menguraikan permasalahan, 

menganalisis pandangan siswa ketika terjadi perbedaan pendapat, meningkatkan 
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keaktifan siswa, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi, 

menutup diskusi dengan membuat kesimpulan, dan menghindari monopoli 

pembicaraan dalam diskusi (Rusman: 2011: 89). 

f. Memberikan penguatan kepada siswa 

   Guru memperoleh skor 4 pada indikator memberikan penguatan kepada 

siswa selama pertemuan pertama dan kedua, dikarenakan guru memberikan 

penguatan dengan segera setelah ada respon yang diharapkan dari siswa dan 

memberikan penghargaan kepada kelompok yang dapat menyelesaikan tugas 

dengan baik, selain itu guru juga menyebutkan nama siswa saat memberikan 

penguatan. Menurut Rusman (2011: 84), penguatan hendaknya dilakukan guru 

dengan menyebutkan nama siswa yang diberi penguatan, memberikan penghargaan 

kepada kelompok siswa yang dapat menyelesaikan tugas dengan baik, penguatan 

diberikan segera setelah muncul respon siswa yang diharapkan, dan penguatan 

yang diberikan harus bervariasi untuk menghindari kebosanan. Penguatan yang 

dilakukan guru pada siklus II sudah maksimal karena guru sudah memberikan 

penguatan sesuai dengan deskriptor yang ditentukan. 

g. Melakukan variasi dalam pembelajaran 

   Guru pada indikator melakukan variasi dalam pembelajaran memperoleh 

skor 3 pada pertemuan pertama dan kedua, dikarenakan guru hanya melakukan 

variasi sesuai tujuan pembelajaran saja tanpa melakukannya secara terarah. 

Prinsip- prinsip dalam melakukan variasi pembelajaran hendaknya memperhatikan 

beberapa aspek, antara lain : variasi yang digunakan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, variasi dilakukan secara berkesinambungan, variasi tercantum dalam 
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RPP, dan variasi yang diberikan sebaiknya tidak mengganggu proses pembelajaran 

yang sedang berlangsung dan konsentrasi siswa, sehingga proses pembelajaran 

tetap berjalan dengan optimal. (Rusman, 2011: 85). 

h. Mengelola kondisi kelas selama pembelajaran 

   Indikator mengelola kondisi kelas selama pembelajaran pada pertemuan 

pertama dan kedua guru memperoleh skor 4 dengan deskriptor guru memberikan 

perhatian secara menyeluruh kepada siswa, menegur jika ada siswa yang 

melakukan tindakan menyimpang serta dapat mengembalikan suasana kelas 

menjadi kondusif apabila terjadi kegaduhan dalam pembelajaran. Dalam mengelola 

kelas, guru hendaknya memperhatikan keterampilan yang berhubungan dengan 

menciptakan, memelihara dan mengendalikan kondisi belajar yang optimal 

(Rusman, 2011: 90). 

i. Memberikan bimbingan pada semua siswa 

   Skor yang diperoleh guru pada pertemuan pertama untuk indikator 

memberikan bimbingan pada semua siswa guru yaitu 3 dengan deskriptor guru 

memberikan bimbingan hanya kepada sebagian dari jumlah siswa. Sedangkan pada 

pertemuan kedua guru memperoleh skor 4 dengan deskriptor guru memberikan 

bimbingan secara menyeluruh kepada semua siswa dan memberikan perhatian 

lebih kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi. Menurut 

Rusman (2011: 91), komponen yang perlu dikuasai guru untuk memberikan 

bimbingan pada siswa antara lain: (1) keterampilan mengadakan pendekatan secara 

pribadi, (2) keterampilan mengorganisasi, (3) keterampilan membimbing dan 

memudahkan belajar, dan (4) keterampilan merencanakan dan melaksanakan 



132 
 

kegiatan pembelajaran. Selama proses pembelajaran guru sudah menguasai 

komponen- komponen tersebut, sehingga bimbingan yang dilakukan terhadap 

siswa dapat tercapai maksimal. 

j. Menutup pelajaran 

   Skor yang diperoleh guru untuk indikator menutup pelajaran pada 

pertemuan pertama adalah 3, kemudian meningkat menjadi 4 pada pertemuan 

kedua. Deskriptor yang muncul yaitu guru menutup pelajaran dengan 

menyimpulkan materi pembelajaran dan memberikan soal evaluasi. Kegiatan yang 

seharusnya dilakukan guru ketika menutup pelajaran adalah membuat kesimpulan 

materi pembelajaran, melakukan penilaian dan refleksi terhadap kegiatan yang 

telah dilaksanakan, memberikan umpan balik dan tindak lanjut terhadap proses 

pembelajaran, serta menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya (Rusman, 2011: 92). 

4.2.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi terhadap aktivitas siswa siklus I dan siklus II dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.26 

Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I dan Siklus II 

 

 

No. 

 

 

Indikator 

Perolehan Skor 

Siklus I Siklus II 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 1 Pertemuan 2 

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

1. Siap untuk mengikuti 

pembelajaran 

- 24 7 - - 4 27 - - - 21 10 - - 16 15 

2. Aktif bertanya dan 

menjawab 

3 14 14 - - 3 23 5 - - 20 11 - - 11 20 

3. Memperhatikan 

penjelasan dari guru 

2 14 15 - - 9 20 2 - - 24 7 - - 22 9 

4. Melakukan diskusi 

dalam memilih peran 

- 20 11 - - - 15 16 - - 4 27 - - 4 27 

5. Berlatih bermain 

peran bersama 

kelompoknya 

- 25 6 - - - 26 5 - - 16 15 - - 14 17 

6. Bekerjasama ketika 

melakukan permainan 

peran 

- 11 20 - - 2 27 2 - - 26 5 - - 21 10 

7. Menyimak dialog 

ketika permainan 

peran 

- 23 8 - - 5 21 5 - - 22 9 - - 18 13 

8. Menyimpulkan materi 

pelajaran 

- 31 - - - - 24 7 - - 25 6 - - 17 14 

9. Mengerjakan evaluasi - 11 20 - - 10 11 10 - - 28 3 - - 21 10 

Jumlah  654 852 930 972 

Rata- rata 21,1 27,5 30 31,4 

Kriteria  Cukup  Baik  Sangat Baik Sangat Baik 
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   Berdasarkan data dari tabel 4.26 yang disajikan, diketahui bahwa skor 

aktivitas siswa mengalami peningkatan setiap siklusnya. Pada siklus I pertemuan 

pertama, jumlah skor aktivitas siswa adalah 654 dengan rata- rata skor sebesar 

21,1 dan memperoleh kriteria cukup. Jumlah skor aktivitas siswa pada siklus I 

pertemuan kedua meningkat menjadi 852 dengan rata- rata skor 27,5 dan 

termasuk kriteria baik. Peningkatan aktivitas siswa juga terjadi pada siklus II, 

yaitu pada pertemuan pertama jumlah skor yang diperoleh siswa sebesar 930 

dengan rata- rata skor 30 dan mencapai kriteria sangat baik. Hasil tersebut 

mengalami peningkatan kembali pada pertemuan kedua, yaitu jumlah skor yang 

diperoleh siswa sebesar 972 dengan rata- rata skor 31,4 dan memperoleh kriteria 

sangat baik. Penjelasan tentang peningkatan skor aktivitas siswa pada setiap 

siklusnya diuraikan sebagai berikut: 

4.2.1.2.1 Siklus I 

   Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I diperoleh rata- 

rata skor siswa 24,3 dengan kriteria baik. Indikator aktivitas siswa dideskripsikan 

sebagai berikut: 

a. Siap untuk mengikuti pembelajaran 

    Selama pembelajaran siklus I pertemuan pertama, sebanyak 24 

siswa memperoleh skor 2 dikarenakan mereka cukup tenang ketika pelajaran 

dimulai dan mereka siap membawa buku atau alat tulis yang diperlukan. 

Sedangkan 7 siswa lainnya memperoleh skor 3 dengan deskriptor siswa tenang 

saat pelajaran dimulai dan siap membawa buku dan alat tulis. Jumlah skor yang 

diperoleh pada pertemuan pertama 69, kemudian meningkat pada pertemuan 
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kedua menjadi 89. Pada pertemuan kedua, siswa yang memperoleh skor 2 ada 4 

siswa dan 27 siswa memperoleh skor 3. Rata- rata skor yang dicapai siswa pada 

pertemuan kedua adalah 2,9 dengan kriteria baik. Menurut Dierich (dalam 

Hamalik, 2011), kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran termasuk dalam 

aktivitas emosional siswa, yaitu kegiatan yang dilakukan siswa untuk menaruh 

minat pada kegiatan yang dilakukan. 

b. Aktif bertanya dan menjawab 

    Rata- rata skor pada indikator ini adalah 2,8 dengan kriteria cukup. 

Diketahui bahwa pada pertemuan pertama sebanyak 3 siswa bersikap gaduh dan 

hanya diam saja ketika ditanya oleh guru, sehingga skor yang diperoleh adalah 1. 

Sedangkan 14 siswa yang mendapatkan skor 2, tidak menjawab pertanyaan dari 

guru. Kemudian 14 siswa lainnya memperoleh skor 3 dengan deskriptor siswa 

menjawab pertanyaan dari guru sesekali saja. Pada pertemuan kedua sudah tidak 

ada siswa yang mendapatkan skor 1, namun masih ada siswa yang memperoleh 

skor 2. Tercatat 23 siswa memperoleh skor 3 dan 5 siswa memperoleh skor 4. 

Indikator aktivitas siswa yang dikemukakan oleh Deirich (dalam Hamalik, 2011), 

meliputi kegiatan mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan 

pendapat, wawancara, diskusi, dan sebagainya. 

c. Memperhatikan penjelasan dari guru 

    Selama pembelajaran pada pertemuan pertama, ada 14 siswa yang 

memperoleh skor 2 karena siswa tidak fokus dalam memperhatikan penjelasan 

dari guru, siswa justru membuat gaduh dan mengobrol dengan temannya. Siswa 

yang memperoleh skor 3 ada 15 siswa yang memperhatikan penjelasan dari guru 
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namun masih jarang- jarang. Selain itu, masih ada 2 siswa yang hanya 

memperoleh skor 1, dikarenakan siswa sama sekali tidak memperhatikan 

penjelasan dari guru. Pada pertemuan kedua, tercatat sudah tidak ada lagi siswa 

yang memperoleh skor 1. Terdapat 9 siswa yang memperoleh skor 2, 20 siswa 

memperoleh skor 3 dan 5 siswa mencapai skor 4.  Siswa yang memperoleh skor 4 

adalah siswa yang mendengarkan penjelasan guru dengan sungguh- sungguh dan 

penuh perhatian. Siswa yang memperhatikan penjelasan dari guru berarti siswa 

telah melakukan aktivitas mendengarkan dan aktivitas mental. Aktivitas mental 

meliputi mendengarkan penyajian bahan dan mendengarkan percakapan atau 

diskusi kelompok, sedangkan aktivitas mental meliputi mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis, membuat keputusan, dan sebagainya (Dierich dalam 

Hamalik, 2011: 172). 

d. Melakukan diskusi dalam memilih peran 

    Tercatat dalam pembelajaran pertemuan pertama, terdapat 20 siswa 

yang memperoleh skor 2 karena siswa melakukan diskusi dengan bimbingan guru, 

sedangkan 17 siswa lainnya memperoleh skor 3 dengan melakukan diskusi 

bersama kelompoknya tanpa didampingi guru. Sedangkan pada pertemuan kedua, 

skor 3 diperoleh oleh 15 siswa dan skor 4 diperoleh 16 siswa karena melakukan 

diskusi tanpa bimbingan guru dan berperan aktif selama diskusi. Menurut Dierich 

(dalam Hamalik, 2011: 172), selama berdiskusi memilih peran siswa melakukan 

aktivitas lisan dan mental. Aktivitas lisan meliputi mengajukan pertanyaan, 

memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan sebagainya. 
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Sedangkan aktivitas mental yaitu mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, 

membuat keputusan, dan sebagainya. 

e. Berlatih bermain peran bersama kelompoknya 

    Sebanyak 6 siswa, pada pertemuan pertama berlatih bermain peran 

seorang diri tidak bergabung bersama teman kelompoknya sehingga skor yang 

diperoleh adalah 2, sedangkan 25 siswa lainnya berlatih bermain peran bersama 

kelompoknya namun sesekali sambil bergurau, sehingga skor yang diperoleh guru 

sebesar 3. Jumlah skor pada pertemuan pertama ini yaitu 68. Pada pertemuan 

kedua jumlah skor yang diperoleh siswa mengalami peningkatan, yaitu 98. 

Dengan perincian 26 siswa memperoleh skor 3 dan 5 siswa memperoleh skor 4 

karena mereka melakukan latihan bermain peran bersama kelompoknya dengan 

sungguh- sungguh. Dalam kegiatan bermain, siswa melakukan aktivitas lisan yang 

terdiri dari kegiatan mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan 

pendapat, diskusi dan melakukan aktivitas motorik, meliputi kegiatan melakukan 

percobaan dan bermain (Dierich dalam Hamalik, 2011: 173). 

f. Bekerjasama ketika melakukan permainan peran 

    Pertemuan pertama, ada 11 siswa yang memperoleh skor 2 karena 

siswa bekerjasama hanya dengan beberapa anggota kelompok saja dan 20 siswa 

memperoleh skor 3 karena bekerjasama dengan kelompoknya dalam melakukan 

permainan peran, sehingga jumlah skornya 82. Pada pertemuan kedua, sebanyak 2 

siswa memperoleh skor 2 dan 27 siswa  memperoleh skor 3. Sedangkan 2 siswa 

lainnya memperoleh skor 4 karena bekerjasama dengan kelompoknya saat 

bermain peran dan membantu temannya yang belum mampu dalam bermain 
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peran. Jumlah skor yang diperoleh siswa adalah 93. Kerjasama ketika bermian 

peran merupakan aktivitas motorik, mental dan emosional yang dilakukan siswa. 

Ativitas motorik meliputi kegiatan bermain, melakukan percobaan, aktivitas 

mental meliputi membuat keputusan, dan aktivitas emosional yang terdiri dari 

perasaan berani, tenang, serta gugup (Dierich dalam Hamalik, 2011: 172-173). 

g. Menyimak dialog ketika permainan peran 

    Indikator menyimak dialog ketika permainan peran, pada 

pertemuan pertama 23 siswa memperoleh skor 2 karena siswa hanya 

menperhatikan permainan peran tanpa menyimak dialognya, dan 8 siswa 

memperoleh skor 3 karena siswa menyimak dialog ketika permainan peran, 

sehingga jumlah skor yang diperoleh yaitu 70. Pada pertemuan kedua, siswa yang 

memperoleh skor 2 ada 5 siswa, 21 memperoleh skor 3, sedangkan 5 siswa 

memperoleh skor 4 karena siswa memperhatikan dan menyimak dialog ketika 

permainan peran dengan sungguh- sungguh. Jumlah skor yang diperoleh siswa 

pada pertemuan ini, yaitu 93. Menurut pendapat Deirich (dalam Hamalik, 2011), 

menyimak dialog ketika permainan peran termasuk dalam aktivitas 

mendengarkan, yaitu aktivitas yang meliputi kegiatan mendengarkan percakapan 

atau diskusi kelompok dan mendengarkan suatu permainan. 

h. Menyimpulkan materi pelajaran 

    Semua siswa yaitu 31 siswa memperoleh skor 2 pada pertemuan 

pertama untuk indikator menyimpulkan materi pelajaran, dikarenakan siswa 

menyimpulkan materi dengan bantuan guru. Jumlah skor yang diperoleh siswa 

adalah 62. Pada pertemuan kedua jumlah skor yang diperoleh siswa meningkat 
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menjadi 100 dengan rincian, 24 siswa memperoleh skor 3 karena dapat 

menyimpulkan materi tanpa bantuan guru, dan 7 siswa lainnya memperoleh skor 4 

karena mampu menyimpulkan materi pelajaran tanpa bantuan guru dan dapat 

membuat konsep tentang cakupan materi yang dipelajari. Menyimpulkan materi 

pembelajaran merupakan aktivitas motorik, mental dan emosional yang dilakukan 

siswa. Ativitas motorik meliputi kegiatan bermain, melakukan percobaan, 

aktivitas mental meliputi membuat keputusan, dan aktivitas emosional yang terdiri 

dari perasaan berani, tenang, serta gugup (Dierich dalam Hamalik, 2011: 172-

173). 

i. Mengerjakan evaluasi 

    Jumlah skor pada pertemuan pertama adalah 82 dengan rincian 11 

siswa memperoleh skor 2 karena mengerjakan soal evaluasi dengan sesekali 

bertanya jawaban pada teman yang lain dan 20 siswa mengerjakan soal evaluasi 

sendiri tanpa bertanya pada temannya sehingga skor yang diperoleh adalah 3. 

Hasil ini meningkat pada pertemuan kedua, yaitu 10 siswa memperoleh skor 2, 11 

siswa memperoleh skor 3, dan 10 siswa memperoleh skor mencapai angka 4 

karena mampu mengerjakan soal evaluasi dengan tenang tanpa bertanya kepada 

temannya. Jumlah skor yang diperoleh siswa pada pertemuan kedua ini adalah 93. 

Siswa melakukan aktivitas menulis pada saat mengerjakan soal evaluasi. Menurut 

Dierich (dalam Hamalik, 2011), aktivitas menulis meliputi menulis cerita, menulis 

laporan, mengerjakan tes, mengisi angket, dan sebagainya. 
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4.2.1.2.2 Siklus II 

    Rata skor aktiviatas siswa pada siklus II adalah 30,5 dengan 

kriteria sangat baik. Indikator aktivitas siswa tersebut dideskripsikan sebagai 

berikut : 

a. Siap untuk mengikuti pembelajaran 

    Indikator siap untuk mengikuti pembelajaran pada siklus II 

pertemuan pertama, sebanyak 21 siswa memperoleh skor 3 dengan deskriptor 

siswa tenang saat pelajaran dimulai dan siap membawa buku dan alat tulis, 

sedangkan 10 siswa memperoleh skor 4 karena bersikap tenang, bersemangat, 

membawa buku dan alat tulis lengkap. Jumlah skor yang diperoleh pada 

pertemuan pertama 103, kemudian meningkat pada pertemuan kedua menjadi 

108. Pada pertemuan kedua, siswa yang memperoleh skor 3 ada 16 siswa dan 15 

siswa memperoleh skor 4. Menurut Dierich (dalam Hamalik, 2011), kesiapan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran termasuk dalam aktivitas emosional siswa, 

yaitu kegiatan yang dilakukan siswa untuk menaruh minat pada kegiatan yang 

dilakukan. 

b. Aktif bertanya dan menjawab 

    Selama pembelajaran, diketahui bahwa pada pertemuan pertama 

sebanyak 20 siswa menjawab pertanyaan dari guru sesekali saja, sehingga skor 

yang diperoleh adalah 3. Sedangkan 11 siswa yang mendapatkan skor 4, 

menjawab pertanyaan dari guru setiap ditanya.. Pada pertemuan kedua sudah tidak 

ada siswa yang mendapatkan skor 1 ataupun 2. Tercatat 11 siswa memperoleh 

skor 3 dan 20 siswa memperoleh skor 4. Jumlah skor yang diperoleh siswa yaitu 



141 
 

113. Indikator aktivitas siswa yang dikemukakan oleh Deirich (dalam Hamalik, 

2011), meliputi kegiatan mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan 

pendapat, wawancara, diskusi, dan sebagainya. 

c. Memperhatikan penjelasan dari guru 

    Pembelajaran pada pertemuan pertama, ada 24 siswa memperoleh 

skor 3 karena memperhatikan penjelasan dari guru namun masih jarang- jarang, 

sedangkan 7 siswa mendengarkan penjelasan guru dengan sungguh- sungguh dan 

penuh perhatian, sehingga skor yang diperoleh adalah 4. Pada pertemuan kedua, 

tercatat 22 siswa yang memperoleh skor 3 dan 9 siswa memperoleh skor 4. Siswa 

yang memperhatikan penjelasan dari guru berarti siswa telah melakukan aktivitas 

mendengarkan dan aktivitas mental. Aktivitas mental meliputi mendengarkan 

penyajian bahan dan mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, 

sedangkan aktivitas mental meliputi mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis, membuat keputusan, dan sebagainya (Dierich dalam Hamalik, 

2011: 172). 

d. Melakukan diskusi dalam memilih peran 

    Tercatat dalam pembelajaran pertemuan pertama, terdapat 4 siswa 

yang memperoleh skor 3 karena melakukan diskusi bersama kelompoknya tanpa 

didampingi guru dan 7 siswa memperoleh skor 4 karena melakukan diskusi tanpa 

bimbingan guru dan berperan aktif selama diskusi. Sedangkan pada pertemuan 

kedua, skor 3 diperoleh oleh 4 siswa dan skor 4 diperoleh 27 siswa. Menurut 

Dierich (dalam Hamalik, 2011: 172), selama berdiskusi memilih peran siswa 

melakukan aktivitas lisan dan mental. Aktivitas lisan meliputi mengajukan 
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pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan 

sebagainya. Sedangkan aktivitas mental yaitu mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis, membuat keputusan, dan sebagainya. 

e. Berlatih bermain peran bersama kelompoknya 

    Selama pembelajaran pada pertemuan pertama, sebanyak 16 siswa 

berlatih bermain peran bersama kelompoknya namun sesekali sambil bergurau, 

sehingga skor yang diperoleh guru sebesar 3, sedangkan 15 siswa lainnya 

memperoleh skor 4 karena melakukan latihan bermain peran bersama 

kelompoknya dengan sungguh- sungguh. Jumlah skor pada pertemuan pertama ini 

yaitu 108. Pada pertemuan kedua jumlah skor yang diperoleh siswa mengalami 

peningkatan, yaitu 110. Dengan perincian 14 siswa memperoleh skor 3 dan 17 

siswa memperoleh skor 4. Dalam kegiatan bermain, siswa melakukan aktivitas 

lisan yang terdiri dari kegiatan mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, diskusi dan melakukan aktivitas motorik, meliputi 

kegiatan melakukan percobaan dan bermain (Dierich dalam Hamalik, 2011: 173). 

f. Bekerjasama ketika melakukan permainan peran 

    Sebanyak 26 siswa memperoleh skor 3 karena bekerjasama dengan 

kelompoknya dalam melakukan permainan peran dan 5 siswa memperoleh skor 4 

karena bekerjasama dengan kelompoknya saat bermain peran dan membantu 

temannya yang belum mampu dalam bermain peran, sehingga jumlah skornya 98. 

Pada pertemuan kedua, sebanyak 21 siswa memperoleh skor 3 dan 10 siswa 

lainnya memperoleh skor 4. Jumlah skor yang diperoleh siswa adalah 103. 

Kerjasama ketika bermian peran merupakan aktivitas motorik, mental dan 
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emosional yang dilakukan siswa. Ativitas motorik meliputi kegiatan bermain, 

melakukan percobaan, aktivitas mental meliputi membuat keputusan, dan aktivitas 

emosional yang terdiri dari perasaan berani, tenang, serta gugup (Dierich dalam 

Hamalik, 2011: 172-173). 

g. Menyimak dialog ketika permainan peran 

    Aspek menyimak dialog ketika permainan peran, pada pertemuan 

pertama  22 siswa memperoleh skor 3 karena siswa memperhatikan dan 

menyimak dialog ketika permainan peran dengan sungguh- sungguh dan 9 siswa 

menyimak dialog ketika permainan peran sambil memperhatikan permainan peran 

sehingga memperoleh skor 4, dengan jumlah skor yang diperoleh yaitu 102. Pada 

pertemuan kedua, ada 18 siswa yang memperoleh skor 3 dan 13 siswa 

memperoleh skor 4. Jumlah skor yang diperoleh siswa pada pertemuan ini, yaitu 

106. Menurut pendapat Deirich (dalam Hamalik, 2011), menyimak dialog ketika 

permainan peran termasuk dalam aktivitas mendengarkan, yaitu aktivitas yang 

meliputi kegiatan mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok dan 

mendengarkan suatu permainan. 

h. Menyimpulkan materi pelajaran 

    Sebanyak 25 siswa memperoleh skor 3 pada pertemuan pertama 

untuk indikator menyimpulkan materi pelajaran, dikarenakan siswa dapat 

menyimpulkan materi tanpa bantuan guru dan 6 siswa memperoleh skor 4 karena 

mampu menyimpulkan materi pelajaran tanpa bantuan guru dan dapat membuat 

konsep tentang cakupan materi yang dipelajari. Jumlah skor yang diperoleh siswa 

adalah 99. Pada pertemuan kedua jumlah skor yang diperoleh siswa meningkat 
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menjadi 107 dengan rincian, 17 siswa memperoleh skor 3 dan 14 siswa lainnya 

memperoleh skor 4. Menyimpulkan materi pembelajaran merupakan aktivitas 

motorik, mental dan emosional yang dilakukan siswa. Ativitas motorik meliputi 

kegiatan bermain, melakukan percobaan, aktivitas mental meliputi membuat 

keputusan, dan aktivitas emosional yang terdiri dari perasaan berani, tenang, serta 

gugup (Dierich dalam Hamalik, 2011: 172-173). 

i. Mengerjakan evaluasi 

    Pertemuan pertama, jumlah skor yang diperoleh siswa adalah 96 

dengan rincian 28 siswa memperoleh skor 3 karena siswa mengerjakan soal 

evaluasi sendiri tanpa bertanya pada temannya dan 3 siswa mengerjakan soal 

evaluasi dengan tenang tanpa bertanya pada temannya sehingga skor yang 

diperoleh adalah 4. Hasil ini meningkat pada pertemuan kedua, yaitu 21 siswa 

memperoleh skor 3 dan 10 siswa memperoleh skor 4. Jumlah skor yang diperoleh 

siswa pada pertemuan kedua ini adalah 103. Siswa melakukan aktivitas menulis 

pada saat mengerjakan soal evaluasi. Menurut Dierich (dalam Hamalik, 2011), 

aktivitas menulis meliputi menulis cerita, menulis laporan, mengerjakan tes, 

mengisi angket, dan sebagainya. 

4.2.1.3 Hasil Belajar Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama 

Tes keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama pada siswa 

kelas VA SDN Gisikdrono 03 Semarang dinilai dengan mengamati 5 aspek dalam 

berbicara, yaitu menggunakan intonasi yang tepat, kejelasan dalam melafalkan 

kata, ketepatan dan kelancaran dalam mengucapkan kata atau kalimat, mengerti 
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makna kata dan kalimat yang diucapkan, dan keberanian dalam memerankan 

tokoh di depan kelas. 

Hasil observasi keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama 

siswa pada siklus I dan siklus II disajikan sebagai berikut: 

Tabel 4.27 

Skor Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama Siswa 

Siklus I dan Siklus II 

 

No. 

 

Indikator  

Siklus I Siklus II 

Pert. 1 Pert. 2 Pert. 1 Pert. 2 

1. Menggunakan intonasi yang 

tepat 

82 74 90 96 

2. Kejelasan dalam melafalkan 

kata 

55 89 92 101 

3. Ketepatan dan kelancaran 

dalam mengucapkan kata atau 

kalimat 

72 77 96 100 

4. Mengerti makna kata dan 

kalimat yang diucapkan 

56 87 91 94 

5. Keberanian dalam 

memerankan tokoh di depan 

kelas 

85 91 100 119 

Jumlah 350 418 469 510 

Rata- rata 11,3 13,5 15,1 16,5 
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Diagram 4.2 

Skor Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama Siswa 

Siklus I dan Siklus II 

 

Keterangan: 

1. Menggunakan intonasi yang tepat 

2. Kejelasan dalam melafalkan kata 

3. Ketepatan dan kelancaran dalam mengucapkan kata atau kalimat 

4. Mengerti makna kata dan kalimat yang diucapkan 

5. Keberanian dalam memerankan tokoh di depan kelas 

Berdasarkan data pada tabel 4.27 dan diagram 4.2 yang telah 

disajikan, diketahui bahwa jumlah skor keterampilan berbicara bahasa Jawa 

ragam krama siswa adalah 350 pada siklus I pertemuan pertama, 418 pada siklus I 

pertemuan kedua, 469 pada siklus II pertemuan pertama, dan 510 pada siklus II 
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pertemuan kedua. Deskripsi dari masing- masing indikator setiap siklusnya 

dijelaskan sebagai berikut : 

4.2.1.3.1 Siklus I 

a. Menggunakan intonasi yang tepat 

Pertemuan pertama, sebanyak 11 siswa menggunakan intonasi dalam 

berbicara namun belum tepat penggunaanya sehingga memperoleh skor 2,  dan 20 

siswa memperoleh skor 3 karena telah menggunakan intonasi dalam berbicara 

meskipun hanya pada beberapa bagian kalimat saja. Jumlah skor pada pertemuan 

ini adalah 82. Pada pertemuan kedua, jumlah perolehan skor yaitu 74 dengan 

rincian, 19 siswa memperoleh skor 2 dan 12 siswa memperoleh skor 3. Menurut 

Akhadiah (1993: 153), penggunaan intonasi yang sesuai akan menjadikan daya 

tarik tersendiri dalam berbicara dan menjadi salah satu faktor penentu keefektifan 

berbicara, sehingga membuat topik pembicaraan menjasi menarik dan tidak 

timbul kejenuhan pada pendengar. 

b. Kejelasan dalam melafalkan kata 

Sebanyak 7 siswa memperoleh skor 1 karena siswa tidak jelas dalam 

melafalkan kata dan ada 24 siswa yang memperoleh skor 2 karena siswa 

melafalkan kata dengan jelas namun masih jarang- jarang. Jumlah skor yang 

diperoleh siswa pada pertemuan pertama ini adalah 55 dan mengalami 

peningkatan pada pertemuan kedua yaitu 89. Dengan perincian sebanyak 4 siswa 

mendapatkan skor 2 dan 27 siswa memperoleh skor 3. Pelafalan bunyi perlu 

diperhatikan dalam pembelajaran berbicara karena latar belakang kebahasaan 
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siswa yang berbeda, yaitu siswa yang dibesarkan dengan bahasa daerah yang 

berbeda juga (Akhadiah, 1993: 154). 

c. Ketepatan dan kelancaran dalam mengucapkan kata atau kalimat 

Jumah skor yang diperoleh siswa pada pertemuan pertama untuk 

aspek ketepatan dan kelancaran dalam mengucapkan kata atau kalimat adalah 72 

dan meningkat pada pertemuan kedua yaitu 77. Pada pertemuan pertama, 

sejumlah 21 siswa memperoleh skor 2 karena siswa lancar pada beberapa kalimat 

dalam mengucapkan dialog dan 10 siswa mengucapkan isi dialog dengan lancar 

namun terburu- buru sehingga memperoleh skor 3. Sedangkan pada pertemuan 

kedua, ada 16 siswa yang memperoleh skor 2 dan 15 siswa memperoleh skor 3. 

Kelancaran seseorang dalam berbicara akan memudahkan pendengar menangkap 

isi pembicaraannya, jika seseorang berbicara terputus- putus atau terlalu cepat 

akan mengganggu penangkapan isi pembicaraan bagi pendengar (Akhadiah, 1993: 

155). 

d. Mengerti makna kata dan kalimat yang diucapkan 

Skor yang didapat oleh 6 siswa pada pertemuan pertama adalah 1 

karena siswa sama sekali tidak mengerti makna kata atau kalimat yang diucapkan, 

sedangkan 25 siswa lainnya memperoleh skor 2 karena mengetahui makna 

beberapa kata yang diucapkan. Jumlah skor pada pertemuan ini yaitu 56 kemudian 

meningkat menjadi 87 pada pertemuan kedua. Rinciannya yaitu sebanyak 6 siswa 

memperoleh skor 2 dan 25 siswa memperoleh skor 3 karena memahami makna 

kalimat yang diucapkan. 
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e. Keberanian dalam memerankan tokoh di depan kelas 

Diketahui bahwa pada pertemuan pertama sebanyak 8 siswa 

memperoleh skor 2 karena siswa masih malu- malu dalam memerankan tokoh di 

depan kelas dan 23 siswa memperoleh skor 3 karena siswa memerankan tokoh di 

depan kelas dengan tenang namun masih terlihat kaku. Jumlah skor yang 

diperoleh siswa pada pertemuan pertama yaitu 85 kemudian meningkat menjadi 

91 pada pertemuan kedua. Dengan perincian, sebanyak 2 siswa memperoleh skor 

2 dan 29 siswa memperoleh skor 3. Akhadiah (1993: 158) mengemukakan bahwa 

berbicara memerlukan keberanian untuk mengemukakan apa yang ingin 

disampaikannya. Jika seseorang tidak memiliki keberanian untuk mengemukakan 

apa yang ada di dalam pikirannya, maka orang tersebut tidak akan sanggup 

berbicara untuk menyampaikan apa yang dipikirkannya. 

4.2.1.3.2 Siklus II 

a. Menggunakan intonasi yang tepat 

Sebanyak 11 siswa pada pertemuan pertemuan pertama menggunakan 

intonasi dalam berbicara namun belum tepat penggunaanya sehingga memperoleh 

skor 2,  12 siswa memperoleh skor 3 karena telah menggunakan intonasi dalam 

berbicara meskipun hanya pada beberapa bagian kalimat saja dan 8 siswa 

memperoleh skor 4 karena menggunakan intonasi yang tepat. Jumlah skor pada 

pertemuan ini adalah 90. Pada pertemuan kedua, jumlah perolehan skor yaitu 96 

dengan rincian, 5 siswa memperoleh skor 2, 18 siswa memperoleh skor 3 dan 8 

siswa memperoleh skor 4. Menurut Akhadiah (1993: 153), penggunaan intonasi 

yang sesuai akan menjadikan daya tarik tersendiri dalam berbicara dan menjadi 
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salah satu faktor penentu keefektifan berbicara, sehingga membuat topik 

pembicaraan menjasi menarik dan tidak timbul kejenuhan pada pendengar. 

b. Kejelasan dalam melafalkan kata 

Pembelajaran pada pertemuan pertama, sebanyak 6 siswa memperoleh 

skor 2 karena siswa melafalkan kata dengan jelas namun masih jarang- jarang, dan 

20 siswa memperoleh skor 3 karena mengucapkan kata dengan jelas, sedangkan 5 

siswa lainnya memperoleh skor 4 karena mengucapkan kata dengan jelas dan 

mudah dipahami. Jumlah skor yang diperoleh siswa pada pertemuan pertama ini 

adalah 92 dan mengalami peningkatan pada pertemuan kedua yaitu 101. Dengan 

perincian sebanyak 2 siswa mendapatkan skor 2, 19 siswa memperoleh skor 3 dan 

10 siswa memperoleh skor 4. Pelafalan bunyi perlu diperhatikan dalam 

pembelajaran berbicara karena latar belakang kebahasaan siswa yang berbeda, 

yaitu siswa yang dibesarkan dengan bahasa daerah yang berbeda juga (Akhadiah, 

1993: 154) 

c. Ketepatan dan kelancaran dalam mengucapkan kata atau kalimat 

Jumah skor yang diperoleh siswa pada pertemuan pertama untuk 

aspek ketepatan dan kelancaran dalam mengucapkan kata atau kalimat adalah 96 

dan meningkat pada pertemuan kedua yaitu 100. Pada pertemuan pertama, 

sejumlah 28 siswa mengucapkan isi dialog dengan lancar namun terburu- buru 

sehingga memperoleh skor 3 dan 3 siswa mengucapkan dialog dengan lancar dan 

dapat dimengerti sehingga memperoleh skor 4. Sedangkan pada pertemuan kedua, 

ada 24 siswa yang memperoleh skor 3 dan 4 siswa memperoleh skor 4. 

Kelancaran seseorang dalam berbicara akan memudahkan pendengar menangkap 
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isi pembicaraannya, jika seseorang berbicara terputus- putus atau terlalu cepat 

akan mengganggu penangkapan isi pembicaraan bagi pendengar (Akhadiah, 1993: 

155). 

d. Mengerti makna kata dan kalimat yang diucapkan 

Pembelajaran peada pertemuan pertama, skor yang didapat oleh 10 

siswa  adalah 2 karena mengetahui makna beberapa kata yang diucapkan. 13 

siswa memperoleh skor 3 karena memahami makna kalimat yang diucapkan dan 8 

siswa memperoleh skor 4 karena memahami makna kalimat yang diucapkan 

kemudian mampu menjelaskannya. Jumlah skor pada pertemuan ini yaitu 91 

kemudian meningkat menjadi 94 pada pertemuan kedua. Rinciannya yaitu 

sebanyak 3 siswa memperoleh skor 2, 24 siswa memperoleh skor 3, dan skor 4 

diperoleh oleh 4 siswa. 

e. Keberanian dalam memerankan tokoh di depan kelas 

Hasil observasi menyebutkan bahwa pada pertemuan pertama 

sebanyak 24 siswa memperoleh skor 3 karena siswa memerankan tokoh di depan 

kelas dengan tenang namun masih terlihat kaku dan 7 siswa memperoleh skor 4 

karena siswa memerankan tokoh di depan kelas dengan tenang, percaya diri dan 

luwes. Jumlah skor yang diperoleh siswa pada pertemuan pertama yaitu 100 

kemudian meningkat menjadi 119 pada pertemuan kedua. Dengan perincian, 

sebanyak 5 siswa memperoleh skor 3 dan 26 siswa memperoleh skor 4. Akhadiah 

(1993: 158) mengemukakan bahwa berbicara memerlukan keberanian untuk 

mengemukakan apa yang ingin disampaikannya. Jika seseorang tidak memiliki 

keberanian untuk mengemukakan apa yang ada di dalam pikirannya, maka orang 



152 
 

tersebut tidak akan sanggup berbicara untuk menyampaikan apa yang 

dipikirkannya. 

Berdasarkan skor keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama 

siswa, nilai keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama siswa dapat 

disajikan sebagai berikut: 

Tabel 4.28 

Rekapitulasi Nilai Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama 

Siklus I dan Siklus II 

 

No. 

 

Pencapaian  

Siklus I Siklus II 

Pert. 1 Pert. 2 Pert. 1 Pert. 2 

1. Nilai tertinggi 80 75 85 90 

2. Nilai terendah 40 50 50 55 

3. Rata- rata 60,2 65,5 66,6 77,6 

4. Persentase ketuntasan 58,1% 64,51% 74,2% 87,09% 

 

 

Diagram 4.3 

Rekapitulasi Nilai Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama 

Siklus I dan Siklus II 
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Data hasil observasi keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama 

yang telah disajikan, menunjukkan adanya peningkatan nilai yang diperoleh siswa 

pada setiap pertemuannya. Pada siklus I pertemuan pertama, nilai tertinggi yang 

diperoleh siswa adalah 80, nilai terendah 40, rata- rata nilai 60,2 dan persentase 

ketuntasan klasikal sebesar 58,1%. Hasil tersebut mengalami peningkatan pada 

siklus I pertemuan kedua, yaitu perolehan nilai tertinggi siswa sebesar 75, nilai 

terendah 50, rata- rata nilai 65,5 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 

64,51%. Siklus II pertemuan pertama, persentase ketuntasan klasikal meningkat 

menjadi 74,2% dengan rata- rata nilai siswa 66,6 dan nilai tertinggi yang 

diperoleh siswa yaitu 85 serta nilai terendahnya 50. Peningkatan juga terjadi pada 

siklus II pertemuan kedua dengan nilai tertinggi yang diperoleh siswa yaitu 90 dan 

nilai terendah siswa 55. Rata- rata nilai siswa pada pertemuan ini adalah 77,6 

dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 87,09%. 

Berdasarkan perolehan nilai keterampilan berbicara bahasa Jawa 

ragam krama yang diperoleh siswa dari siklus I dan siklus II terjadi peningkatan 

nilai siswa. Hasil ini menunjukkan kemajuan keterampilan siswa dalam berbicara 

bahasa Jawa ragam krama setelah dilakukan tindakan pembelajaran dengan 

menerapkan metode role playing berbasis media audiovisual. 

 

 

 

 

 



154 
 

Tabel 4.29 

Rekapitulasi Hasil Belajar Siklus I dan Siklus II 

 

No. 

 

Pencapaian  

Siklus I Siklus II 

Pert. 1 Pert. 2 Pert. 1 Pert. 2 

1. Nilai tertinggi 95 95 100 100 

2. Nilai terendah 35 40 40 60 

3. Rata- rata 66,8 77 84,7 92,1 

4. Persentase ketuntasan 74,2% 93,5% 96,8% 96,8% 

 

Berdasarkan data pada tabel 4.29 , dapat dilihat terjadinya 

peningkatan nilai yang diperoleh siswa mulai dari siklus I pertemuan pertama 

sampai dengan siklus II pertemuan kedua. Rata- rata nilai siswa pada siklus I 

pertemuan pertama yaitu 66,8 kemudian meningkat menjadi 77 pada pertemuan 

kedua, meningkat lagi menjadi 84,7 pada siklus II pertemuan pertama dan 

mengalami peningkatan sampai 92,1 pada siklus II pertemuan kedua. Sedangkan 

persentase ketuntasan klasikal juga mengalami peningkatan pada tiap 

pertemuannya, yaitu pada siklus I pertemuan pertama sebesar 74,2% meningkat 

menjadi 93,5% pada pertemuan kedua, selanjutnya meningkat hingga 96,8% pada 

siklus II pertemuan pertama dan kedua. 

Perolehan nilai hasil belajar siswa mengalami peningkatan pada tiap 

pertemuannya, dari siklus I hingga siklus II. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi 

perubahan pada siswa setelah diterapkannya metode role playing berbasis media 

audiovisual dalam pembelajaran berbicara bahasa Jawa ragam krama siswa kelas 

VA SDN Gisikdrono 03 Semarang. 
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Tabel 4.30 

Rekapitulasi Skor Keterampilan Guru, Aktivitas Siswa, dan Keterampilan 

Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama Siklus I dan Siklus II 

No. Sumber Data Siklus I 

Pert. 1 

Siklus I 

Pert. 2 

Siklus II 

Pert. 1 

Siklus II 

Pert. 2 

1. Keterampilan guru 25 28 31 37 

2. Aktivitas siswa 21,1 27,5 30 31,4 

3. Keterampilan berbicara 

bahasa Jawa ragam krama 

 

11,3 

 

13,5 

 

15,1 

 

16,4 

 

 

Diagram 4.4 

Rekapitulasi Skor Keterampilan Guru, Aktivitas Siswa, dan Keterampilan 

Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama Siklus I dan Siklus II 
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4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dengan menerapkan metode role playing 

pada pembelajaran bahasa Jawa ragam krama menunjukkan bahwa siswa dapat 

mempelajari penggunaan bahasa Jawa ragam krama dengan baik karena guru 

memberikan bimbingan kepada siswa dalam memahami materi maupun berlatih 

memainkan peran. Guru juga memotivasi siswa agar terlibat aktif dalam 

pembelajaran, aktif bertanya dan juga menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 

guru. Siswa belajar berbicara bahasa Jawa ragam krama dengan memainkan peran 

tentang tema tertentu agar pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak 

membosankan. 

Guru dalam mengajarkan keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam 

krama melalui tiga aspek keterampilan berbahasa lainnya, yaitu menyimak, 

membaca, dan menulis. Selain itu, guru juga memanfaatkan media audiovisual 

sebagai pendukung dalam pembelajaran agar pembelajaran terkesan menarik 

sehingga siswa mudah dalam memahami materi yang diajarkan, yaitu berbicara 

bahasa Jawa ragam krama. Bentuk media audiovisual yang digunakan oleh guru 

adalah video adegan permainan peran dengan tema yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran yang disampaikan kepada siswa. 

Penerapan metode role playing berbasis media audiovisual pada 

pembelajaran bahasa Jawa ragam krama di kelas VA SDN Gisikdrono 03 

Semarang menunjukkan bahwa keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama siswa menunjukkan 

peningkatan pada setiap siklusnya. Dengan demikian, penelitian dicukupkan 
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sampai pada siklus II karena hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama siswa pada siklus I dan 

siklus II telah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan. 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi guru dan sekolah untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan model dan media 

pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menyenangkan agar pembelajaran 

berlangsung optimal dan bermakna bagi siswa, serta membuat siswa lebih mudah 

dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian keterampilan berbicara bahasa Jawa 

ragam krama melalui metode role playing berbasis media audiovisual 

pada siswa kelas VA SDN Gisikdrono 03 Semarang dan pembahasan yang 

disajikan pada bab IV dapat disimpulkan, yaitu: 

Pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama 

melalui metode role playing berbasis media audiovisual pada siswa kelas 

VA SDN Gisikdrono 03 Semarang dapat meningkatkan keterampilan 

guru. Hal ini ditunjukkan dengan hasil observasi pada siklus I diperoleh 

data keterampilan guru dalam mengajar memperoleh skor 26,5 dengan 

persentase sebesar 66,3% dan termasuk kriteria baik. Pada pelaksanaan 

pembelajaran siklus II, data keterampilan guru memperoleh skor 34 

dengan persentase 85% dan termasuk kriteria sangat baik. Keterampilan 

guru dalam penelitian ini telah mencapai indikator keberhasilan yaitu 

sekurang- kurangnya baik. 

Pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama 

melalui metode role playing berbasis media audiovisual pada siswa kelas 

VA SDN Gisikdrono 03 Semarang dapat meningkatkan aktivitas siswa. 

Hal ini ditunjukkan dari hasil observasi pada siklus I diperoleh data 

aktivitas siswa dalam pembelajaran memperoleh rata- rata skor 24,3 
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dengan kriteria baik. Pada pelaksanaan pembelajaran siklus II, rata- rata 

skor aktivitas siswa sebesar 30,5 dengan kriteria sangat baik. Aktivitas 

siswa dalam penelitian ini telah mencapai indikator keberhasilan yaitu 

sekurang- kurangnya mencapai kategori baik. 

Pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama 

melalui metode role playing berbasis media audiovisual pada siswa kelas 

VA SDN Gisikdrono 03 Semarang dapat meningkatkan keterampilan 

berbicara bahasa Jawa ragam krama siswa. Hal ini ditunjukkan dengan 

perolehan jumlah skor keterampilan berbicara siswa pada siklus I 

pertemuan pertama adalah 350 dan rata- rata skor 11,3 dengan kriteria 

cukup. Jumlah skor keterampilan berbicara yang diperoleh siswa pada 

siklus I pertemuan kedua mencapai 418 dan rata- rata skor sebesar 13,5 

dengan kriteria naik. Sedangkan perolehan jumlah skor pada siklus II 

pertemuan pertama adalah 469 dan rata- rata skor sebesar 15,1 dengan 

kriteria baik. Selanjutnya, pada pembelajaran siklus II pertemuan kedua 

rata- rata skor keterampilan berbicara yang diperoleh siswa yaitu 16,5 dan 

jumlah skor mencapai 510 dengan kriteria baik. Persentase nilai hasil 

belajar siswa pada siklus I pertemuan pertama sebesar 58,1% dan 64,51% 

pada siklus I pertemuan kedua. Pada siklus II pertemuan pertama, 

persentase hasil belajar siswa sebesar 74,2% dan siklus II pertemuan 

kedua persentasenya yaitu 87,09%. Hasil belajar keterampilan berbicara 

siswa dalam penelitian ini telah mencapai indikator keberhasilan sekurang- 

kurangnya ketuntasan belajar klasikal mencapai 80% dengan KKM mata 
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pelajaran bahasa Jawa kelas VA SDN Gisikdrono 03 Semarang adalah ≥ 

65. 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, metode role 

playing berbasis media audiovisual dapat meningkatkan keterampilan guru, 

aktivitas belajar, dan keterampilan berbicara siswa pada mata pelajaran bahasa 

Jawa di kelas VA SDN Gisikdrono 03 Semarang. Jadi, hipotesis tindakan 

yang diajukan terbukti kebenarannya. 

5.2  Saran  

Berdasarkan hasil simpulan dalam pelaksanaan penelitian 

keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama  melalui metode role 

playing berbasis media audiovisual pada siswa kelas VA SDN Gisikdrono 03 

Semarang, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi Siswa 

a. Hendaknya siswa dapat secara aktif bertanya mengenai materi bahasa 

Jawa ragam kramayang belum dipahami, 

b. Hendaknya siswa lebih berminat dan termotivasi untuk menyukai 

pelajaran bahasa Jawa 

c. Hendaknya siswa dapat lebih banyak berlatih berbicara bahasa Jawa ragam 

krama agar berkembang secara terus menerus. 

5.2.2 Bagi Guru 

a. Hendaknya guru dapat menerapkan metode role playing berbasis 

media audiovisual sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan 

pembelajaran pada materi maupun mata pelajaran lain. 

b. Hendaknya guru mengembangkan model dan media pembelajaran. 
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c. Hendaknya guru lebih sering mengawasi, mengarahkan, dan 

memberikan bimbingan pada siswa selama diskusi kelompok. 

5.2.3 Bagi Sekolah 

a. Hendaknya sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran dengan 

menggunakan pembelajaran yang inovatif 

b. Hendaknya sekolah menyediakan sarana prasana berupa fasilitas 

pembelajaran untuk mendukung proses pembelajaran, sehingga 

siswa dapat belajar lebih bermakna dan menyenangkan. 
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DAFTAR NILAI BAHASA JAWA PRA SIKLUS 

KELAS VASDN GISIKDRONO 03 SEMARANG 

KKM 65 

No. Nama Jenis 

Kelamin 

Nilai  Keterangan 

1 DNL P 50 Tidak tuntas 

2 DI L 45 Tidak tuntas 

3 RK L 35 Tidak tuntas 

4 RWS L 50 Tidak tuntas 

5 AI L 70 Tuntas  

6 BDH L 35 Tidak tuntas 

7 BRHW L 35 Tidak tuntas  

8 CB P 55 Tidak tuntas  

9 DDP P 75 Tuntas 

10 DO P 70 Tuntas  

11 DAS P 65 Tuntas  

12 DMS P 55 Tidak tuntas  

13 ELN L 30 Tidak tuntas 

14 EA P 80 Tuntas  

15 FEC P 65 Tuntas  

16 FEF P 55 Tidak tuntas 

17 HTH L 50 Tidak tuntas 

18 KD P 65 Tuntas  

19 LNH P 45 Tidak tuntas  

20 MR L 45 Tidak tuntas  

21 NY P 85 Tuntas  

22 NRS L 55 Tidak tuntas  

23 PRD L 55 Tidak tuntas 

24 RPP L 50 Tidak tuntas  

25 RIN L 50 Tidak tuntas 

26 TA P 55 Tidak tuntas 

27 TDN P 65 Tuntas  

28 YSN P 75 Tuntas  

29 YFI P 55 Tidak tuntas 

30 WA L 55 Tidak tuntas 

31 KV P 50  

Jumlah  1725  

Persentase Ketuntasan = 
  

  
 x 100% = 33% 

Lampiran 1 
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DAFTAR NILAI BERBICARA 

BAHASA JAWA RAGAM KRAMAPRA SIKLUS 

KELAS VASDN GISIKDRONO 03 SEMARANG 

No

. 

Nama  Aspek Penilaian  Skor  Nilai  Ket  

Pelafalan  Intonasi  Performa  Ekspresi  

1. DNL 2 2 2 2 8 50 TT 

2. DI 1 1 1 2 5 31 TT 

3. RK 2 2 2 2 8 50 TT 

4. RWS 1 1 1 3 6 38 TT 

5. AI 4 2 3 3 12 75 T 

6. BDH 2 1 1 2 6 38 TT 

7. BRHW 2 1 2 3 8 50 TT 

8. CB 2 1 2 3 8 50 TT 

9. DDP 4 3 3 2 12 75 T 

10. DO 4 3 3 2 12 75 T 

11 DAS 4 3 3 3 13 81 T 

12. DMS 1 1 1 1 4 65 T 

13. ELN 2 2 1 2 7 44 TT 

14. EA 3 3 3 3 12 75 T 

15. FEC 3 2 3 2 10 67 T 

16. FEF 3 2 1 2 8 50 TT 

17. HTH 2 2 1 1 6 38 TT 

18. KD 4 2 3 2 11 69 T 

19. LNH 2 2 2 2 8 50 TT 

20. MR 2 2 2 2 8 50 TT 

21. NY 2 2 3 3 10 68 T 

22. NRS 1 1 1 1 4 25 TT 

23. PRD 1 1 2 1 5 31 TT 

24. RPP 1 1 3 2 7 44 TT 

25. RIN 1 1 2 2 6 38 TT 

26. TA 1 1 2 3 7 44 TT 

27. TDN 3 3 2 2 10 69 T 

28. YSN 4 2 3 2 11 69 T 

29. YFI 1 1 3 2 7 44 TT 

30. WA 1 1 2 1 5 31 TT 

31. KV 1 1 2 2 6 38 TT 

 

   Persentase Ketuntasan = 
  

  
 x 100% = 37% 

Lampiran 2 
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DAFTAR NILAI BAHASA JAWA PRA SIKLUS 

KELAS VASDN GISIKDRONO 03 SEMARANG 

KKM : 65 

No Nama Jenis 

Kelamin 

Nilai 

1  

Nilai 

2 

Rata- 

rata 

Keterangan 

1 DNL P 50 50 50 Tidak tuntas 

2 DI L 45 31 38 Tidak tuntas 

3 RK L 35 50 43 Tidak tuntas 

4 RWS L 50 38 44 Tidak tuntas 

5 AI L 70 75 73 Tuntas  

6 BDH L 35 38 37 Tidak tuntas 

7 BRHW L 35 50 43 Tidak tuntas  

8 CB P 55 50 53 Tidak tuntas  

9 DDP P 75 75 75 Tuntas 

10 DO P 70 75 73 Tuntas  

11 DAS P 65 81 73 Tuntas  

12 DMS P 55 25 40 Tidak tuntas  

13 ELN L 30 44 37 Tidak tuntas 

14 EA P 80 75 78 Tuntas  

15 FEC P 65 63 64 Tuntas  

16 FEF P 55 50 53 Tidak tuntas 

17 HTH L 50 38 44 Tidak tuntas 

18 KD P 60 69 65 Tuntas  

19 LNH P 45 50 48 Tidak tuntas  

20 MR L 45 50 48 Tidak tuntas  

21 NY P 85 63 74 Tuntas  

22 NRS L 55 25 40 Tidak tuntas  

23 PRD L 55 31 43 Tidak tuntas 

24 RPP L 50 44 47 Tidak tuntas  

25 RIN L 50 38 44 Tidak tuntas 

26 TA P 55 44 50 Tidak tuntas 

27 TDN P 65 63 64 Tuntas  

28 YSN P 75 69 72 Tuntas  

29 YFI P 55 44 50 Tidak tuntas 

30 WA L 55 31 43 Tidak tuntas 

31 KV P 60 62 61 Tidak tuntas 

Jumlah  1670 1497 1590  

Persentase Ketuntasan =  
  

  
 x 100% = 33% 

 Persentase Ketidaktuntasan =  67% 

Lampiran 3 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU 

Peningkatan Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama 

Melalui Metode Role Playing berbasis Media Audiovisual 

Pada Siswa Kelas VA SDN Gisikdrono 03 Semarang   

Keterampilan 

Dasar Mengajar 

Pembelajaran dengan 

mengggunakan  

metodeRole Playing berbasis 

media audiovisual 

Indikator Keterampilan 

Guru dalam Pembelajaran 

dengan metode Role Playing 

berbasis media audiovisual 

1. Keterampilan 

membuka dan 

menutup 

pembelajaran 

2. Keterampilan 

bertanya 

3. Keterampilan 

menjelaskan 

4. Keterampilan 

memberikan 

penguatan 

5. Keterampilan 

menggunakan 

variasi 

pembelajaran 

6. Keterampilan 

mengelola kelas 

7. Keterampilan 

mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan 

8. Keterampilan 

membimbing 

diskusi kelompok 

kecil 

1) Guru membagikan teks dialog 

drama pendek berbahasa Jawa 

2) Guru dan siswa mempelajari 

perbendaharaan kosa kata yang 

terdapat dalam teks yang 

dibagikan 

3) Siswa membaca teks dialog 

drama pendek berbahasa Jawa 

dengan pelafalan, intonasi, dan 

ekspresi yang tepat 

4) Guru memutarkan film drama 

pendek berbahasa Jawa 

5) Siswa memperhatikan dan 

menyimak film yang 

diputarkan 

6) Siswa dibagi menjadi beberapa 

kelompok  

7) Siswa berlatih melakonkan 

drama pendek bersama 

kelompoknya 

8) Masing- masing kelompok 

melakonkan drama pendek 

berbahasa Jawa secara 

bergantian 

9) Kelompok lain mengamati 

drama yang dimainkan oleh 

kelompok di depan kelas 

1. Membuka 

pelajaran(Keterampil

an membuka 

pembelajaran) 

2. Melakukan tanya 

jawab dengan 

siswa(Keterampilan 

membuka 

pembelajaran) 

3. Menjelaskan langkah- 

langkah metode role 

playing berbasis 

media audiovisual 

(Keterampilan 

menjelaskan) 

4. Memberikan 

penjelasan tentang 

materi 

pembelajaran(Ketera

mpilan menjelaskan) 

5. Memimpin 

diskusi(Keterampila

n membimbing 

diskusi kelompok 

kecil) 

6. Memberikan 

penguatan kepada 

siswa(Keterampilan 

Lampiran 4 
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memberikan 

penguatan) 

7. Melakukan variasi 

dalam 

pembelajaran(Ketera

mpilan 

menggunakan 

variasi 

pembelajaran) 

8. Mengelola kelas 

selama pembelajaran 

(Keterampilan 

mengelola kelas) 

9. Memberikan 

bimbingan kepada 

semua 

siswa(Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil dan 

perorangan) 

10. Menutup pelajaran 

(Keterampilan 

menutup pelajaran) 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA 

Peningkatan Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama 

Melalui Metode Role Playing berbasis Media Audiovisual 

Pada Siswa Kelas VA SDN Gisikdrono 03 Semarang   

 

 

Aktivitas Siswa 

 

Pembelajaran berbicara 

menggunakan metode Role 

Playing berbasis media 

audiovisual 

Indikator Aktivitas Siswa 

dalam Pembelajaran 

dengan metodeRole 

Playing berbasis media 

audiovisual 
1. Visual Activities, seperti melihat 

gambar- gambar, membaca, 

mengamati eksperimen, 

demonstrasi, atau mengamati 

orang lain bekerja 

2. Oral Activities (aktivitas lisan), 

seperti mengajukan pertanyaan, 

menjawab pertanyaan, 

mengemukakan pendapat, 

diskusi. 

3. Listening Activities, seperti 

mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan  suatu permainan, 

mendengarkan diskusi. 

4. Writing Activities, seperti menulis 

laporan atau karangan, membuat 

rangkuman, mengerjakan tes, 

mengisi angket. 

5. Drawing Activities, seperti 

menggambar pola atau bentuk 

6. Matriks Activities, seperti 

menyelenggarakan permainan, 

memilih alat-alat. 

7. Mental Activities, seperti 

merenungkan, mengingat, 

membuat keputusan, 

menghubung-hubungkan. 

8. Emotional Activities, seperti 

minat, membedakan, berani, 

tenang, dan lain-lain. 

1) Guru membagikan teks 

dialog drama pendek 

berbahasa Jawa 

2) Guru dan siswa 

mempelajari 

perbendaharaan kosa kata 

yang terdapat dalam teks 

yang dibagikan 

3) Siswa membaca teks dialog 

drama pendek berbahasa 

Jawa dengan pelafalan, 

intonasi, dan ekspresi yang 

tepat 

4) Guru memutarkan film 

drama pendek berbahasa 

Jawa 

5) Siswa memperhatikan dan 

menyimak film yang 

diputarkan 

6) Siswa dibagi menjadi 

beberapa kelompok  

7) Siswa berlatih melakonkan 

drama pendek bersama 

kelompoknya 

8) Masing- masing kelompok 

melakonkan drama pendek 

berbahasa Jawa secara 

bergantian 

9) Kelompok lain mengamati 

drama yang dimainkan oleh 

kelompok di depan kelas 

1. Siap untuk mengikuti 

pembelajaran(Emotional 

Activities) 

2. Aktif bertanya dan 

menjawab(Oral Activities) 

3. Memperhatikan penjelasan 

dari guru(Listening 

Activities) 

4. Melakukan diskusi dalam 

memilih peran(Mental 

Activities) 

5. Berlatih bermain peran 

bersama 

kelompoknya(Visual 

Activities) 

6. Bekerjasama ketika 

melakukan permainan 

peran(Emotional 

Activities) 

7. Menyimak dialog ketika 

permainan peran(Listening 

Activities) 

8. Menyimpulkan materi 

pelajaran (Mental 

Activities) 

9. Mengerjakan 

evaluasi(Writing 

Activities) 

Lampiran 5 
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KISI – KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Peningkatan Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama 

Melalui Metode Role Playing berbasis Media Audiovisual 

Pada Siswa Kelas VA SDN Gisikdrono 03 Semarang   

 

No 

 

Variabel 

 

Indikator 

Sumber 

data 

Alat/ 

Instrument 

1. Keterampilan guru 

dalam pembelajaran 

berbicara bahasa 

Jawa ragam krama 

melalui metode role 

playing berbasis 

media audiovisual 

1. Membuka pelajaran 

2. Melakukan tanya jawab dengan 

siswa 

3. Menjelaskan langkah- langkah 

metode role playing berbasis 

media audiovisual  

4. Memberikan penjelasan tentang 

materi pebelajaran 

5. Memimpin diskusi 

6. Memberikan penguatan kepada 

siswa 

7. Melakukan variasi dalam 

pembelajaran 

8. Mengelola kelas selama 

pembelajaran 

9. Memberikan bimbingan kepada 

semua siswa 

10. Menutup pelajaran 

- Guru  

- Video  

- Foto  

 

- Lembar 

observasi 

- Catatan 

Lapangan 

- Wawancara  

 

 

 

 

Lampiran 6 
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No. 

 

Variabel 

 

Indikator 

 

Sumber 

data 

Alat/ 

Instrument 

2 Aktivitas siswa 

dalam pembelajaran 

berbicara bahasa 

Jawa ragam krama 

melalui metode role 

playing berbasis 

media audiovisual 

 

1. Siap untuk mengikuti 

pembelajaran 

2. Aktif bertanya dan menjawab 

3. Memperhatikan penjelasan dari 

guru 

4. Melakukan diskusi dalam 

memilih peran 

5. Berlatih bermain peran 

bersama kelompoknya 

6. Bekerjasama ketika melakukan 

permainan peran 

7. Menyimak dialog ketika 

permainan peran 

8. Menyimpulkan materi 

pelajaran 

9. Mengerjakan evaluasi 

- Siswa  

- Video 

- Foto  

 

- Lembar 

observasi  

- Catatan 

Lapangan 

- Lembar 

wawancara 

3 Keterampilan siswa 

dalam pembelajaran 

berbicara bahasa 

Jawa ragam krama 

melalui metode role 

playing berbasis 

media audiovisual 

1. Menggunakan intonasi yang 

tepat 

2. Kejelasan dalam melafalkan 

kata 

3. Ketepatan dan kelancaran 

dalam mengucapkan kata atau 

kalimat 

4. Mengerti makna kata dan 

kalimat yang diucapkan 

5. Keberanian dalam 

memerankan tokoh di depan 

kelas 

- Siswa 

- Video 

- Foto 

- Lembar 

penilaian 

keterampila

n siswa 

- Lembar soal 

tertulis 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Dalam Pembelajaran Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama 

Melalui Metode Role Playing berbasis Media Audiovisual 

Siklus……..Pertemuan……. 

Nama SD   : SDN Gisikdrono 03 Semarang 

Kelas/Semester : VA/ 2 

Materi     : Memerankan drama pendek 

Hari / tanggal   : ............................................... 

Petunjuk :  

  Berilah tanda cek (√) pada kolom tingkat kemampuan 

yang sesuai dengan indikator pengamatan ! 

No. Indikator Tingkat kemampuan Jumlah 

1 2 3 4 

1. Membuka pelajaran      

2. Melakukan tanya jawab dengan siswa      

3. Menjelaskan langkah- langkah metode role 

playing berbasis media audiovisual  

     

4. Memberikan penjelasan tentang materi 

pembelajaran 

     

5. Memimpin diskusi dalam memilih peran      

6. Memberikan penguatan kepada siswa      

7. Melakukan variasi dalam pembelajaran      

8. Mengelola kelas selama pembelajaran      

9. Memberikan bimbingan kepada semua siswa      

10. Menutup pelajaran      

Jumlah Skor  

Lampiran 7 



174 
 

 

Jumlah Skor =………………..Kategori =…………………… 

 

Skor Kategori Ketuntasan 

34 – 40 A(Baik Sekali) Tuntas 

26 – 33 B(Baik) Tuntas 

18 – 25 C(Cukup) Tidak Tuntas 

10 –17 D(Kurang) Tidak Tuntas 

 

     Semarang , .…………………2013 

       Observer, 

 

 

      …………………………. 
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DESKRIPTOR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Selama Pembelajaran Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama melalui Metode 

Role Playing berbasis Media Audiovisual 

Pada Siswa Kelas VA SDN Gisikdrono 03 

No. 
Kategori 

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

1. Membuka 

pelajaran 

Melakukan 

apersepsi, 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran dan 

memotivasi siswa 

Melakukan 

apersepsi dan 

menjelaskan 

tujuan 

pembelajaran 

Hanya 

melakukan 

apersepsi 

Tidak 

melakukan 

apersepsi, 

menyampaika

n tujuan 

pembelajaran 

dan 

memotivasi 

siswa 

 

2. Melakukan 

tanya jawab 

dengan siswa 

Memberikan 

pertanyaan yang 

antusias, 

memberikan waktu 

berpikir, dan 

memberikan 

penguatan bagi 

siswa yang 

menjawab 

pertanyaan 

Memberikan 

pertanyaan 

secara antusias 

dan memberi 

waktu berpikir 

kepada siswa 

Memberikan 

pertanyaan 

secara hangat 

dan antusias 

Tidak 

memberikan 

pertanyaan 

kepada siswa 

 

3. Menjelaskan 

langkah- 

langkah metode 

role playing 

berbasis media 

audiovisual  

Menjelaskan 

langkah- langkah 

bermain peran 

dengan jelas 

disertai simulasi 

Menerangkan 

langkah- 

langkah 

bermain peran 

dengan jelas 

Menjelaskan 

langkah- 

langkah 

bermain peran 

secara singkat 

saja 

Tidak 

menjelaskan 

langkah- 

langkah 

bermain peran 

 

4. Memberikan 

penjelasan 

tentang materi 

pembelajaran 

Memberikan 

penjelasan secara 

lengkap dengan 

disertai contoh 

konkret 

Memberikan 

penjelasan 

secara lengkap 

tanpa 

memberikan 

contoh 

konkret 

Memberikan 

penjelasan 

secara singkat 

saja 

Tidak 

memberikan 

penjelasan 

tentang materi 

pembelajaran 

 

5. Memimpin 

diskusi dalam 

Membimbing siswa 

memilih peran dan 

Membimbing 

siswa memilih 

Membimbing 

siswa memilih 

Tidak 

membimbing 
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memilih peran mengarahkan 

dalam 

memerankannya 

peran sesuai 

dengan 

kemampuan 

peran sesuai 

dengan 

kemampuan 

siswa 

siswa dalam 

memilih peran 

6. Memberikan 

penguatan 

kepada siswa 

Memberikan 

penguatan dengan 

segera 

menyebutkan 

nama, bervariasi 

dan memberi 

reward   

Memberikan 

penguatan 

dengan segera 

dan 

menyebutkan 

nama 

Memberikan 

penguatan 

dengan segera 

Tidak 

memberikan 

penguatan 

 

7. Melakukan 

variasi dalam 

pembelajaran 

Melakukan variasi 

sesuai tujuan 

pembelajaran, RPP 

dan dan secara 

terarah 

Melakukan 

variasi sesuai 

tujuan 

pembelajaran 

dan RPP 

Melakukan 

variasi sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran 

Tidak 

melakukan 

variasi 

pembelajaran 

 

8. Mengelola 

kelas selama 

pembelajaran 

Memberikan 

perhatian kepada 

semua siswa, 

menegur jika 

terjadi 

penyimpangan dan 

dapat 

mengembalikan 

kondisi kelas jika 

terjadi gangguan 

Memberikan 

perhatian 

kepada semua 

siswa dan 

menegur jika 

terjadi 

penyimpangan 

Memberikan 

perhatian 

kepada semua 

siswa 

Tidak 

memberikan 

perhatian 

kepada semua 

siswa 

 

9. Memberikan 

bimbingan 

kepada semua 

siswa 

Memberikan 

bimbingan secara 

menyeluruh pada 

semua siswa 

Memberikan 

bimbingan 

pada sebagian 

besar siswa 

Memberikan 

bimbingan 

pada sebagian 

kecil siswa 

saja 

Tidak 

memberikan 

bimbingan 

pada siswa 

 

10

. 

Menutup 

pelajaran 

Membuat simpulan, 

memberi umpan 

balik dan evaluasi 

Membuat 

simpulan dan 

memberi 

evaluasi 

Menyimpulka

n materi 

pembelajaran 

Tidak 

melakukan 

kegiatan 

menutup 

pelajaran 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

 SIKLUS I PERTEMUAN PERTAMA 

 

Nama Guru : Naila Sofa Rizka 

Nama SD : SDN Gisikdrono 03 Semarang 

Kelas  : VA 

Hari/tanggal : 14 Mei 2013 

Petunjuk : Berilah tanda cek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indikator pengamatan ! 

 

No. 

 

Indikator  

Tingkat Kemampuan    

Skor  1 2 3 4 

1. Membuka pelajaran   √  3 

2. Melakukan tanya jawab dengan siswa  √   2 

3. Menjelaskan langkah- langkah metode 

role playing berbasis media audiovisual 

 √   2 

4. Memberikan penjelasan tentang materi 

pembelajaran 

  √  3 

5. Memimpin diskusi untuk memilih peran  √   2 

6. Memberikan penguatan kepada siswa   √  3 

7. Melakukan variasi dalam pembelajaran  √   2 

8. Mengelola kondisi kelas selama 

pembelajaran 

  √  3 

9. Memberikan bimbingan pada semua 

siswa 

  √  3 

10. Menutup pelajaran   √   2 

Jumlah  25 

Rata- rata 2,5 

Kriteria  Cukup 

Persentase  62,5% 

       Semarang, 14 Mei 2013 

                Observer,     Kolaborator, 

 

 

          Naila Sofa Rizka    Safaruddin, S.Pd  

         NIM 1401409345    NIP 19671204 2006 04 1005 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS I PERTEMUAN KEDUA 

 

Nama Guru : Naila Sofa Rizka 

Nama SD : SDN Gisikdrono 03 Semarang 

Kelas  : VA 

Hari/tanggal : 16 Mei 2013 

Petunjuk : Berilah tanda cek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indikator pengamatan ! 

 

No. 

 

Indikator 

Tingkat Kemampuan  

Skor  1 2 3 4 

1. Membuka pelajaran   √  3 

2. Melakukan tanya jawab dengan siswa   √  3 

3. Menjelaskan langkah- langkah metode 

role playing berbasis media audiovisual 

 √   2 

4. Memberikan penjelasan tentang materi 

pembelajaran 

   √ 4 

5. Memimpin diskusi untuk memilih peran  √   2 

6. Memberikan penguatan kepada siswa   √  3 

7. Melakukan variasi dalam pembelajaran  √   2 

8. Mengelola kondisi kelas selama 

pembelajaran 

   √ 4 

9. Memberikan bimbingan pada semua 

siswa 

 √   2 

10. Menutup pelajaran    √  3 

Jumlah 28 

Rata- rata 2,8 

Kriteria Baik 

Persentase 70% 

       Semarang, 16 Mei 2013 

           Observer,     Kolaborator, 

 

 

      Naila Sofa Rizka     Safaruddin, S.Pd  

      NIM 1401409345     NIP 19671204 2006 04 1005  
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS II PERTEMUAN PERTAMA 

 

Nama Guru : Naila Sofa Rizka 

Nama SD : SDN Gisikdrono 03 Semarang 

Kelas  : VA 

Hari/tanggal : 21 Mei 2013 

Petunjuk : Berilah tanda cek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indikator pengamatan ! 

 

No. 

 

Indikator  

Tingkat Kemampuan    

Skor  1 2 3 4 

1. Membuka pelajaran   √  3 

2. Melakukan tanya jawab dengan siswa   √  3 

3. Menjelaskan langkah- langkah metode 

role playing berbasis media audiovisual 

  √  3 

4. Memberikan penjelasan tentang materi 

pembelajaran 

   √ 4 

5. Memimpin diskusi untuk memilih peran  √   2 

6. Memberikan penguatan kepada siswa    √ 4 

7. Melakukan variasi dalam pembelajaran   √  3 

8. Mengelola kondisi kelas selama 

pembelajaran 

   √ 4 

9. Memberikan bimbingan pada semua 

siswa 

  √  3 

10. Menutup pelajaran    √  3 

Jumlah  31 

Rata- rata 3,1 

Kriteria  Baik 

Persentase  77,5% 

       Semarang, 21 Mei 2013 

              Observer,     Kolaborator, 

 

 

         Naila Sofa Rizka    Safaruddin, S.Pd  

        NIM 1401409345    NIP 19671204 2006 04 1005 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS II PERTEMUAN KEDUA 

 

Nama Guru : Naila Sofa Rizka 

Nama SD : SDN Gisikdrono 03 Semarang 

Kelas  : VA 

Hari/tanggal : 23 Mei 2013 

Petunjuk : Berilah tanda cek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indikator pengamatan ! 

 

No. 

 

Indikator  

Tingkat 

Kemampuan 

 

Skor  

1 2 3 4 

1. Membuka pelajaran    √ 4 

2. Melakukan tanya jawab dengan siswa   √  3 

3. Menjelaskan langkah- langkah metode 

role playing berbasis media audiovisual 

   √ 4 

4. Memberikan penjelasan tentang materi 

pembelajaran 

   √ 4 

5. Memimpin diskusi untuk memilih 

peran 

  √  3 

6. Memberikan penguatan kepada siswa    √ 4 

7. Melakukan variasi dalam pembelajaran   √  3 

8. Mengelola kondisi kelas selama 

pembelajaran 

   √ 4 

9. Memberikan bimbingan pada semua 

siswa 

   √ 4 

10. Menutup pelajaran     √ 4 

  Jumlah  37 

Rata- rata 3,7 

Kriteria  Sangat Baik 

Persentase  92,5% 

       Semarang, 23 Mei 2013 

                Observer,     Kolaborator, 

 

          Naila Sofa Rizka    Safaruddin, S.Pd  

          NIM 1401409345    NIP 19671204 2006 04 1005 
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REKAPITULASI HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

(SIKLUS I DAN SIKLUS II) 

 

No. 

 

Indikator  

Siklus I Siklus II 

1 2 Rata2 1 2 Rata2 

1. Membuka pelajaran 3 3 3 3 4 3,5 

2. Melakukan tanya jawab dengan 

siswa 

2 3 2,5 3 3 3 

3. Menjelaskan langkah- langkah 

metode role playing berbasis 

media audiovisual 

2 2 2 3 4 3,5 

4. Memberikan penjelasan tentang 

materi pembelajaran 

3 4 3,5 4 4 4 

5. Memimpin diskusi untuk 

memilih peran 

2 2 2 2 3 2,5 

6. Memberikan penguatan kepada 

siswa 

3 3 3 4 4 4 

7. Melakukan variasi dalam 

pembelajaran 

2 2 2 3 3 3 

8. Mengelola kondisi kelas selama 

pembelajaran 

3 4 3,5 4 4 4 

9. Memberikan bimbingan pada 

semua siswa 

3 2 2,5 3 4 3,5 

 

10. Menutup pelajaran 2 3 2,5 3 4 3,5 

Jumlah 25 28 26,5 31 37 34 

Persentase 62,5% 70% 66,3% 77,5% 92,5% 85% 

Kriteria Cukup Baik Baik Baik S.baik S.Baik 

        

Semarang, 23 Mei 2013 

           Observer,     Kolaborator, 

 

 

     Naila Sofa Rizka     Safaruddin, S.Pd  

     NIM 1401409345     NIP 19671204 2006 04 1005 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Dalam Pembelajaran Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama 

Melalui Metode Role Playing berbasis Media Audiovisual 

Siklus……..Pertemuan……. 

Nama SD   : SDN Gisikdrono 03 Semarang 

Kelas/Semester : VA/ 2 

Materi     : Memerankan drama pendek 

Hari / tanggal   : ............................................... 

Petunjuk :  

  Berilah tanda cek (√) pada kolom tingkat kemampuan 

yang sesuai dengan indikator pengamatan ! 

No. Indikator Tingkat kemampuan Jumlah 

1 2 3 4 

1. Siap untuk mengikuti pembelajaran      

2. Aktif bertanya dan menjawab      

3. Memperhatikan penjelasan dari guru      

4. Melakukan diskusi dalam memilih peran      

5. Berlatih bermain peran bersama 

kelompoknya 

     

6. Bekerjasama ketika melakukan permainan 

peran 

     

7. Menyimak dialog ketika permainan peran      

8. Menyimpulkan materi pelajaran      

9. Mengerjakan evaluasi      

Jumlah Skor  

 

Jumlah Skor =………………..Kategori =…………………… 
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Skor Kategori Ketuntasan 

30 – 36  A(Baik Sekali) Tuntas 

23 – 29  B(Baik) Tuntas 

16 – 22  C(Cukup) Tidak Tuntas 

9 – 15  D(Kurang) Tidak Tuntas 

 

      Semarang , .. …………………2013 

        Observer, 

 

 

       …………………………. 
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DESKRIPTOR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Selama Pembelajaran Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama melalui Metode 

Role Playing berbasis Media Audiovisual 

Pada Siswa Kelas VA SDN Gisikdrono 03 

No. 
Kategori 

Pengamatan 

Baik Sekali 

(4) 
Baik (3) Cukup (2) Kurang (1) Ket 

1. Siap untuk 

mengikuti 

pembelajaran 

Membawa 

alat tulis dan 

buku 

pelajaran 

lengkap 

Membawa 

alat tulis dan 

buku 

pelajaran tapi 

tidak lengkap 

Membawa 

alat tulis saja 

Tidak 

membawa 

alat tulis dan 

buku 

pelajaran 

 

2. Aktif 

bertanya dan 

menjawab 

Siswa gaduh 

dan tidak 

bisa 

menjawab 

pertanyaan 

dari guru 

Siswa hanya 

diam, tidak 

menjawab 

pertanyaan 

dari guru 

Siswa hanya 

menjawab 

pertanyaan 

guru sesekali 

saja 

Siswa 

menjawab 

pertanyaan 

guru dengan 

baik 

 

3. Memperhatik

an penjelasan 

dari guru 

Siswa gaduh 

dan tidak 

memperhatik

an 

penjelasan 

guru 

Siswa 

memperhatik

an penjelasan 

guru, namun 

tidak fokus 

Siswa jarang- 

jarang dalam 

memperhatik

an penjelasan 

guru 

Siswa 

mendengarka

n penjelasan 

guru dengan 

penuh 

perhatian 

 

4. Melakukan 

diskusi dalam 

memilih 

peran 

Siswa tidak 

melakukan 

diskusi 

dalam 

memilih 

peran 

Siswa 

melakukan 

diskusi 

memilih 

peran dengan 

bantuan guru 

Siswa 

melakukan 

diskusi 

memilih 

peran 

bersama 

kelompoknya 

Siswa 

melakukan 

diskusi dan 

brperan aktif 

dalam 

penentuan 

peran 

 

5. Berlatih 

bermain 

peran 

bersama 

kelompoknya 

Siswa tidak 

berlatih 

bermain 

peran 

Siswa 

berlatih 

bermain 

peran sendiri, 

tidak 

bersama 

kelompoknya 

Siswa 

berlatih 

bermain 

peran 

bersama 

kelompoknya

, namun 

kurang fokus 

Siswa 

berlatih 

bermain 

peran 

bersama 

kelompoknya 

dengan 

sungguh-

sungguh 

 

6. Bekerjasama 

ketika 

melakukan 
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permainan 

peran 

7. Menyimak 

dialog ketika 

permainan 

peran 

Mengamati 

video 

pembelajara

n dengan 

konsentrasi 

dan sikap 

duduk yang 

baik 

Mengamati 

video 

pembelajaran 

dengan 

konsentrasi 

Mengamati 

video 

pembelajaran 

namun 

kurang 

konsentrasi 

Tidak 

mengamati 

video 

pembelajaran 

 

 

 

8 Menyimpulk

an materi 

pelajaran 

     

9 Mengerjakan 

evaluasi 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN PERTAMA 

 

Nama Guru : Naila Sofa Rizka 

Nama SD : SDN Gisikdrono 03 Semarang 

Kelas  : VA 

Hari/tanggal : 14 Mei 2013 

Petunjuk : Berilah tanda cek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indikator pengamatan ! 

 

No. 

 

Indikator  

Skor yang diperoleh  

Jumlah  

Rata-

rata 1 2 3 4 

1. Siap untuk mengikuti pembelajaran - 24 7 - 69 2,2 

2. Aktif bertanya dan menjawab 3 14 14 - 73 2,4 

3. Memperhatikan penjelasan dari guru 2 14 15 - 75 2,4 

4. Melakukan diskusi dalam memilih 

peran 

- 20 11 - 73 2,4 

5. Berlatih bermain peran bersama 

kelompoknya 

- 25 6 - 68 2,2 

6. Bekerjasama ketika melakukan 

permainan peran 

- 11 20 - 82 2,6 

7. Menyimak dialog ketika permainan 

peran 

- 23 8 - 70 2,3 

8. Menyimpulkan materi pelajaran - 31 - - 62 2,0 

9. Mengerjakan evaluasi 11 20 - - 82 2,6 

Jumlah  654 

Rata- rata 21,1 

Kategori  Cukup 

 

Semarang, 14 Mei 2013 

              Observer,     Kolaborator, 

 

 

        Naila Sofa Rizka     Safaruddin, S.Pd  

        NIM 1401409345    NIP 19671204 2006 04 1005 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN KEDUA 

 

Nama Guru : Naila Sofa Rizka 

Nama SD : SDN Gisikdrono 03 Semarang 

Kelas  : VA 

Hari/tanggal : 16 Mei 2013 

Petunjuk : Berilah tanda cek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indikator pengamatan ! 

 

No. 

 

Indikator  

Skor yang diperoleh  

Jumlah  

Rata-

rata 1 2 3 4 

1. Siap untuk mengikuti pembelajaran - 4 27 - 89 2,9 

2. Aktif bertanya dan menjawab - 3 23 5 95 3,1 

3. Memperhatikan penjelasan dari guru - 9 20 2 82 2,6 

4. Melakukan diskusi dalam memilih 

peran 

- 15 15 16 109 3,5 

5. Berlatih bermain peran bersama 

kelompoknya 

- - 26 5 98 3,2 

6. Bekerjasama ketika melakukan 

permainan peran 

- 2 27 2 93 3,0 

7. Menyimak dialog ketika permainan 

peran 

- 5 21 5 93 3,0 

8. Menyimpulkan materi pelajaran - - 24 7 100 3,2 

9. Mengerjakan evaluasi - 10 11 10 93 3,0 

Jumlah  852 

Rata- rata 27,5 

Kategori  Baik 

 

Semarang, 16 Mei 2013 

           Observer,     Kolaborator, 

 

 

     Naila Sofa Rizka     Safaruddin, S.Pd  

     NIM 1401409345     NIP 19671204 2006 04 1005 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN PERTAMA 

 

Nama Guru : Naila Sofa Rizka 

Nama SD : SDN Gisikdrono 03 Semarang 

Kelas  : VA 

Hari/tanggal : 21 Mei 2013 

Petunjuk : Berilah tanda cek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indikator pengamatan ! 

 

No. 

 

Indikator  

Skor yang diperoleh  

Jumlah  

Rata-

rata 1 2 3 4 

1. Siap untuk mengikuti pembelajaran - - 21 10 103 3,3 

2. Aktif bertanya dan menjawab - - 20 11 104 3,4 

3. Memperhatikan penjelasan dari guru - - 24 7 100 3,2 

4. Melakukan diskusi dalam memilih 

peran 

- - 4 27 120 3,9 

5. Berlatih bermain peran bersama 

kelompoknya 

- - 16 15 108 3,5 

6. Bekerjasama ketika melakukan 

permainan peran 

- - 26 5 98 3,2 

7. Menyimak dialog ketika permainan 

peran 

- - 22 9 102 3,3 

8. Menyimpulkan materi pelajaran - - 25 6 99 3,2 

9. Mengerjakan evaluasi - - 28 3 96 3,1 

Jumlah  930 

Rata- rata 30 

Kategori  Sangat Baik 

 

Semarang, 21 Mei 2013 

           Observer,     Kolaborator, 

 

 

     Naila Sofa Rizka     Safaruddin, S.Pd  

     NIM 1401409345     NIP 19671204 2006 04 1005 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN KEDUA 

 

Nama Guru : Naila Sofa Rizka 

Nama SD : SDN Gisikdrono 03 Semarang 

Kelas  : VA 

Hari/tanggal : 23 Mei 2013 

Petunjuk : Berilah tanda cek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indikator pengamatan ! 

 

No 

 

Indikator  

Skor yang diperoleh  

Jumlah  

Rata-

rata 1 2 3 4 

1. Siap untuk mengikuti pembelajaran - - 16 15 108 3,5 

2. Aktif bertanya dan menjawab - - 11 20 113 3,6 

3. Memperhatikan penjelasan dari guru - - 22 9 102 3,3 

4. Melakukan diskusi dalam memilih peran - - 4 27 120 3,9 

5. Berlatih bermain peran bersama 

kelompoknya 

- - 14 17 110 3,5 

6. Bekerjasama ketika melakukan 

permainan peran 

- - 21 10 103 3,3 

7. Menyimak dialog ketika permainan 

peran 

- - 18 13 106 3,4 

8. Menyimpulkan materi pelajaran - - 17 14 107 3,5 

9. Mengerjakan evaluasi - - 21 10 103 3,3 

Jumlah  972 

Rata- rata 31,4 

Kategori  Sangat Baik 

 

Semarang, 23 Mei 2013 

           Observer,     Kolaborator, 

 

 

     Naila Sofa Rizka     Safaruddin, S.Pd  

     NIM 1401409345     NIP 19671204 2006 04 1005 
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REKAPITULASI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

(SIKLUS I DAN SIKLUS II) 

 

 

No. 

 

 

Indikator 

Perolehan Skor 

Siklus I Siklus II 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 1 Pertemuan 2 

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

1. Siap untuk mengikuti 

pembelajaran 

- 24 7 - - 4 27 - - - 21 10 - - 16 15 

2. Aktif bertanya dan 

menjawab 

3 14 14 - - 3 23 5 - - 20 11 - - 11 20 

3. Memperhatikan 

penjelasan dari guru 

2 14 15 - - 9 20 2 - - 24 7 - - 22 9 

4. Melakukan diskusi 

dalam memilih peran 

- 20 11 - - - 15 16 - - 4 27 - - 4 27 

5. Berlatih bermain 

peran bersama 

kelompoknya 

- 25 6 - - - 26 5 - - 16 15 - - 14 17 

6. Bekerjasama ketika 

melakukan permainan 

peran 

- 11 20 - - 2 27 2 - - 26 5 - - 21 10 

7. Menyimak dialog 

ketika permainan 

peran 

- 23 8 - - 5 21 5 - - 22 9 - - 18 13 

8. Menyimpulkan materi 

pelajaran 

- 31 - - - - 24 7 - - 25 6 - - 17 14 

9. Mengerjakan evaluasi - 11 20 - - 10 11 10 - - 28 3 - - 21 10 

Jumlah  654 852 930 972 

Rata- rata 21,1 27,5 30 31,4 

Kriteria  Cukup  Baik  Sangat Baik Sangat Baik 

Semarang, 23 Mei 2013 

           Observer,     Kolaborator, 

 

 

     Naila Sofa Rizka     Safaruddin, S.Pd  

     NIM 1401409345     NIP 19671204 2006 04 1005 
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LEMBAR PENILAIAN 

KETERAMPILAN BERBICARA BAHASA JAWA RAGAM KRAMA 

Siklus ......................... 

Nama Sekolah Dasar : SDN Gisikdrono 03 Semarang 

Kelas/Semester : VA / 2 (Genap) 

Materi   : Memerankan Drama Pendek 

Nama Guru  : ............................................ 

Hari/Tanggal  : ............................................ 

Petunjuk : 

Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indikator pengamatan! 

No. Indikator  Tingkat 

Kemampuan 

Skor  

1 2 3 4 

1. Menggunakan intonasi yang tepat      

2. Kejelasan dalam melafalkan kata      

3. Ketepatan dan kelancaran dalam 

mengucapkan kata atau kalimat 

     

4. Mengerti makna kata dan kalimat yang 

diucapkan 

     

5. Keberanian dalam memerankan tokoh di 

depan kelas 

     

Jumlah Skor 

 

Nilai  =  
                          

              
  X 100% 

 

      Semarang, ………..2013 

      Observer, 

 

 

 

       Naila Sofa Rizka 

       NIM 1401409345 
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RUBRIK PENILAIAN 

KETERAMPILAN BERBICARA BAHASA JAWA RAGAM KRAMA 

melalui Metode Role Playing berbasis Media Audiovisual 

di SDN Gisikdrono 03 Semarang 

No. Kategori 

Pengamatan 

Baik sekali (4) Baik (3) Cukup (2) Kurang (1) Ket  

1. Menggunakan 

intonasi yang 

tepat 

Siswa 

menggunakan 

intonasi dengan 

tepat 

Siswa 

menggunakan 

intonasi pada 

kalimat yang 

diucapkan 

tetapi kurang 

tepat 

Siswa 

menggunakan 

intonasi hanya 

pada beberapa 

kata saja 

Siswa tidak 

menggunakan 

intonasi 

ketikabermain 

peran 

 

2. Kejelasan 

dalam 

melafalkan 

kata 

Siswa 

mengucapkan 

kata dengan 

jelas dan mudah 

dipahami 

Siswa 

menggunakan 

kata dengan 

jelas tetapi 

terlalu cepat 

Siswa 

mengucapkan 

beberapa kata 

dengan samar- 

samar 

Siswa 

mengucapkan 

kata tidak 

jelas 

 

3. Ketepatan dan 

kelancaran 

dalam 

mengucapkan 

kata 

Siswa berbicara 

dengan lancar, 

mudah 

dipahami apa 

yang 

dibicarakan 

Siswa 

berbicara 

dengan lancar 

tetapi terlalu 

cepat 

Siswa tidak 

terbata- bata 

ketika 

berbicara, 

tetapi terburu- 

buru 

Siswa terbata- 

bata ketika 

berbicara 

 

4. Mengerti 

makna kata 

dan kalimat 

yang 

diucapkan 

Siswa mengerti 

makna kata dan 

kalimat serta 

mampu 

menjelaskan 

siswa hanya 

mengerti 

makna namun 

tidak dapat 

menjelaskan 

Siswa mengerti 

makna kata dan 

kalimat 

beberapa saja 

Siswa tidak 

mengerti 

makna kata 

dan kalimat 

 

5. Keberanian 

dalam 

memerankan 

tokoh di depan 

kelas 

Siswa 

tenang,diri, dan 

tidak kaku 

ketika berbicara 

Siswa tenang 

dan tidak kaku 

ketika 

berbicara 

Siswa tenang, 

tetapi masih 

kaku dalam 

berbicara 

Siswa masih 

malu- malu 

dalam 

berbicara 
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Skor Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama Siswa 

Siklus I dan Siklus II 

 

No. 

 

Indikator  

Siklus I Siklus II 

Pert. 1 Pert. 2 Pert. 1 Pert. 2 

1. Menggunakan intonasi yang 

tepat 

82 74 90 96 

2. Kejelasan dalam melafalkan 

kata 

55 89 92 101 

3. Ketepatan dan kelancaran 

dalam mengucapkan kata atau 

kalimat 

72 77 96 100 

4. Mengerti makna kata dan 

kalimat yang diucapkan 

56 87 91 94 

5. Keberanian dalam 

memerankan tokoh di depan 

kelas 

85 91 100 119 

Jumlah 350 418 469 510 

Rata- rata 11,3 13,5 15,1 16,5 

 

Semarang, 23 Mei 2013 

      Observer, 

 

 

 

       Naila Sofa Rizka 

             NIM 1401409345 
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Nilai Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama Siswa 

Siklus I Pertemuan Pertama 

 No. Nama Siswa Nilai  Ketuntasan  

1. DNL 50 TT 

2. DI 55 TT 

3. RK 55 TT 

4. RWS 60 TT 

5. AI 65 T 

6. BDH 65 T 

7. BRHW 65 T 

8. CB 70 T 

9. DDP 65 T 

10. DO 70 T 

11. DAS 75 T 

12. DMS 65 T 

13. ELN 60 TT 

14. EA 70 T 

15. FEC 60 TT 

16. FEF 60 TT 

17. HTH 60 TT 

18. KD 75 T 

19. LNH 65 T 

20. MR 55 TT 

21. NY 80 T 

22. NRS 70 T 

23. PRD 65 T 

24. RPP 50 TT 

25. RIN 55 TT 

26. TA 65 T 

27. TDN 70 T 

28. YSN 65 T 

29. YFI 40 TT 

30. WA 45 TT 

31. KV 60 TT 

Jumlah 1865 

Rata- rata 60,2 

Nilai Tertinggi 80 

Nilai Terendah 40 

Jumlah Tuntas 18 

Jumlah Tidak Tuntas 13 

Persentase Ketuntasan 58,1% 
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Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus I Pertemuan Pertama 

 

No. 

 

NAMA 

Data Awal Siklus I Pertemuan 

Pertama 

Nilai  Ketuntasan  Nilai  Ketuntasan  

1. DNL 50 TT 55 TTT 

2. DI 60 TT 60 TT 

3. RK 50 TT 50 TT 

4. RWS 60 TT 65 T 

5. AI 45 TT 70 T 

6. BDH 50 TT 65 T 

7. BRHW 65 T 70 T 

8. CB 80 T 95 T 

9. DDP 35 TT 35 TT 

10. DO 70 T 70 T 

11. DAS 65 T 80 T 

12. DMS 45 TT 55 TT 

13. ELN 60 TT 60 TT 

14. EA 60 TT 70 T 

15. FEC 60 TT 65 T 

16. FEF 60 TT 75 T 

17. HTH 70 T 75 T 

18. KD 75 T 80 T 

19. LNH 65 T 70 T 

20. MR 70 T 75 T 

21. NY 70 T 75 T 

22. NRS 60 TT 65 T 

23. PRD 30 TT 45 TT 

24. RPP 60 TT 70 T 

25. RIN 55 TT 75 T 

26. TA 60 TT 75 T 

27. TDN 60 TT 75 T 

28. YSN 55 TT 80 T 

29. YFI 30 TT 35 TT 

30. WA 60 TT 75 T 

31. KV 60 TT 60 TT 

Jumlah  1795 2070 

Rata- rata 58 66,8 

Nilai Tertinggi 80 95 

Nilai Terendah 30 35 

Jumlah Tuntas 9 23 

Jumlah Tidak Tuntas 22 8 

Persentase Ketuntasan 29% 74,2% 
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Nilai Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama Siswa 

Siklus I Pertemuan Kedua 

 

 No. Nama Siswa Nilai  Ketuntasan  

1. DNL 55 TT 

2. DI 60 TT 

3. RK 55 TT 

4. RWS 65 T 

5. AI 70 T 

6. BDH 70 T 

7. BRHW 70 T 

8. CB 60 TT 

9. DDP 60 TT 

10. DO 70 T 

11. DAS 70 T 

12. DMS 70 T 

13. ELN 65 T 

14. EA 70 T 

15. FEC 55 TT 

16. FEF 70 T 

17. HTH 60 TT 

18. KD 75 T 

19. LNH 75 T 

20. MR 60 TT 

21. NY 75 T 

22. NRS 70 T 

23. PRD 65 T 

24. RPP 65 T 

25. RIN 60 TT 

26. TA 70 T 

27. TDN 75 T 

28. YSN 70 T 

29. YFI 50 TT 

30. WA 60 TT 

31. KV 65 T 

Jumlah 2030 

Rata- rata 65,5 

Nilai Tertinggi 75 

Nilai Terendah 50 

Jumlah Tuntas 20 

Jumlah Tidak Tuntas 11 

Persentase Ketuntasan 64,51% 
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Tabel 4.11 

Hasil Belajar Siswa Siklus I Pertemuan Kedua 

 

 

No. 

 

Nama  

Siklus I Pertemuan Kedua 

Nilai  Ketuntasan  

1. DNL 85 T 

2. DI 70 T 

3. RK 60 TT 

4. RWS 70 T 

5. AI 80 T 

6. BDH 70 T 

7. BRHW 80 T 

8. CB 95 T 

9. DDP 70 T 

10. DO 90 T 

11. DAS 95 T 

12. DMS 80 T 

13. ELN 80 T 

14. EA 85 T 

15. FEC 80 T 

16. FEF 80 T 

17. HTH 80 T 

18. KD 80 T 

19. LNH 80 T 

20. MR 75 T 

21. NY 80 T 

22. NRS 75 T 

23. PRD 65 T 

24. RPP 70 T 

25. RIN 80 T 

26. TA 75 T 

27. TDN 80 T 

28. YSN 90 T 

29. YFI 40 TT 

30. WA 75 T 

31. KV 70 T 

Jumlah  2385 

Rata- rata 77 

Nilai Tertinggi 95 

Nilai Terendah 40 

Jumlah Tuntas 29 

Jumlah Tidak Tuntas 2 

 Persentase Ketuntasan 93,5% 
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Nilai Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama Siswa 

Siklus II Pertemuan Pertama 

 

 No. Nama Siswa Nilai  Ketuntasan  

1. DNL 70 T 

2. DI 50 TT 

3. RK 60 TT 

4. RWS 60 TT 

5. AI 75 T 

6. BDH 70 T 

7. BRHW 75 T 

8. CB 75 T 

9. DDP 55 TT 

10. DO 80 T 

11. DAS 80 T 

12. DMS 75 T 

13. ELN 60 TT 

14. EA 80 T 

15. FEC 70 T 

16. FEF 75 T 

17. HTH 65 T 

18. KD 80 T 

19. LNH 80 T 

20. MR 80 T 

21. NY 85 T 

22. NRS 85 T 

23. PRD 60 TT 

24. RPP 75 T 

25. RIN 60 TT 

26. TA 75 T 

27. TDN 80 T 

28. YSN 75 T 

29. YFI 50 TT 

30. WA 65 T 

31. KV 75 T 

Jumlah 2065 

Rata- rata 66,6 

Nilai Tertinggi 85 

Nilai Terendah 50 

Jumlah Tuntas 23 

Jumlah Tidak Tuntas 8 

Persentase Ketuntasan 74,2% 
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Tabel 4.17 

Hasil Belajar Siswa Siklus II Pertemuan Pertama 

 

 

No. 

 

Nama  

Siklus II Pertemuan Pertama 

Nilai  Ketuntasan  

1. DNL 85 T 

2. DI 75 T 

3. RK 70 T 

4. RWS 80 T 

5. AI 95 T 

6. BDH 85 T 

7. BRHW 85 T 

8. CB 100 T 

9. DDP 85 T 

10. DO 90 T 

11. DAS 100 T 

12. DMS 85 T 

13. ELN 80 T 

14. EA 100 T 

15. FEC 90 T 

16. FEF 80 T 

17. HTH 85 T 

18. KD 90 T 

19. LNH 90 T 

20. MR 85 T 

21. NY 100 T 

22. NRS 85 T 

23. PRD 80 T 

24. RPP 80 T 

25. RIN 85 T 

26. TA 80 T 

27. TDN 90 T 

28. YSN 90 T 

29. YFI 40 TT 

30. WA 80 T 

31. KV 80 T 

Jumlah  2625 

Rata- rata 84,7 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 40 

Jumlah Tuntas 30 

Jumlah Tidak Tuntas 1 

 Persentase Ketuntasan 96,8% 
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Nilai Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama Siswa 

Siklus II Pertemuan Kedua 

 No. Nama Siswa Nilai  Ketuntasan  

1. DNL 75 T 

2. DI 60 TT 

3. RK 60 TT 

4. RWS 75 T 

5. AI 80 T 

6. BDH 80 T 

7. BRHW 80 T 

8. CB 75 T 

9. DDP 65 T 

10. DO 85 T 

11. DAS 85 T 

12. DMS 80 T 

13. ELN 75 T 

14. EA 90 T 

15. FEC 80 T 

16. FEF 85 T 

17. HTH 75 T 

18. KD 80 T 

19. LNH 80 T 

20. MR 80 T 

21. NY 90 T 

22. NRS 90 T 

23. PRD 60 TT 

24. RPP 80 T 

25. RIN 75 T 

26. TA 80 T 

27. TDN 85 T 

28. YSN 85 T 

29. YFI 55 TT 

30. WA 75 T 

31. KV 85 T 

Jumlah 2405 

Rata- rata 77,6 

Nilai Tertinggi 90 

Nilai Terendah 55 

Jumlah Tuntas 27 

Jumlah Tidak Tuntas 4 

Persentase Ketuntasan 87,09% 
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Tabel 4.23 

Hasil Belajar Siswa Siklus II Pertemuan Kedua 

 

 

No. 

 

Nama  

Siklus II Pertemuan Kedua 

Nilai  Ketuntasan  

1. DNL 100 T 

2. DI 80 T 

3. RK 75 T 

4. RWS 85 T 

5. AI 100 T 

6. BDH 100 T 

7. BRHW 100 T 

8. CB 100 T 

9. DDP 100 T 

10. DO 100 T 

11. DAS 100 T 

12. DMS 90 T 

13. ELN 100 T 

14. EA 100 T 

15. FEC 90 T 

16. FEF 95 T 

17. HTH 100 T 

18. KD 95 T 

19. LNH 90 T 

20. MR 90 T 

21. NY 100 T 

22. NRS 90 T 

23. PRD 85 T 

24. RPP 90 T 

25. RIN 90 T 

26. TA 85 T 

27. TDN 95 T 

28. YSN 95 T 

29. YFI 60 TT 

30. WA 85 T 

31. KV 90 T 

Jumlah  2855 

Rata- rata 92,1 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 60 

Jumlah Tuntas 30 

Jumlah Tidak Tuntas 1 

 Persentase Ketuntasan 96,8% 
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CATATAN LAPANGAN 

TENTANG PENERAPAN METODE ROLE PLAYING BERBASIS MEDIA 

AUDIOVISUAL DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN 

BERBICARA BAHASA JAWA RAGAM KRAMA 

Siklus I 

Nama SD  : SDN Gisikdrono 03 Semarang 

Kelas   : VA 

Subyek  : Guru, Siswa, Proses Pembelajaran 

Hari/Tanggal  : 16 Mei 2013 

Pukul   : 12.45 WIB 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal- hal yang terjadi pada 

guru, siswa dan proses pembelajaran dengan metode 

role playing berbasis media audiovisual pada 

pembelajaran Bahasa Jawa ! 

Setelah dilakukan tindakan kelas dengan menerapkan metode role 

playing berbasis media audiovisual, siswa terlihat aktif dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Siswa yang biasanya pasif dan kurang berminat 

terhadap pelajaran, sekarang menjadi lebih komunikatif dan antusias 

terhadap materi yang disampaikan. Guru telah melakukan variasi dalam 

pembelajaran dengan lebih kreatif, sehingga meningkatkan keterampilan 

guru dalam mengajar. Selain itu, siswa juga menjadi lebih tertarik dan 

mudah memahami materi yang disampaikan. 

       Semarang, 16 Mei 2013 

        Observer, 

 

              Naila Sofa Rizka 

              NIM. 1401409345 
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CATATAN LAPANGAN 

TENTANG PENERAPAN METODE ROLE PLAYING BERBASIS MEDIA 

AUDIOVISUAL DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN 

BERBICARA BAHASA JAWA RAGAM KRAMA 

Siklus II 

Nama SD  : SDN Gisikdrono 03 Semarang 

Kelas   : VA 

Subyek  : Guru, Siswa, Proses Pembelajaran 

Hari/Tanggal  : 23 Mei 2013 

Pukul   : 12.45 WIB 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal- hal yang terjadi pada 

guru, siswa dan proses pembelajaran dengan metode 

role playing berbasis media audiovisual pada 

pembelajaran Bahasa Jawa ! 

Keterampilan guru semakin terlihat baik dalam melakukan variasi, 

penguatan maupun dalam menjelaskan materi. Siswa mulai terbiasa 

bertanya dan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru. Siswa 

dapat belajar lebih bermakna dan mendalam dengan diterapkan metode 

role playing berbasis media audiovisual. Proses pembelajaran juga 

berjalan dengan kondusif dan nyaman, karena siswa fokus dan penuh 

perhatian terhadap pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Kondisi 

seperti ini memudahkan siswa dalam memahami materi yang disampaikan, 

sehingga dapat meningkatkan keterampilan berbicara dan hasil belajar 

siswa. 

       Semarang, 16 Mei 2013 

        Observer, 

 

              Naila Sofa Rizka 

              NIM. 1401409345 
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LEMBAR WAWANCARA 

TEMAN SEJAWAT (KOLABORATOR) TENTANG PENERAPAN 

METODE ROLE PLAYING BERBASIS MEDIA AUDIOVISUAL DALAM 

MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBICARA BAHASA JAWA 

RAGAM KRAMA 

 

Nama SD : SDN Gisikdrono 03 Semarang 

Nama  : Safaruddin, S.Pd 

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Mei 2013 

Pertanyaan : 

1. Bagaimana pendapat Bapak dengan pembelajaran berbicara 

menggunakan metode role playing berbasis media audiovisual yang 

baru saja dilakukan ? 

Jawab :Menurut saya pemilihan role playing sebagai metode 

dalam pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama 

sudah sesuai, karena dalam keterampilan berbicara siswa belajar dari 

menyimak bahasa yang dipelajarinya kemudian mampu menirukan. 

Metode role playing memberi ruang bagi siswa untuk berperan aktif 

memperagakan sendiri materi yang dipelajarinya. 

2. Apakah menurut Bapak metode role playing berbasis media 

audiovisual cocok diterapkan pada pembelajaran berbicara ? 

Jawab : Metode role playing berbasis media audiovisual cocok 

diterapkan pada pembelajaran berbicara, karena dapat belajar bahasa 

dengan berperan langsung dan menyimak melalui media yang 

ditayangkan, sehingga siswa lebih mudah dalam memahami dan 

menguasai materi. 
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3. Apakah menurut Bapak metode role playing berbasis media 

audiovisual yang baru saja dilaksanakan berhasil meningkatkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran berbicara ? 

Jawab : Metode role playing berbasis media audiovisual yang 

diterapkan berhasil meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran, 

terlihat dari keaktifan siswa selama pembelajaran. Siswa cenderung 

lebih komunikatif dan berminat dalam mengikuti pembelajaran. 

4. Apakah menurut Bapak metode role playing berbasis media 

audiovisual yang baru saja dilaksanakan berhasil meningkatkan 

keterampilan guru dalam pembelajaran berbicara ? 

Jawab : Keterampilan guru dalam pembelajaran meningkat setelah 

diterapkan metode role playing berbasis media audiovisual, guru 

berhasil melakukan variasi dalam pembelajaran. 

5. Apakah menurut Bapak metode role playing berbasis media 

audiovisual yang baru saja dilaksanakan berhasil meningkatkan 

keterampilan siswa dalam pembelajaran berbicara ? 

Jawab : Metode role playing berhasil meningkatkan keterampilan 

siswa dalam berbicara, setelah diamati siswa lebih lancar dalam 

berbicara menggunakan bahasa Jawa ragam krama. 
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LEMBAR WAWANCARA SISWA 

TENTANG PENERAPAN METODE ROLE PLAYING BERBASIS 

MEDIA AUDIOVISUAL DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN 

BERBICARA BAHASA JAWA RAGAM KRAMA 

 

Nama SD : SDN Gisikdrono 03 Semarang 

Nama  : Natasha Yuliati 

No. Absen :  

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Mei 2013 

 

Pertanyaan : 

1. Apakah kalian senang dengan pembelajaran berbicara dengan metode 

role playing berbasis media audiovisual yang baru saja dilaksanakan ? 

Jawab : Senang. 

2. Apakah kalian mudah belajar berbicara dengan metode role playing 

berbasis media audiovisual seperti yang baru saja dilaksanakan? 

Jawab : Iya. 

3. Apakah kalian senang dengan cara ibu mengajar ? 

Jawab : Iya, senang. 

4. Apakah kalian senang belajar dengan menggunakan media audiovisual 

? 

Jawab : Senang. 

5. Apakah kalian mengalami kesulitan selama pembelajaran dengan 

metode role playing berbasis media audiovisual yang baru saja 

dilaksanakan ? 

Jawab : Tidak. 

6. Apakah kalian bersedia jika dilakukan lagi pembelajaran dengan 

menggunakan pembelajaran seperti pembelajaran yang baru saja 

dilaksanakan ? 

Jawab : Iya, bersedia. 
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PENGGALAN SILABUS BAHASA JAWA 

SEKOLAH DASAR 

Satuan Pendidikan  : Sekolah Dasar 

Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa 

Kelas   : V (Lima) 

 

Standar Kompetensi:2. Berbicara : Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan secara lisan, dengan ragam bahasa tertentu. 

Wulangan Tema Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Penilaian 
Alokasi 

waktu 

Sarana dan 

Sumber Belajar 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

 

 

 

 

 

Kegiata

n 

Sekola

h 

 

2.3 Memerankan 

drama pendek 

atau bagian 

drama yang 

sesuai untuk anak 

 

 

 

 

2.3.1 Mengucapkan kalimat 

dialog dengan pelafalan  

2.3.2 Mengucapkan kalimat 

dialog dengan intonasi 

2.3.3 Menyimpulkan watak 

tokoh 

2.3.4 Memerankan tokoh 

dengan ekspresi 

2.3.5 Memerankan tokoh 

sesuai karakternya 

Memerankan drama 

pendek 

Alternatrif 

penilaian: 

- Tertulis 

-  Performa 

-  Kinerja 

- Portofolio 

 

 

 

 

1 minggu 

(4 jam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buku Remen Basa 

Penerbit : Erlangga 

Buku 

pembelajaran 

inovatif, 

Pepak Bahasa 

Jawa, 

Internet. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS I 

Satuan Pendidikan : SDN Gisikdrono 03 Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Kelas/Semester : VA/II 

Hari/Tanggal  :  

 Alokasi Waktu : 4 x 35 menit (2 x pertemuan) 

 

 Standar Kompetensi 

2.Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan dan 

perasaan secara lisan dengan ragam bahasa tertentu 

Kompetensi Dasar 

2.3 Memerankan drama pendek atau bagian drama yang sesuai 

untuk anak 

Indikator  

2.3.1 Mengucapkan kalimat dialog dengan pelafalan  

2.3.2 Mengucapkan kalimat dialog dengan intonasi 

2.3.3 Menyimpulkan watak tokoh 

2.3.4 Memerankan tokoh dengan ekspresi 

2.3.5 Memerankan tokoh sesuai karakternya 

I. Tujuan Pembelajaran  

1. Melalui metode role playing berbasis media audiovisual siswa 

dapat mengucapkan kalimat dialog dengan jelas 

2. Dengan diterapkan metode role playing berbasis media audiovisual 

siswa dapat mengucapkan kalimat dialog dengan intonasi yang 

tepat 

3. Dengan diterapkan metode role playing siswa dapat menyimpulkan 

watak tokoh dengan benar 

4. Melalui metode role playing berbasis media audiovisual siswa 

dapat memerankan tokoh dengan ekspresi yang tepat 
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5. Melalui metode role playing berbasis media audiovisual siswa 

dapat memerankan tokoh sesuai karakter dengan baik 

Karakter yang Diharapkan 

1. Percaya diri 

2. Kerjasama 

3. Tekun  

4. Disiplin 

5. Tanggung jawab 

II. Materi Pokok 

Teks dialog 

III. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

Strategi : 

 Role Playing 

Metode : 

 Demonstrasi  

 Ceramah  

 Tanya jawab 

 Penugasan 

 Diskusi 

IV. Langkah- Langkah Pembelajaran 

Pertemuan I 

a. Pra Kegiatan (5 menit)  

1. Mengkondisikan kelas 

2. Salam dan do‘a 

3. Presensi siswa 

b. Kegiatan Awal (5 menit) 

1. Apersepsi  

- Guru bertanya tentang materi pada pertemuan 

sebelumnya 

- Guru bertanya kepada siswa ―Sinten lare- lare ingkang 

sampun nate meragakake drama?‖ 
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2. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Kegiatan Inti (40 menit) 

- Guru bertanya kepada siswa tentang drama (eksplorasi) 

- Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang kosa kata 

dalam bahasa Jawa (eksplorasi) 

- Guru membagikan teks dialog drama pendek berbahasa 

Jawa (elaborasi)  

- Guru dan siswa mempelajari perbendaharaan kosa kata 

yang terdapat dalam teks yang dibagikan (elaborasi) 

- Siswa membaca teks dialog drama pendek berbahasa Jawa 

dengan pelafalan, intonasi, dan ekspresi yang tepat 

(elaborasi) 

- Guru memberikan contoh membaca teks dialog yang baik 

sesuai dengan pelafalan, intonasi, dan ekspresi yang tepat 

(elaborasi) 

- Guru memutarkan film drama pendek berbahasa Jawa 

(elaborasi) 

- Siswa memperhatikan dan menyimak film yang diputarkan 

(elaborasi) 

- Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok (elaborasi) 

- Siswa berlatih melakonkan drama pendek bersama 

kelompoknya (elaborasi) 

- Masing- masing kelompok melakonkan drama pendek 

berbahasa Jawa secara bergantian (elaborasi) 

- Kelompok lain mengamati drama yang dimainkan oleh 

kelompok di depan kelas (elaborasi) 

- Guru memberikan reward kepada kelompok yang paling 

baik penampilannya (konfirmasi) 

- Guru memberikan penguatan terhadap tampilan siswa 

(konfirmasi) 

- Guru merefleksi tampilan siswa (konfirmasi) 
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- Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

(konfirmasi) 

d. Kegiatan Akhir (20 menit) 

- Bersama dengan siswa menyimpulkan materi pembelajaran 

- Guru memberikan evaluasi tertulis tentang materi teks 

dialog drama pendek 

- Siswa diberi tugas untuk latihan mandiri 

Pertemuan II 

a. Pra Kegiatan (5 menit) 

1. Mengkondisikan kelas 

2. Salam dan do‘a 

3. Presensi siswa 

b. Kegiatan Awal (5 menit) 

1. Apersepsi  

- Guru mengingatkan siswa tentang materi yang telah 

diajarkan 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Kegiatan Inti (40 menit) 

- Guru bertanya kepada siswa, ―Napa ingkang kedah 

diperhatikaken menawi maos dialog drama basa Jawa?‖ 

(eksplorasi) 

- Guru memutarkan kembali video pembelajaran drama 

berbahasa Jawa (elaborasi) 

- Siswa mempelajari tata bahasa dan makna isi dialog drama 

pendek (elaborasi) 

- Siswa menirukan dialog drama sesuai dengan pelafalan, 

intonasi, dan ekspresi yang benar (elaborasi) 

-  Guru merefleksi tampilan siswa (konfirmasi) 

- Guru memberikan reward kepada seluruh siswa karena 

sudah mengikuti pembelajaran dengan baik (konfirmasi) 
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- Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

(konfirmasi) 

d. Kegiatan Akhir (20 menit) 

- Bersama dengan siswa menyimpulkan materi pembelajaran 

- Guru mengadakan penilaian unjuk kerja secara individu 

V. Media dan Sumber Belajar 

1. Media 

- Teks dialog drama berbahasa Jawa 

- Video pembelajaran berupa drama berbahasa Jawa 

- Laptop 

- LCD 

- Speaker aktif 

2. Sumber  

- Silabus Bahasa Jawa untuk kelas V Sekolah Dasar 

- Buku paket mata pelajaran Bahasa Jawa 

- Buku pembelajaran inovatif 

- Pepak bahasa Jawa 

- Internet  

VI. Evaluasi  

1. Prosedur Tes 

a. Tes awal  : ada (dalam apersepsi) 

b. Tes dalam proses : ada (selama KBM) 

c. Tes akhir  : ada (dalam evaluasi) 

2. Jenis Tes 

a. Tes lisan  : dalam apersepsi 

b. Tes tertulis  : pada akhir pembelajaran 

c. Tes praktik : selama KBM 

3. Bentuk Tes 

a. Tanya jawab 

b. Tertulis  

c. Praktik  
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4. Alat Tes 

a. Lembar soal tertulis 

b. Lembar penilaian 

c. Lembar pengamatan 
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LAMPIRAN 

TEKS DIALOG DRAMA JOKO KENDHIL 

Ibu  : Bayi sinten nika? Mesake, kula emonge mawon 

Banjur, bayi punika dipun bekta kondur kalih simbah wau 

lan dipun paringi asma Joko Kendhil. Joko Kendhil dipun emong 

kalih simbah ngantos ageng. 

Joko  : Bu, miturut kabar raja saweg pados sisihan kagem 

putrinipun. Menawi kulandherek lan mendhet garwa salah 

satunggale napa Ibu mangestoni? 

Ibu  : Kowe tenan, le? 

Joko    : Estu, Bu. Kula percados bilih mesti wonten ingkang purun 

kula pendhetgarwa. 

Ibu  : Ya wis, sesuk awak dhewe mangkat menyang istana. 

   Dumugi ing istana. 

Raja  : Wani tenan sliramu, opo kang mbok karepke? 

Joko  : Kula Joko Kendhil, kula pengen mendhet garwo salah 

satunggal saking putri panjenengan. 

Raja  : Menawa anakku ana sing gelem karo sliramu tak palilani, 

nanging yen ora ana, sliramu tak ukum. Piye anak- anakku? 

Opo ana sing gelem dadi bojone bocah cebol iki? 

Putri  : Bapa, kula purun dipun pendhet garwa kalian Joko 

Kendhil, piyambake gadhah budi ingkang sahe 

Bapak  : Apa maksudmu, Nduk? Apa apike bocah cebol iki? Apa 

sliramu bener gelem didadeke sisihane Joko Kendhil? 
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Putri  : Bapa, ampun mirsani saing badan kemawon, Joko Kendhil 

menika gadhah niat kang tulus kagem nggarwa kula. 

Pungkasane, Joko Kendhil kasil nggarwa putrinipun Sang 

Raja. Dugi ing sawijining dina, wonten sayembara adu kabisan. 

Pengelana : Aku pengelana lan aku pengen melu sayembara kuwi 

Pengelana : Aku kang menang lan aku sak benere Joko Kendhil kang 

mbiyen disabda dadi kendhil 

Putri  : Napa leres, panjenengan kangmas Joko Kendhil 

sisihan kula? 

Joko  : Bener cah ayu, aku Joko bojomu. 

Kabar kuwi diaturaken marang Raja, piyambake bungah 

mireng kabar kuwi. Banjur, Joko Kendhil lan Putri saged gesang 

sesarengan kanthi raos bagya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



217 
 

LEMBAR UNJUK KERJA 

Peragakno dialog drama ing ngisor iki karo kelompokmu kanthi mimik lan 

intonasi kang bener ! 

TEKS DIALOG DRAMA JOKO KENDHIL 

 Ibu  : Bayi sinten nika? Mesake, kula emonge mawon 

Banjur, bayi punika dipun bekta kondur kalih simbah wau 

lan dipun paringi asma Joko Kendhil. Joko Kendhil dipun emong 

kalih simbah ngantos ageng. 

Joko  : Bu, miturut kabar raja saweg pados sisihan kagem 

putrinipun. Menawi kulandherek lan mendhet garwa salah 

satunggale napa Ibu mangestoni? 

Ibu  : Kowe tenan, le? 

Joko    : Estu, Bu. Kula percados bilih mesti wonten ingkang purun 

kula pendhetgarwa. 

Ibu  : Ya wis, sesuk awak dhewe mangkat menyang istana. 

   Dumugi ing istana. 

Raja  : Wani tenan sliramu, opo kang mbok karepke? 

Joko  : Kula Joko Kendhil, kula pengen mendhet garwo salah 

satunggal saking putri panjenengan. 

Raja  : Menawa anakku ana sing gelem karo sliramu tak palilani, 

nanging yen ora ana, sliramu tak ukum. Piye anak- anakku? 

Opo ana sing gelem dadi bojone bocah cebol iki? 

Putri  : Bapa, kula purun dipun pendhet garwa kalian Joko 

Kendhil, piyambake gadhah budi ingkang sahe 
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Bapak  : Apa maksudmu, Nduk? Apa apike bocah cebol iki? Apa 

sliramu bener gelem didadeke sisihane Joko Kendhil? 

Putri  : Bapa, ampun mirsani saing badan kemawon, Joko Kendhil 

menika gadhah niat kang tulus kagem nggarwa kula. 

Pungkasane, Joko Kendhil kasil nggarwa putrinipun Sang 

Raja. Dugi ing sawijining dina, wonten sayembara adu kabisan. 

Pengelana : Aku pengelana lan aku pengen melu sayembara kuwi 

Pengelana : Aku kang menang lan aku sak benere Joko Kendhil kang 

mbiyen disabda dadi kendhil 

Putri : Napa leres, panjenengan kangmas Joko Kendhil sisihan 

kula? 

Joko  : Bener cah ayu, aku Joko bojomu. 

Kabar kuwi diaturaken marang Raja, piyambake bungah 

mireng kabar kuwi. Banjur, Joko Kendhil lan Putri saged gesang 

sesarengan kanthi raos bagya. 
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KISI – KISI SOAL EVALUASI 

Standar Kompetensi 

2. Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan dan 

perasaan secara lisan dengan ragam bahasa tertentu 

Kompetensi Dasar 

2. 3 Memerankan drama pendek atau bagian drama yang 

sesuai untuk anak 

No Indikator Materi Aspek Jumlah 

soal 

Jenis 

soal 

Kategori 

1. 2.3.1 Mengucapkan 

kalimat dialog dengan 

pelafalan  

Memerankan 

drama 

pendek 

C1 1 Uraian  Mudah  

2. 2.3.2Mengucapkan 

kalimat dialog dengan 

intonasi 

 C1 

C2 

C3 

1 

2 

 

1 

Uraian 

 

 

Sedang, 

 

Sukar 

3. 2.3.3 Menyimpulkan 

watak tokoh 

 C2 1 Uraian  Sedang 

4. 2.3.4 Memerankan tokoh 

dengan ekspresi 

 C5 3 Uraian  Sukar  

5. 2.3.5 Memerankan tokoh 

sesuai karakternya 

 C5 1 Uraian  Sedang  

Jumlah Soal   10 

 

 Format Penilaian 

 

Jumlah nilai benar 

Skor =       x 100 

Jumlah skor soal 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Wangsulana pitakon ing ngisor iki ! 

1. Sapa sing nemokake bayi? 

2. Sapa jeneng bayi kang ditemokake? 

3. Miturut kabar, raja lagi golek apa? 

4. Apa kang dilakoni joko bareng krungu kabar saka istana? 

5. Kepiye pamanggihe raja marang tujuane joko nuju marang istana? 

6. Apa kang dadi kekarepane joko nuju marang istana? 

7. Apa sebabe putri gelem dipendhet garwa karo joko? 

8. Sayembara apa kang dianakake istana? 

9. Sapa sejatine kang nyamar dadi pengelana? 

10. Kepiye tanggepane raja bareng weruh sapa kuwi sejatine joko 

kendhil? 

 

Artekke tembung- tembung ing ngisor iki ! 

1. Dipun paringi = ............................. 

2. Pendhet  = ............................. 

3. Bungah  = ............................. 

4. Gesang  = ............................. 

5. Dumugi  = ............................. 

6. Sisihan  = ............................. 

7. Diaturaken  = ............................. 

8. Mirsani  = ............................. 

9. Kondur  = ............................. 

10. Nggarwa  = ............................. 
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 KUNCI JAWABAN 

1.  

1. Simbah tuwo 

2. Joko Kendhil 

3. Raja golek sisihan kagem putrinipun 

4. Joko kepengen mundhut garwa putri raja 

5. Raja dadi murka 

6. Joko arep mundhut garwa putri raja 

7. Sebab joko nduweni budhi kang sahe lan tulus nggarwa putri 

raja 

8. Sayembara adu kabisan 

9. Joko kendhil 

10. Bungah  

2.  

1. Diwenehi 

2. Jupuk 

3. Seneng 

4. Urip 

5. Tekan  

6. Bojo 

7. Diwenehke 

8. Ndelok 

9. Bali 

10. Mbojo  
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PENGGALAN SILABUS BAHASA JAWA 

SEKOLAH DASAR 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa 

Kelas   : V (Lima) 

Standar Kompetensi:2. Berbicara: Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan secara lisan, dengan ragam bahasa tertentu. 

Wulangan Tema 
Kompetensi 

Dasar 
Indikator Materi Pokok Penilaian 

Alokasi 

waktu 

Sarana dan 

Sumber 

Belajar 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

 

 

 

 

 

Kegiatan 

Sekolah 

 

2.6 Melakukan 

wawancara 

dengan 

memperhatik

an pilihan 

kata dan 

santun 

berbahasa 

yang sesuai 

2.6.1 Mengucapkan kalimat 

dialog dengan pelafalan 

2.6.2 Mengucapkan kalimat 

dialog dengan intonasi 

2.6.3 Memerankan adegan 

wawancara dengan 

ekspresi 

2.6.4 Menyimpulkan isi 

wawancara 

2.6.5 Membuat laporan hasil 

wawancara 

Melakukan 

wawancara 

Alternatrif 

penilaian: 

- Tertulis 

-  Performa 

-  Kinerja 

- Portofolio 

 

 

 

1 minggu 

(4 jam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buku Remen 

Basa 

Penerbit : 

Erlangga 

Buku 

pembelajaran 

inovatif, 

Pepak Bahasa 

Jawa, 

Internet. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS II 

Satuan Pendidikan : SDN Gisikdrono 03 Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Kelas/Semester : VA/II 

Hari/Tanggal  :  

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit (2 x pertemuan) 

 

 Standar Kompetensi 

2. Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan dan perasaan 

secara lisan dengan ragam bahasa tertentu 

Kompetensi Dasar 

2.6 Melakukan wawancara dengan memperhatikan pilihan kata dan 

santun berbahasa yang sesuai 

Indikator  

2.6.1 Mengucapkan kalimat dialog dengan pelafalan  

2.6.2 Mengucapkan kalimat dialog dengan intonasi 

2.6.3 Memerankan adegan wawancara dengan ekspresi 

2.6.4 Menyimpulkan isi wawancara 

2.6.5 Membuat laporan hasil wawancara 

I. Tujuan Pembelajaran  

1. Melalui metode role playing berbasis media audiovisual siswa 

dapat mengucapkan kalimat dialog dengan jelas 

2. Dengan diterapkan metode role playing berbasis media 

audiovisual siswa dapat mengucapkan kalimat dialog dengan 

intonasi yang tepat 
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3. Dengan dapat diterapkan metode role playing siswa dapat 

memerankan adegan wawancara dengan ekspresi yang tepat 

4. Melalui metode role playing berbasis media audiovisual siswa 

dapat menyimpulkan isi wawancara dengan benar 

5. Melalui metode role playing berbasis media audiovisual siswa 

dapat membuat laporan hasil wawancara dengan benar 

Karakter yang Diharapkan 

1. Percaya diri 

2. Kerjasama 

3. Tekun  

4. Disiplin 

5. Tanggung jawab 

II. Materi Pokok 

Teks cerita anak 

III. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

Strategi : 

 Role Playing 

Metode : 

 Demonstrasi  

 Ceramah  

 Tanya jawab 

 Penugasan 

 Diskusi 

IV. Langkah- Langkah Pembelajaran 

Pertemuan I 

a. Pra Kegiatan (5 menit)  

1. Mengkondisikan kelas 

2. Salam dan do‘a 

3. Presensi siswa 
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b. Kegiatan Awal (5 menit) 

1. Apersepsi  

- Guru bertanya tentang materi pada pertemuan sebelumnya 

- Guru bertanya kepada siswa ―Sinten ingkang sampun nate 

meragakake wawanrembug?‖ 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Kegiatan Inti (40 menit) 

- Guru bertanya kepada siswa tentang wawancara (eksplorasi) 

- Guru bertanya kepada siswa, 

―Sinten saking lare- lare ingkang nate maos dialog basa Jawa?‖ 

(eksplorasi) 

- Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang kosa kata 

dalam bahasa Jawa (eksplorasi) 

- Guru membagikan teks wawancara berbahasa Jawa (elaborasi) 

- Guru dan siswa mempelajari perbendaharaan kosa kata yang 

terdapat dalam teks yang dibagikan (elaborasi) 

- Siswa membaca teks dialog wawancara berbahasa Jawa dengan 

pelafalan, intonasi, dan ekspresi yang tepat (elaborasi) 

- Guru memberikan contoh membaca teks wawancara yang baik 

sesuai dengan pelafalan, intonasi, dan ekspresi yang tepat 

(elaborasi) 

- Guru memutarkan video berisi adegan wawancara berbahasa 

Jawa (elaborasi) 

- Siswa memperhatikan dan menyimak video yang diputarkan 

(elaborasi) 

- Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok (elaborasi) 

- Siswa berlatih melakonkan skenario wawancara bersama 

kelompoknya 
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- Masing- masing kelompok melakonkan wawancara berbahasa 

Jawa secara bergantian (elaborasi) 

- Kelompok lain mengamati peran yang dimainkan oleh 

kelompok di depan kelas (elaborasi) 

- Guru memberikan reward kepada kelompok yang paling baik 

penampilannya (konfirmasi) 

- Guru memberikan penguatan terhadap tampilan siswa 

(konfirmasi) 

- Guru merefleksi tampilan siswa (konfirmasi) 

- Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

(konfirmasi) 

e. Kegiatan Akhir (20 menit) 

- Bersama dengan siswa menyimpulkan materi pembelajaran 

- Guru memberikan evaluasi tertulis tentang materi wawancara 

- Siswa diberi tugas untuk latihan mandiri 

Pertemuan II 

a. Pra Kegiatan (5 menit) 

1. Mengkondisikan kelas 

2. Salam dan do‘a 

3. Presensi siswa 

b. Kegiatan Awal (5 menit) 

1. Apersepsi  

- Guru mengingatkan siswa tentang materi yang telah 

diajarkan 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Kegiatan Inti (40 menit) 

- Guru bertanya kepada siswa, ―Apa saja yang harus 

dipersiapkan sebelum melakukan wawancara ?‖ (eksplorasi) 
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- Guru memutarkan kembali video pembelajaran contoh adegan 

wawancara berbahasa Jawa (elaborasi) 

- Siswa mempelajari isi wawancara berbahasa Jawa (elaborasi) 

- Siswa menirukan dialog wawancara sesuai dengan pelafalan, 

intonasi, dan ekspresi yang benar (elaborasi) 

-  Guru merefleksi tampilan siswa 

- Guru memberikan reward kepada seluruh siswa karena sudah 

mengikuti pembelajaran dengan baik (konfirmasi) 

- Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

(konfirmasi) 

d. Kegiatan Akhir (20 menit) 

- Bersama dengan siswa menyimpulkan materi pembelajaran 

- Guru mengadakan penilaian unjuk kerja secara individu 

V. Media dan Sumber Belajar 

Media 

- Teks cerita anak berbahasa Jawa 

- Video wawancara berbahasa Jawa 

- Laptop 

- LCD 

- Speaker aktif 

Sumber  

- Silabus Bahasa Jawa untuk kelas V Sekolah Dasar 

- Buku paket mata pelajaran Bahasa Jawa 

- Buku pembelajaran inovatif 

- Pepak bahasa Jawa 

- Internet  

VI. Evaluasi  

1. Prosedur Tes 

a. Tes awal  : ada (dalam apersepsi) 
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b. Tes dalam proses : ada (selama KBM) 

c. Tes akhir  : ada (dalam evaluasi) 

2. Jenis Tes 

a. Tes lisan  : dalam apersepsi 

b. Tes tertulis  : pada akhir pembelajaran 

c. Tes praktik : selama KBM 

3. Bentuk Tes 

a. Tanya jawab 

b. Tertulis  

c. Praktik  

4. Alat Tes 

a. Lembar soal tertulis 

b. Lembar penilaian 

c. Lembar pengamatan 

Semarang, 23 Mei 2013 

 

  Kolaborator,          Peneliti, 

 

 

Safaruddin, S.Pd    Naila Sofa Rizka 

NIP 19671204 2006 04 1005    NIM 1401409345 

 

Mengetahui, 

Kepala SDN Gisikdrono 03 Semarang 

 

 

 

Hj. Sutari, S.Pd 

NIP 19610716 198201 2 011 
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LAMPIRAN 

WAWANREMBUG 

 

Pakulinane Siswa Berprestasi 

 

Andi : Gun, kepriye rasane bisa entuk juara 1 lomba siswa 

berprestasi tataran kabupaten? 

Gunadi  : Ya, seneng banget. Usahaku ana asile, An. 

Andi  : Apa wae sing ditindake nalika diuji ing lomba kuwi, Gun? 

Gunadi : Werna- werna, biji raport rata- rata sadhuwure pitu setengah, 

nggarap soal- soal kabeh mata pelajaran, praktek pidhato, 

nembang, nggunakake salah siji alat musik,   lan ngarang. 

Andi : Pirang minggu anggonmu tata- tata sadurunge ngadhepi 

lomba? 

Gunadi : Wiwit kelas papat kae aku wis tata- tata. Sing sing mempeng 

tenan ya rong minggu sadurunge lomba. Lomba kuwi dianake 

saben taun ing sasi Mei.aku niru mbakyuku. Mbakyuku uga 

siswa berprestasi ing SMP. 

Andi  : Kepriye anggonmu mbagi wektu saben dinane? 

Gunadi : Saben dina jam lima esuk aku sinau tekan jam nem kurang 

seprapat. Mulih sekolah  aku nggarap PR utawa tugas- 

tugas sekolah. Sadurunge jam telu awan aku turu sedhela. 

Wektu sore tekan sadurunge maghrib kegiatanku ganti- ganti 

bal- balan, badminton, maca majalah, nggitar, utawa latihan 

nabuh gamelan. Bar maghrib tekan isya' ngaji ing masjid. Jam 

wolu tekan jam setengah sepuluh aku sinau. 
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Andi : Wah, hebat ....mulane kowe pinter, Gun. Kowe pinter ngatur 

wektu. 

Gunadi : Dakkira kowe uga bisa, An. Mulane wektu kanggo nonton 

TV lan dolan dikurangi. Becike dianggo maca buku utawa 

latihan ketrampilan sing migunani. 

Andi  : Ya .........maturnuwun, Gun. 
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LEMBAR UNJUK KERJA 

 

Peragakno dialog wawanrembug ing ngisor iki karo kelompokmu kanthi 

mimik lan intonasi kang bener ! 

 WAWAN REMBUG 

 

Pakulinane Siswa Berprestasi 

Andi : Gun, kepriye rasane bisa entuk juara 1 lomba siswa 

berprestasi tataran kabupaten? 

Gunadi  : Ya, seneng banget. Usahaku ana asile, An. 

Andi  : Apa wae sing ditindake nalika diuji ing lomba kuwi, Gun? 

Gunadi : Werna- werna, biji raport rata- rata sadhuwure pitu setengah, 

nggarap soal- soal  kabeh mata pelajaran, praktek pidhato, 

nembang, nggunakake salah siji alat musik, lan ngarang. 

Andi : Pirang minggu anggonmu tata- tata sadurunge ngadhepi 

lomba? 

Gunadi : Wiwit kelas papat kae aku wis tata- tata. Sing sing mempeng 

tenan ya rong minggu sadurunge lomba. Lomba kuwi dianake 

saben taun ing sasi Mei. Aku niru mbakyuku. Mbakyuku uga 

siswa berprestasi ing SMP. 

Andi  : Kepriye anggonmu mbagi wektu saben dinane? 

Gunadi : Saben dina jam lima esuk aku sinau tekan jam nem kurang 

seprapat. Mulih sekolah  aku nggarap PR utawa tugas- tugas 

sekolah. Sadurunge jam telu awan aku turu sedhela. Wektu 
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sore tekan sadurunge maghrib kegiatanku ganti- ganti bal- 

balan, badminton,maca majalah, nggitar, utawa latihan nabuh 

gamelan. Bar maghrib tekan isya' ngaji ing masjid. Jam wolu 

tekan jam setengah sepuluh aku sinau. 

Andi : Wah, hebat ....mulane kowe pinter, Gun. Kowe pinter ngatur 

wektu. 

Gunadi : Dakkira kowe uga bisa, An. Mulane wektu kanggo nonton 

TV lan dolan dikurangi. Becike dianggo maca buku utawa 

latihan ketrampilan sing migunani. 

Andi  : Ya .........maturnuwun, Gun. 
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KISI – KISI SOAL EVALUASI 

Standar Kompetensi 

2. Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan dan perasaan 

secara lisan dengan ragam bahasa tertentu 

Kompetensi Dasar 

2.6 Melakukan wawancara dengan memperhatikan pilihan kata dan 

santun berbahasa yang sesuai 

 

No Indikator Materi Aspek Jumlah 

soal 

Jenis soal Kategori 

1. 2.6.1 Mengucapkan 

kalimat dialog dengan 

pelafalan  

Melakukan 

wawancara 

C1 1 Uraian  Mudah  

2. 2.6.2 Mengucapkan 

kalimat dialog dengan 

intonasi 

 C1 4  Uraian 

 

 

Sedang, 

Sukar 

3. 2.6.3 Memerankan 

adegan wawancara 

dengan ekspresi 

 C5 1 Uraian  Sedang, 

Sukar 

4. 2.6.4 Menyimpulkan isi 

wawancara 

 C2 3 Uraian  Sedang  

5. 2.6.5 Membuat laporan 

hasil wawancara 

 C6 1 Uraian  Sedang  

Jumlah Soal   10 

 

 Format Penilaian 

 

Jumlah nilai benar 

Skor =       x 100 
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Jumlah skor soal 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

Wangsulana pitakon ing ngisor iki ! 

1. Sapa narasumber wawanrembug ing nduwur mau? 

2. Gunadi kuwi sapa? 

3. Apa tema wawanrembug ing nduwur mau? 

4. Apa wae sing ditindakke nalika diuji ing lomba? 

5. Pirang minggu anggone Gunadi tata- tata sadurunge ngadhepi lomba? 

6. Saben sasi apa lomba siswa berprestasi dianake? 

7. Kepriye anggone Gunadi mbagi wektu saben dinane? 

8. Kapan Gunadi nggarap PR utawa tugas- tugas? 

9. Apa kang dilakoni Gunadi wektu sore tekan sadurunge maghrib? 

10. Kapan wektu Gunadi nggo sinau? 

Gantinen dadi basa krama ! 

1. Seneng  =  ............................... 

2. Banget  =  ............................... 

3. Kabeh  =  ............................... 

4. Siji   =  ............................... 

5. Sadurunge  =  ............................... 

6. Dina  =  ............................... 

7. Mulih  =  ............................... 

8. Turu  =  ............................... 

9. Sedhela  =  ............................... 

10. Nonton  =  ............................... 
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 KUNCI JAWABAN 

1.  

1. Gunadi 

2. Siswa berprestasi tataran kabupaten 

3. Pakulinane siswa berprestasi 

4. Biji raport rata- rata sadhuwure pitu setengah, nggarap soal- soal  

kabeh mata pelajaran, praktek pidhato, nembang, nggunakake 

salah siji alat musik, lan ngarang. 

5. 2 minggu 

6. Saben sasi mei 

7. Saben dina jam lima esuk Gunadi sinau tekan jam nem kurang 

seprapat. Mulih sekolah nggarap PR utawa tugas- tugas sekolah. 

Sadurunge jam telu awan Gunadi turu sedhela. Wektu sore tekan 

sadurunge maghrib kegiatane ganti- ganti bal- balan, 

badminton,maca majalah, nggitar, utawa latihan nabuh gamelan. 

Bar maghrib tekan isya' ngaji ing masjid. Jam wolu tekan jam 

setengah sepuluh dheweke sinau. 

8. Saben mulih sekolah 

9. Kegiatane ganti- ganti bal- balan, badminton,maca majalah, 

nggitar, utawa latihan nabuh gamelan. 

10. Saben dina jam lima esuk tekan jam nem kurang seprapat lan jam 

wolu tekan jam setengah sepuluh bengi. 

2.  

1. Bungah   9. Sekedap 

2. Sanget   10. Mirsani 

3. Sedaya 

4. Setunggal 

5. Sakderenge 

6. Dinten  

7. Kondur 
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8. Sare 

FOTO KEGIATAN SIKLUS I PERTEMUAN PERTAMA 

 

Gambar 1.1 Guru membuka pelajaran 

 

Gambar 1.2 Guru menjelaskan materi pembelajaran 

Lampiran 34 
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Gambar 1.3 Guru menjelaskan langkah- langkah metode role playing 

Berbasis media audiovisual 

 

Gambar 1.4 Siswa berlatih bermain peran bersama kelompoknya 

 

Gambar 1.5 Guru membimbing siswa saat berlatih bermain peran 
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Gambar 1.6 Siswa memerankan drama pendek di depan kelas 

 

Gambar 1.7 Siswa mengerjakan soal evaluasi 

 

Gambar 1.8 Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran 
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FOTO KEGIATAN SIKLUS I PERTEMUAN KEDUA

 

Gambar 2.1 Guru melakukan apersepsi 

 

 

 

Gambar 2.2 Guru menjelaskan materi pelajaran 



xix 
 

 

 

Gambar 2.3 Guru memutarkan video drama pendek 

 

Gambar 2.4 Guru menerangkan tentang bahasa Jawa ragam krama 

 

Gambar 2.5 Guru menjelaskan langkah- langkah role playing 
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Gambar 2.6 Siswa bersama guru membahas hasil unjuk kerja siswa 
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FOTO KEGIATAN SIKLUS II PERTEMUAN PERTAMA 

 

 

 



xxii 
 

 

 

 

 

 



xxiii 
 

 

FOTO KEGIATAN SIKLUS II PERTEMUAN KEDUA 
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Lampiran 

Surat- Surat 
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