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ABSTRAK
Prabowo, Didik Arif. 2013. Implementasi Pembelajaran Integratif Mendengarkan
dan Berbicara Bahasa Jawa Berbasis Kontekstual dengan Strategi
Pembelajaran Generatif Kelas VIII SMP Negeri 2 Kalibagor. Skripsi.
Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas
Negeri Semarang. Pembimbing I: Dra. Endang Kurniati, M.Pd.,
Pembimbing II: Dra. Esti Sudi Utami B, M.Pd.
Kata Kunci : pembelajaran generatif, kontekstual
Meskipun siswa belajar bahasa Jawa sudah lama, namun siswa belum bisa
berbicara menggunakan bahasa Jawa dengan baik. Siswa ketika berbicara
menggunakan bahasa Jawa, mereka tidak memperhatikan unggah-ungguh basa.
Siswa kesulitan berbicara karena tidak hafal kosa kata krama. Hal itu berbanding
terbalik dengan keterampilan mendengarkan. Padahal pembelajaran berbicara erat
kaitannya dengan pembelajaran mendengarkan. Karena pembelajaran berbicara
diperoleh setelah menguasai pembelajaran mendengarkan. Selain masalah dari
siswa, pembelajaran di sekolah juga menjadi masalah siswa dalam pembelajaran
berbicara. Model pembelajaran yang digunakan masih konvensional. Berdasarkan
masalah tersebut, untuk mengatasi kesulitan siswa ketika berbicara yaitu dengan
menggunakan strategi pembelajaran generatif. Strategi pembelajaran generatif
yang dikembangkan terdiri dari lima tahap yaitu tahap eksploratif, pengfokusan,
pengenalan konsep, penerapan konsep, dan analisis kesalahan berbahasa.
Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
(1) bagaimana kemampuan berbicara dan mendengarkan siswa pada kelas yang
menggunakan model pembelajaran generatif berbasis konteks serta siswa yang
tidak menggunakan model pembelajaran generatif berbasis konteks, (2)
bagaimana perbedaan hasil pembelajaran berbicara dan mendengarkan antara
kelas eksperimen dan kelas kontrol, dan (3) bagaimana perilaku siswa ketika
pembelajaran berbicara dan mendengarkan.
Penelitian ini dirancang menggunakan metode penelitian eksperimen.
Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VIII. Variabel penelitian terdiri dari
variabel eksperimen, dan variabel kontrol. Bentuk instrumen penelitian terdiri dari
instrumen tes (berbicara dan mendengarkan), dan pedoman observasi. Teknik
analisis data yaitu teknik analisis kuantitatif dan deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan ada 3, yaitu (1) hasil kemampuan berbicara
dan mendengarkan kelas eksperimen sudah melebihi KKM, sedangkan kelas
kontrol tidak lulus KKM pada keterampilan berbicara. (2) Berdasarkan hasil uji
beda pada keterampilan berbicara, diperoleh t hitung = 11,397 dan sig.(2-tailed)
sebesar 0,000. Pada keterampilan mendengarkan, diperoleh t hitung = 9,665 dan
tingkat signifikasi (2-tailed) sebesar 0,000. Oleh karena tingkat signifikasi kurang
dari 5%, dapat disimpulkan ada perbedaan yang signifikan pada keterampilan
berbicara dan mendengarkan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. (3)
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Perilaku siswa pada kelas eksperimen sudah baik dan siap menerima pelajaran.
Siswa serius, aktif serta merespon pembelajaran dengan baik. Ketika diskusi
kelompok, sudah berani mengumukakan pendapat dan berpartisipasi aktif dalam
kelompok. Siswa sudah berani menanggapi kelompok lain dan berpenampilan
sopan serta rapi. Pada kelas kontrol siswa masih kurang siap menerima pelajaran.
Siswa masih kurang dari aspek keseriusan, keaktifan dan berani mengemukakan
pendapat dalam diskusi kelompok. Ketika bermain peran masih kurang serius.
Dalam hal penampilan, masih ada beberapa siswa yang berpenampilan kurang
rapi.
Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat disampaikan yaitu guru
hendaknya menerapkan strategi pembelajaran generatif berbasis kontekstual
dalam pembelajaran berbicara, sehingga siswa dapat berlatih berbicara bahasa
Jawa sesuai dengan unggah-ungguh basa dalam kehidupan sehari-hari.
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SARI
Prabowo, Didik Arif. 2013. Implementasi Pembelajaran Integratif Mendengarkan
dan Berbicara Bahasa Jawa Berbasis Kontekstual dengan Strategi
Pembelajaran Generatif Kelas VIII SMP Negeri 2 Kalibagor. Skripsi.
Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas
Negeri Semarang. Pembimbing I: Dra. Endang Kurniati, M.Pd.,
Pembimbing II: Dra. Esti Sudi Utami B, M.Pd.
Tembung Pangrunut : piwulangan generatif, kontekstual
Sanajan siswa sinau basa Jawa wis suwe, nanging siswa durung bisa
micara nganggo basa Jawa kang apik. Siswa nalika micara nganggo basa Jawa,
ora nggatekake ungguh-ungguh basa. Siswa kangelan micara amarga ora apal
tembung krama. Iku beda karo kaprigelan ngrungokake. Apamaneh keprigelan
micara gegayutan karo keprigelan ngrungokake. Amarga kaprigelan micara
disinauni sawise entuk kaprigelan ngrungokake. Saliyane faktor saka siswa,
piwulangan ing sekolah uga dadi prakara kangelan siswa nalika micara.
Piwulangan kang digunakake esih konvensional. Gegayutan karo prakara mau,
kanggo nangani kangelan siswa nalika micara yaiku karo strategi piwulangan
generatif. Strategi piwulangan generatif kang dijlentrahake dadi limang tataran
yaiku tataran eksploratif, pemfokusan, pengenalan konsep, penerapan konsep,
lan analisis kesalahan berbahasa.
Saka andharan ing dhuwur, prakara ing panaliten iki yaiku (1) kepriye
keprigelan micara lan ngrungokake siswa ing klas kang nggunakake piwulangan
generatif lan siswa kang ora migunakake model piwulangan generatif berbasis
konteks, (2) kepriye bedane asil piwulangan micara lan ngrungokake klas
eksperimen lan klas kontrol, lan (3) kepriye patrape siswa nalika piwulangan
micara lan ngrungokake.
Panaliten iki nggunakake metode panaliten eksperimen. Panaliten iki
dilakokake marang siswa klas VIII. Variabel panaliten kaperang dadi variabel
eksperimen, lan variabel kontrol. Wujud instrumen panaliten yaiku instrumen tes
(micara lan ngrungokake), lan pedoman observasi. Kanggo nganalisis data mawa
cara kuantitatif lan deskriptif kualitatif.
Asil panaliten nudhuhkake ana 3. yaiku (1) asil keprigelan micara lan
ngrungokake ing klas eksperimen wis ngluwihi KKM, ewadene klas kontrol ora
lulus KKM ing kaprigelan micara. (2) Saka asil uji beda ing kaprigelan micara,
cacahe t hitung= 11,397 lan sig.(2-tailed) = 0,000. Ing kaprigelan ngrungokake,
cacahe thitung= 9,665 lan sig.(2-tailed) cacahe 0,000. Amarga signifikasi kurang
saka 5%, dhudhutane ana beda kang signifikan ing kaprigelan micara lan
ngrungokake antarane klas eksperimen lan klas kontrol. (3) Patrape siswa klas
eksperimen wis apik lan siap nampa piwulangan. Siswa tenanan, aktif lan
nggathekake piwulangan. Nalika diskusi klompok, wis wani nemokake panemu lan
aktif ing klompok. Siswa wis wani nanggepi klompok liyane lan panganggone
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sopan lan rapi. Ing klas kontrol siswa kurang siap nampa piwulangan. Siswa esih
kurang saka aspek serius, aktif lan wani nemokake panemu ing diskusi klompok.
Nalika micara ing ngarep klas uga kurang tenanan. Babagan panganggone, ana
siswa kang panganggone kurang rapi.
Adhedhasar asil panaliten, pamrayoga kang bisa diaturake yaiku
prayogane nerapake strategi piwulangan generatif berbasis kontekstual ing
piwulangan micara, saengga siswa bisa gladhen micara basa Jawa jumbuh karo
unggah-ungguh basa ing padinan.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Pada hakikatnya semua orang dapat berbicara, tetapi untuk terampil dalam

berbicara tidaklah mudah. Berbicara dalam bahasa Jawa yang santun tidak hanya
memperhatikan aspek tutur kata saja melainkan juga melibatkan sikap diri. Bentuk
santun dalam berbicara bisa dilihat dari penerapan unggah–ungguh basa yang
tepat saat melakukan pembicaraan dengan orang lain.
Realita pada dunia pendidikan, khususnya pembelajaran di sekolah, siswa
yang telah belajar bahasa Jawa sejak dini pun belum mampu menggunakan bahasa
Jawa yang santun. Dalam keseharian siswa lebih memilih menggunakan bahasa
Indonesia daripada menggunakan bahasa Jawa. Hal inilah yang mengakibatkan
siswa lebih susah berbicara menggunakan bahasa Jawa. Kalau pun siswa
menggunakan bahasa Jawa dalam berbicara, mereka tidak memperhatikan
unggah–ungguh basa.
Dalam pembelajaran berbicara bahasa Jawa, siswa diharapkan mampu
menggunakan bahasa Jawa yang sopan dan santun sesuai unggah-ungguh basa
yang tepat. Kenyataannya, siswa kesulitan menggunakan bahasa Jawa sesuai
unggah-ungguh basa karena siswa harus memperhatikan tingkat tutur bahasa
yaitu ragam ngoko, dan krama.

1

2

Siswa takut salah ketika berbicara menggunakan ragam krama dengan mitra
tuturnya. Berawal dari rasa takut, siswa menjadi malas belajar berbicara sesuai
unggah-ungguh basa sehingga dalam kehidupan sehari-hari siswa semakin salah
kaprah ketika berbicara dengan mitra tutur.
Kurniati

(2011)

dalam

penelitian

yang

berjudul

Pengembangan

Pembelajaran Generatif Berbasis Konteks untuk Meningkatkan Kompetensi Lisan
Bahasa Jawa Siswa SMP, mengemukakan bahwa siswa kesulitan jika berbicara
dengan ragam krama karena siswa tidak hafal kosa kata krama dan tidak
mengetahui kaidah penggunaan ragam krama.
Siswa mengalami kesulitan berbicara sesuai unggah-ungguh basa, namun
tidak dalam pembelajaran mendengarkan. Siswa lebih suka ketika pembelajaran
mendengarkan. Padahal pembelajaran mendengarkan erat kaitannya dengan
pembelajaran berbicara. Karena pembelajaran berbicara diperoleh ketika sudah
menguasai pembelajaran mendengarkan. Selain itu, apabila siswa meningkatkan
pembelajaran mendengarkan berarti membantu kualitas kemampuan berbicaranya.
Selain faktor dari siswa, pembelajaran di sekolah pun menjadi salah satu
faktor kendala berbicara sesuai unggah-ungguh basa. Pembelajaran di sekolah
kurang mengoptimalkan pembelajaran berbicara menggunakan unggah-ungguh
basa yang benar. Selain itu, guru menggunakan model pembelajaran yang
konvensional dengan metode ceramah. Padahal strategi model pembelajaran
berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran, karena strategi yang digunakan
oleh guru berkaitan erat dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Model
pembelajaran konvensional tergolong suatu pendekatan klasikal, karena model
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pembelajaran ini telah ada sejak dulu, bahkan masih digunakan dalam
pembelajaran bahasa Jawa di SMP Negeri 2 Kalibagor.
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, Kurniati (2011) dalam
penelitian dengan judul Pengembangan Pembelajaran Generatif Berbasis Konteks
untuk Meningkatkan Kompetensi Lisan Bahasa Jawa Siswa SMP

mengatasi

masalah dengan strategi pembelajaran generatif. Strategi pembelajaran generatif
yang dikembangkan Kurniati (2011) terdiri dari lima tahap antara lain : (1) tahap
eksploratif, (2) tahap pengfokusan, (3) tahap pengenalan konsep, (4) tahap
penerapan, dan (5) tahap analisis kesalahan berbahasa.
Penelitian ini merupakan penelitian payung dari penelitian Kurniati (2011),
yang mengimplementasikan strategi pembelajaran generatif berbasis konteks
untuk meningkatkan komunikasi lisan dalam pembelajaran bahasa Jawa.
Penelitian tersebut menguji keefektifan model pembelajaran generatif pada siswa
SMP N 2 Kalibagor.
Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen yang terbagi menjadi dua
kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Penelitian eksperimen yang
menguji kelas eksperimen yang menggunakan strategi pembelajaran generatif
berbasis konteks dan kelas kontrol yang tidak menggunakan strategi pembelajaran
generatif berbasis konteks pada siswa SMP Negeri 2 Kalibagor.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasar latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat dituliskan
adalah sebagai berikut.
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1) Bagaimana kemampuan berbicara dan mendengarkan kelas eksperimen yang
menggunakan pembelajaran generatif berbasis konteks dan kelas kontrol yang
tidak menggunakan pembelajaran generatif berbasis konteks pada siswa kelas
VIII SMP Negeri 2 Kalibagor?
2) Bagaimana perbedaan hasil pembelajaran berbicara dan mendengarkan kelas
eksperimen yang menggunakan pembelajaran generatif berbasis konteks dan
kelas kontrol yang tidak menggunakan pembelajaran generatif berbasis
konteks pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kalibagor?
3) Bagaimana perilaku siswa dalam pembelajaran integratif mendengarkan dan
berbicara kelas eksperimen yang menggunakan pembelajaran generatif
berbasis konteks dan kelas kontrol yang tidak menggunakan pembelajaran
generatif berbasis konteks pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kalibagor?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini akan dijabarkan sebagai
berikut.
1) Mendeskripsikan kemampuan berbicara dan mendengarkan kelas eksperimen
yang menggunakan pembelajaran generatif berbasis konteks dan kelas kontrol
yang tidak menggunakan pembelajaran generatif berbasis konteks pada siswa
kelas VIII SMP Negeri 2 Kalibagor.
2) Menjelaskan perbedaan hasil pembelajaran berbicara dan

mendengarkan

kelas eksperimen yang menggunakan pembelajaran generatif berbasis konteks
dan kelas kontrol yang tidak menggunakan pembelajaran generatif berbasis
konteks pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kalibagor.
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3) Mendeskripsikan perilaku siswa dalam pembelajaran integratif mendengarkan
dan berbicara kelas eksperimen yang menggunakan pembelajaran generatif
berbasis konteks dan kelas kontrol yang tidak menggunakan pembelajaran
generatif berbasis konteks pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kalibagor.
1.4 Manfaat Penelitian
Sesuai dengan tujuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat, baik secara teoretis maupun secara praktis.
1) Manfaat Teoretis
Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu
pengetahuan dalam bidang model pembelajaran, karena model pembelajaran
generatif berbasis kontekstual belum banyak dilakukan oleh peneliti lain.
2) Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai
pihak.
a) Manfaat untuk siswa
Siswa mampu berbicara menggunakan unggah-ungguh basa yang sesuai.
Dapat meningkatkan motivasi belajar siswa khususnya pada mata
pelajaran Bahasa Jawa.
b) Manfaat untuk guru
Guru dapat menggunakan model pembelajaran tersebut tidak hanya pada
keterampilan berbicara dan mendengarkan, namun pada keterampilan
bahasa yang lain. Selain itu, guru dapat menggunakan model pembelajaran
generatif sebagai model pembelajaran yang menarik di kelas.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS
2.1 Kajian Pustaka
Sebuah penelitian merupakan tindakan yang terealisasi dari hasil berpikir
dan mengamati yang tidak terlepas dari sebuah pernyataan atau penelitian yang
telah ada sebelumnya. Tinjauan pada hasil penelitian yang telah terdahulu berguna
untuk mengetahui relevansi sebuah penelitian yang akan dilakukan.
Pustaka yang mendasari penelitian ini yaitu hasil-hasil penelitian terdahulu
yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian yang berkaitan dengan
penelitian ini dilakukan Suudi dkk. (2002), Handayani (2009), Damayanti (2011),
dan Kurniati (2011).
Suudi (2002) dalam penelitiannya tentang Pengembangan Materi Ajar dan
Model Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa Sekolah Dasar (Pendekatan
Komunikatif Berbasis Lingkungan Sosial Budaya Siswa) menguraikan bahwa
desain pembelajaran dan pengembangan materi ajar bahasa Jawa berbasis konteks
sosial budaya mampu mengembangkan kompetensi berbahasa. Jenis penelitian
yang dilakukan oleh Suudi yaitu penelitian yang mengembangkan model
pembelajaran Bahasa Jawa sekolah dasar menggunakan pendekatan komunikatif
berbasis lingkungan sosial budaya pada siswa. Hasil penelitian yang dilakukan
Suudi menyimpulkan ada beberapa kendala pembelajaran bahasa Jawa siswa
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sekolah dasar. Kendala tersebut yaitu faktor kurikulum, materi ajar, proses belajar
mengajar, kompetensi guru, dan kurangnya minat siswa dalam pembelajaran.
Berdasar hal tersebut, Suudi melakukan penelitian yang menghasilkan
produk berupa panduan yang dibutuhkan dalam pengembangan pembelajaran
bahasa Jawa. Panduan yang dihasilkan terdiri dari (1) panduan pengembangan
kurikulum, (2) panduan pengembangan proses belajar mengajar, (3) panduan
pengembangan

materi

ajar,

dan

(4)

panduan

pengembangan

evaluasi

pembelajaran. Panduan ini dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan dan
kerjasama dengan guru, pakar, dan tokoh budaya. Hasil penelitian Suudi sebagai
suatu rujukan yang dikonstruksi secara mendalam yang menekankan keterampilan
berbahasa Jawa serta pembelajaran budi pekerti melalui pengembangan
kesantunan siswa.
Persamaan penelitian yang dilakukan Suudi dengan penelitian ini yaitu
mengenai pengembangan model pembelajaran muatan lokal Bahasa Jawa.
Perbedaan

penelitian

Suudi

dengan

penelitian

ini

yaitu

cara

untuk

mengembangkan model pembelajaran, Suudi menggunakan model pembelajaran
komunikatif berbasis lingkungan sosial, sedangkan penelitian ini menggunakan
model pembelajaran generatif berbasis kontekstual. Objek kajian penelitian yang
dilakukan Suudi berbeda dengan penelitian ini, jika penelitian yang dilakukan
Suudi objeknya merupakan siswa sekolah dasar, sedangkan penelitian ini yaitu
siswa sekolah menengah pertama.
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Pada tahun 2009, Handayani melalui penelitiannya yang berjudul
Peningkatan Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama melalui Media
Ular Tangga Kelas VIII C SMP N Sruweng Kabupaten Kebumen mengemukakan
bahwa terjadi peningkatan keterampilan berbicara setelah digunakannya media
ular tangga sebagai media pembelajaran. Dalam penelitian tersebut ditunjukkan
terjadinya peningkatan keterampilan berbicara bahasa Jawa krama. Sebelum
penelitian, nilai rata-rata keterampilan siswa yaitu 50. Pada siklus I mengalami
peningkatan sebesar 57% atau menjadi 78,5. Pada siklus II nilai rata-rata
keterampilan berbicara sebesar 87 atau meningkat 10,82% dari siklus I.
Kesimpulan hasil penelitian terjadi peningkatan keterampilan berbicara bahasa
Jawa krama dari prasiklus ke siklus II yaitu 74%.
Persamaan penelitian Handayani (2009) dengan penelitian ini terletak pada
keterampilan berbahasa yaitu keterampilan berbicara terutama ragam krama dan
sumber data penelitian sama-sama siswa SMP kelas VIII. Perbedaan penelitian
Handayani dengan penelitian ini yaitu Handayani menggunakan media ular
tangga, sedangkan penelitian ini menggunakan model pembelajaran generatif
berbasis kontekstual untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berbicara.
Hasil

penelitian

Damayanti

(2011)

yang

berjudul

Peningkatan

Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama dalam Berdiaolg sesuai
Unggah-ungguh Basa dengan Media Kartu Karakter pada Siswa kelas IX G SMP
Negeri 2 Kalimanah Kabupaten Purbalingga mengemukakan hal yang sama,
bahwa dalam keterampilan berbicara siswa SMP N 2 Kalimanah sangat rendah.
Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata siswa sebesar 61,07 dan belum mencapai

9

nilai KKM sebesar 65. Berdasar hal tersebut, Damayanti melakukan penelitian
untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa menggunakan media kartu
karakter. Hasil penelitian Damayanti terjadi peningkatan nilai rata-rata siswa pada
keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama. Pada tahap prasiklus nilai ratarata siswa sebesar 61,07. Pada siklus I nilai rata-rata siswa meningkat 6,63% atau
sebesar 65,12. Setelah perbaikan pada siklus II meningkat 14,28% menjadi 74,42
dari siklus I.
Persamaan penelitian Damayanti dengan penelitian ini yaitu terletak pada
objek kajiannya yaitu mengenai keterampilan berbicara. Selain itu, sumber data
penelitian yang digunakan sama yaitu pada jenjang Sekolah Menengah Pertama.
Perbedaan antara penelitian Damayanti dengan penelitian ini yaitu terletak pada
cara meningkatkan keterampilan berbicara. Jika pada penelitian Damayanti
menggunakan media kartu karakter, sedangkan pada penelitian ini menggunakan
model pembelajaran generatif berbasis kontekstual.
Kurniati (2011) melakukan penelitian dengan judul Pengembangan
Pembelajaran Generatif Berbasis Konteks untuk Meningkatkan Kompetensi
Komunikasi Lisan Bahasa Jawa Siswa SMP menyimpulkan bahwa pembelajaran
berbicara dan mendengarkan masih mendapat porsi yang sedikit. Penelitian tahap
pertama, Kurniati menghasilkan model pembelajaran generatif berbasis konteks
yang

digunakan

dalam

pembelajaran

komunikasi

lisan

(berbicara

dan

mendengarkan). Tahap kedua merupakan tahap implementasi model pembelajaran
generatif berbasis kontekstual.
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Penelitian ini merupakan penelitian payung dari penelitian Kurniati (2011)
yang mengimplementasikan strategi pembelajaran generatif berbasis konteks.
Implementasi yang dilakukan berupa eksperimen model pembelajaran dari
Kurniati (2011) melalui video pembelajaran berbasis konteks. Melalui video
pembelajaran berbasis konteks sebagai pemodelan untuk

meningkatkan

kompetensi berbicara yang diintegrasikan dengan kompetensi mendengarkan.
Eksperimen model pembelajaran yang diterapkan dalam dua kelas yaitu kelas
kontrol dan kelas eksperimen.
2.2 Landasan Teoritis
Dalam melakukan penelitian membutuhkan teori-teori yang relefan dengan
kegiatan penelitian eksperimen ini. Adapun teori-teori yang digunakan meliputi,
(1) Berbicara, (2) Mendengarkan, (3) Berdialog, (4) Pembelajaran Bahasa Jawa,
(5) Pembelajaran Generatif, (6) Pembelajaran Berbasis Kontekstual, dan (7)
Pembelajaran Berbicara Bahasa Jawa Berbasis Kontekstual.
2.2.1 Berbicara
Berbicara merupakan suatu keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi
artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan,
pikiran, gagasan, dan perasaan (Tarigan 1981:15). Oleh karena itu, berbicara
merupakan suatu keterampilan berbahasa yang aktif dan produktif karena kegiatan
berbicara merupakan suatu kegiatan menyampaikan pesan melalui lisan.
Hubungan antara pesan dan bahasa lisan sebagai media penyampaian yang sangat
erat.
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Sependat dengan Tarigan, Djiwandono (1996:68) menguraikan bahwa
berbicara merupakan bagian dari kemampuan berbahasa yang aktif produktif.
Melalui berbicara seseorang berusaha untuk mengungkapkan perasaan dan
pikirannya kepada orang lain secara lisan. Berbicara merupakan kegiatan
berbahasa yang aktif dari seorang pemakai bahasa, yang menuntut prakarsa nyata
dalam penggunaan bahasa untuk mengungkapkan diri secara lisan.
Seperti halnya dengan kegiatan lainnya yang memiliki tujuan, berbicara
juga mempunyai tujuan tidak sekedar berbicara tanpa ada maksud dan tujuan.
Tujuan berbicara yaitu untuk menginformasikan, melaporkan, sesuatu hal kepada
pendengar. Menurut Tarigan dkk (1997:48) tujuan orang berbicara adalah untuk
menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, dan menggerakan
pendengarnya.
Lebih lanjut Tarigan (1997:80) menjelaskan bahwa selain tujuan berbicara
adapula faktor-faktor yang menyebabkan pembicaraan tidak efektif. Pembicaraan
yang tidak efektif dipengaruhi oleh antara lain kecemasan berbicara. Kecemasan
berbicara merupakan keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan
seseorang yang telah dipengaruhi rasa cemas karena khawatir, takut, gelisah dan
tidak memiliki rasa percaya diri.
Tarigan dkk (1997:82-83) mengemukakan bahwa orang mengalami
kecemasan berbicara disebabkan beberapa hal yaitu (1) tidak tahu apa yang harus
dilakukan, dalam hal ini pembicara kehilangan arah, dia tidak tahu apa yang harus
dilakukan dan dikatakan untuk memulai pembicaraaan, (2) ia tahu akan dinilai
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bukan membuatnya bersemangat dalam berbicara tetapi kebanyakan mereka
cemas jika berhadapan dengan penilai karena mereka ingin menampilkan sesuatu
yang maksimal agar nilai mereka bagus dengan kata lain mereka grogi, (3)
kecemasan berbicara dapat dialami tidak hanya pemula, namun juga pada orangorang terkenal sebagai pembicara-pembicara yang baik. Kejadian tersebut terjadi
jika pembicara berhadapan dengan keadaan yang ia tidak siap dan situasi yang
baru ia kenal.
Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan berbicara
merupakan keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata
untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan, pikiran, gagasan, dan
perasaan secara lisan kepada orang lain. Tujuan berbicara adalah berkomunikasi
yaitu dalam hal menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, dan
menggerakan

pendengarnya.

Selain

tujuan

adapula

faktor-faktor

yang

mempengaruhi keterampilan berbicara yaitu kecemasan berbicara. Kecemasan
berbicara yang biasa terjadi pada diri seseorang karena pembicara kehilangan
arah, takut akan dinilai oleh orang laain, dan tidak memiliki rasa percaya diri.
2.2.2 Mendengarkan
Keterampilan awal seseorang dalam berbahasa adalah mendengarkan.
Keterampilan mendengarkan merupakan keterampilan yang paling penting yang
harus dimiliki seseorang. Keterampilan ini dimiliki sebelum keterampilan
berbahasa yang lain, yaitu keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan
keterampilan menulis.
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Tarigan (1986:31) menyatakan bahwa mendengarkan adalah kegiatan
mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman,
apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau
pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang
pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan.
Hakikat mendengarkan adalah memahami isi bahan yang didengarkan
(Tarigan, 1986). Kegiatan mendengar dilakukan dengan sengaja atau terencana,
dan ada usaha untuk menikmati atau memahami apa yang didengarnya.
Mendengarkan memiliki unsur makna mendengar, karena orang mendengarkan
menggunakan alat yang sama dengan mendengarkan sungguh-sungguh.
Dalam setiap kegiatan mempunyai tujuan, tujuan kegiatan mendengarkan
terdiri dari beberapa hal. Tujuan mendengarkan (Tarigan 1986:60-62) terdiri dari
(1) memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran pembicara atau mendengar untuk
belajar, (2) mendengar dengan penekanan pada penikmatan terhadap sesuatu dari
materi yang diujarkan atau mendengar untuk menikmati keindahan audial, (3)
menilai sesuatu yang didengar (baik-buruk, indah-jelek, tepat-ngawur, logis-tak
logis, dan lain-lain) atau mendengar untuk mengevaluasi, (4) menikmati serta
menghargai sesuatu yng disimaknya (pembicaraan cerita, pembacaan puisi, musik
dan lagu, dialog, diskusi panel, dan perdebatan) atau mendengar untuk
mengapresiasi materi yang didengar, (5) mengkomunikasikan ide-ide, gagasangagasan, ataupun perasaan-perasaannya kepada orang lain dengan lancar dan
tepat, (6) membedakan bunyi-bunyi dengan tepat; mana bunyi yang membedakan
arti, mana bunyi yang tidak membedakan arti, (7) memecahkan masalah secara
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kreatif dan analisis, dan (8) meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah atau
pendapat yang selama ini diragukan atau menyimak secara persuasif.
Jadi, mendengarkan merupakan kegiatan mendengarkan lambang-lambang
lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk
memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna
komunikasi yang telah disampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa
lisan. Kegiatan mendengar dilakukan dengan sengaja, dan ada usaha untuk
menikmati atau memahami apa yang didengarnya.
2.2.3 Berdialog
Berdialog atau percakapan merupakan kegiatan berbicara yang bersifat
tidak resmi atau informal. Hakikat percakapan adalah peristiwa berbahasa lisan
antara dua orang partisipan atau lebih yang umumnya terjadi dalam suasana
santai. Partisipan dalam percakapan mempunyai peran sebagai penutur dan mitra
tutur yang saling menuturkan kalimat. Kegiatan percakapan mewadahi tindak
tutur yang bermacam-macam sesuai dengan situasi sosial tertentu.
Gumprez (Rustono 1999:48) menjelaskan bahwa berdialog (percakapan)
merupakan suatu bentuk aktifitas kerjasama yang berupa interaksi komunikatif.
Pendapat ini didukung oleh Rustono (1999:50), bahwa percakapan adalah
interaksi verbal yang berlangsung secara tertib dan teratur serta melibatkan dua
pihak atau lebih guna mencapai tujuan tertentu sebagaia wujud komunikasi.
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Menurut Greene dan Patty (dalam Tarigan 1998:164), dialog atau
percakapan merupakan pertukaran pendapat atau pikiran mengenai suatu topik
antara dua orang atau lebih yakni melalui kegiatan mendengar dan berbicara.
Mendengar dan berbicara merupakan dua kegiatan berbeda yang tidak dapat
dipisahkan. Setiap kegiatan mendengar pembicaraan pasti didahului oleh kegiatan
bebicara yang dilakukan mitra tuturnya dan kegiatan berbicarapun akan berarti
jika diikuti oleh kegiatan mendengar, suasana dalam dialog biasanya bersifat
akrab, spontan, dan wajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi dialog yaitu adanya
(1) situasi berlangsung dialog, (2) orang-orang yang terlibat, (3) masalah yang
dibicarakannya, dan (4) tempat terjadinya dialog (Nurgiyantoro 2001:313).
2.2.4 Pembelajaran Bahasa Jawa
Pembelajaran merupakan terjemahan dari kata “instruction”, yang banyak
digunakan dalam dunia pendidikan di Amerka Serikat. Istilah ini dipengaruhi oleh
aliran psikologi kognitif holistik, yang menempatkan siswa sebagai sumber dari
kegiatan pembelajaran.
Menurut

Hamruni

(2011:44)

hakikat

pembelajaran

tidak

hanya

menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga proses mengatur supaya siswa belajar.
Hal ini menunjukkan bahwa siswa menjadi pusat dalam kegiatan pembelajaran.
Lebih lanjut Hamruni menjelaskan bahwa dalam pembelajaran, guru mempunyai
peran untuk mengkondisikan lingkungan agar terjadi perubahan tingkah laku dan
pembentukan kompetensi siswa. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dalam
pembelajaran Bruce Weil (dalam Hamruni

2011:45) yaitu (1) proses
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pembelajaran adalah usaha kreasi lingkungan yang dapat membentuk atau
mengubah struktur kognitif siswa, (2) pembelajaran berhubungan dengan tipe-tipe
pengetahuan yang harus dipelajari, dan (3) proses pembelajaran harus melibatkan
peran lingkungan sosial.
Mata pelajaran bahasa Jawa merupakan bagian dari mata pelajaran muatan
lokal (sesuai Permendiknas nomor 22 tahun 2006). Mata pelajaran muatan lokal
memiliki tujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan perilaku
kepada siswa agar memiliki wawasan yang mantap mengenai keadaan lingkungan
dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dan aturan yang berlaku di
daerahnya

dan

mendukung

kelangsungan

pembangunan

daerah

serta

pembangunan nasional. Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut, Pemerintah Jawa
Tengah menetapkan Kurikulum Muatan Lokal Mata Pelajaran Bahasa, Sastra, dan
Budaya Jawa yang telah disusun tahun 2006 dilaksanakan pada jenjang Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas (Rohmadi
2011:10)
Pembelajaran mata pelajaran bahasa Jawa memiliki kompetensi berbahasa
dan bersastra yang terbagi menjadi empat aspek keterampilan berbahasa, yaitu (1)
mendengar, (2) berbicara, (3) membaca, dan (4) menulis. Setiap keterampilan
berbahasa berhubungan erat dan tidak terpisah, dalam pelaksanaannya
dilaksanakan secara terpadu. Kompetensi berbahasa dan sastra diarahkan agar
siswa terampil berkomunikasi, baik secara lisan dan tulis. Keterampilan
berkomunikasi dalam bahasa Jawa didukung oleh kemampuan memahami dan
menggunakan bahasa Jawa sesuai unggah-ungguh basa.
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2.2.5 Pembelajaran Generatif
Menurut Osborne dan Wittrock (Kholil:2008), pembelajaran generatif
merupakan model pembelajaran yang menekankan pada pengintegrasian secara
aktif pengetahuan baru dengan menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki
siswa sebelumnya. Pengetahuan baru akan diuji dengan cara menggunakannya
dalam menjawab persoalan atau masalah yang terkait. Jika pengetahuan baru itu
berhasil menjawab permasalahan yang dihadapi, maka pengetahuan baru itu akan
disimpan dalam memori jangka panjang.
Pembelajaran generatif mempunyai landasan teoritik yang berakar pada
teori-teori belajar konstruktivis mengenai belajar dan pembelajaran. Teori-teori
konstruktivis menurut Nur dan Katu (Kholil:2008) yaitu (1) menekankan
perubahan kognitif terjadi jika konsepsi-konsepsi yang telah dipahami
sebelumnya diolah melalui suatu proses ketidakseimbangan dalam upaya
memahami informasi-informasi baru, (2) seseorang belajar jika dia bekerja dalam
zona perkembangan terdekat, yaitu daerah perkembangan sedikit di atas tingkat
perkembangannya saat ini, (3) penekanan pada prinsip scaffolding, yaitu
pemberian dukungan tahap demi tahap untuk belajar dan pemecahan masalah, (4)
lebih menekankan pada pengajaran top-down daripada bottom-up, (5) menganut
asumsi sentral bahwa belajar itu ditemukan, (6) menganut visi siswa ideal, yaitu
seorang siswa yang dapat memiliki kemampuan pengaturan diri sendiri dalam
belajar, dan (7) menganggap jika seseorang memiliki strategi yang efektif dan
motivasi dalam belajar.
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Berdasarkan teori konstruktivis di atas, siswa harus menemukan dan
mentransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi yang lain. Dasar
pembelajaran generatif dikemas menjadi proses mengkonstruksi bukan menerima
pengetahuan.
Menurut Osborne dan Wittrock (dalam Maria 1999:12), model
pembelajaran generatif ini dirumuskan ke dalam lima tahapan, yaitu tahap
orientasi, pengungkapan ide, tantangan dan restruktrurisasi, penerapan, dan
melihat kembali. Tahap orientasi merupakan tahap awal dalam pembelajaran
generatif. Pada tahap orientasi guru memotivasi siswa untuk mempelajari materi
yang akan diajarkan, sehingga siswa mendapatkan kesempatan untuk membangun
kesan mengenai konsep yang sedang dipelajari, dengan menghubungkan materi
dan manfaat materi tersebut di dalam kehidupan sehari-hari.
Tahap pengungkapan ide, pada tahap ini guru dapat mengetahui ide atau
konsep awal yang dimiliki siswa mengenai materi yang akan dipelajari. Siswa
diberi kesempatan untuk mengungkapkan ide mereka mengenai konsep yang akan
dipelajari. Pengungkapan ide tidak hanya disampaikan dari siswa ke guru, tetapi
juga antarsiswa. Pengkomunikasian gagasan dapat terjadi baik antara siswa dalam
suatu kelompok maupun antarkelompok.
Tahap berikutnya, tantangan dan restrukturisasi, pada tahap ini guru
memunculkan

kognitif

konflik

sehingga

siswa

dapat

membandingkan

pendapatnya dengan pendapat temannya, serta bisa mengupayakan pengungkapan
kebenaran atau keunggulan pendapatnya. Pada tahap ini siswa menerima
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tantangan berupa permasalahan yang diberikan oleh guru ataupun yang diajukan
oleh salah satu siswa, kemudian melalui diskusi kelompok para siswa berusaha
menyelesaikan

permasalahan

tersebut.

Selanjutnya

siswa

menyajikan

pekerjaannya untuk dibandingkan dengan pekerjaan dari kelompok lain. Setelah
proses tersebut diharapkan siswa bisa memperoleh pengetahuan baru yang lebih
dalam mengenai konsep yang bersangkutan.
Pada tahap penerapan, tahap ini siswa menerapkan konsep awal yang
mereka miliki ditambah dengan konsep baru yang telah mereka peroleh. Siswa
diberi kesempatan untuk menguji ide alternatif yang mereka bangun untuk
menyelesaikan persoalan yang bervariasi. Pada tahap ini siswa mampu
mengevaluasi keunggulan konsep baru yang dikembangkan.
Tahap terakhir yaitu melihat kembali, tahap ini siswa diberi kesempatan
untuk mengevaluasi kelemahan dari konsep yang dimilikinya, kemudian memilih
cara yang paling efektif dalam menyelesaikan persoalan. Siswa juga diharapkan
dapat mengingat kembali konsep yang sudah dipelajari selama pembelajaran.
Kurniati pada tahun 2011 mengembangkan konsep pembelajaran generatif
menjadi lima tahap, yaitu (1) tahap eksplorasi, (2) tahap pemfokusan, (3) tahap
pengenalan konsep, (4) tahap penerapan berbasis konteks, dan (5) tahap analisis
kesalahan berbahasa. Pada tahap eksplorasi, guru membimbing siswa melakukan
eksplorasi terhadap materi yang akan diajarkan. Melalui tahap eksplorasi, siswa
akan berfikir lebih kritis, mengkaji fakta dan gejala, serta memusatkan perhatian
terhadap permasalahan yang akan dihadapi. Siswa diberi kesempatan untuk
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membangun

pengetahuan

mengenai

topik

yang

akan

dibahas

dengan

menghubungkan materi ajar berdasarkan pengalaman sehari-hari. Tujuan dari
tahap eksplorasi untuk mengarahkan siswa mengenai konsep yang akan diajarkan
agar siswa termotivasi mempelajari materi yang diajarkan. Pada tahap ini, melalui
media video pembelajaran berbasis konteks, siswa akan memahami gejala dan
fakta bahasa Jawa yang digunakan untuk berinteraksi dalam masyarakat.
Tahap kedua pembelajaran generatif Kurniati (2011) yaitu tahap
pemfokusan. Tahap pemfokusan dilakukan dengan guru memberikan tugas
kepada siswa. Tugas yang diberikan secara berkelompok (2-4 siswa), siswa
berdiskusi, bekerjasama dengan teman satu kelompoknya. Siswa mengerjakan
tugas untuk mendeskripsikan penggunaan bahasa Jawa yang digunakan dalam
masyarakat. Penggunaan bahasa Jawa dalam masyarakat terdiri dari pilihan ragam
bahasa (ragam ngoko dan krama) berdasarkan latar belakang sosial penutur,
tujuan dari penuturan, dan ranah penggunaan bahasa Jawa. Tujuan tahap
pemfokusan yaitu memberi kesempatan siswa untuk menggali pengetahuan siswa
dalam diskusi agar tercapai tujuan yang sama.
Tahap pengenalan konsep dilakukan untuk menyimpulkan hasil diskusi
siswa terhadap penggunaan bahasa Jawa dan menuliskan melalui lembar kerja.
Guru mempunyai peran sebagai fasilitator dan moderator pada diskusi kelas yang
dilakukan siswa. Melalui diskusi kelas, siswa memperoleh kesimpulan dan konsep
yang benar. Jika siswa sudah memahami konsep, untuk memantapkan konsep
perlu latihan dan soal atau tugas. Guru memberikan tugas siswa dimulai dari yang
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mudah mengarah ke tugas yang sulit. Tahap pengenalan konsep mempunyai
tujuan agar siswa memahami konsep penggunaan ragam bahasa Jawa sesuai
konteks dan memahami mengenai pelafalan sesuai kaidah kebahasaan.
Tahap selanjutnya yaitu tahap penerapan dengan cara memperagakan
penggunaan bahasa Jawa sesuai konteks. Siswa memperagakan konsep dengan
cara berdialog sesuai konteks yang dihadapi. Siswa akan bermain peran dalam
pembelajaran di kelas. Siswa memerankan peran untuk menyampaikan tujuan
tuturnya di tempat yang sesuai dengan tujuan tutur. Tempat tujuan tutur
contohnya di sekolah, rumah, puskesmas, dan sebagainya. Tujuan tahap
penerapan konsep yaitu siswa mampu menerapkan dan memperagakan konsep
yang telah diajarkan sesuai dengan konteks, tidak hanya dalam pembelajaran
namun juga dalam kehidupan sehari-hari.
Tahap terakhir pembelajaran generatif Kurniati (2011) yaitu analisis
kesalahan

berbahasa.

Tahap

analisis

kesalahan

berbahasa

memberikan

kesempatan siswa untuk mengevaluasi penggunaan bahasa temannya. Jika sudah
mengetahui kesalahan, diharapkan memperbaiki dan tidak akan mengulangi
kesalahannya lagi. Tujuan tahap analisis kesalahan berbahasa adalah untuk
mengevaluasi kesalahan yang dilakukan agar tidak terulang kembali.
Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan
pembelajaran generatif merupakan model pembelajaran yang menekankan pada
pengintegrasian secara aktif pengetahuan baru dengan menggunakan pengetahuan
yang sudah dimiliki siswa sebelumnya. Dalam penelitian Kurniati (2011)
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mengembangkan pembelajaran generatif menjadi lima tahap yaitu tahap
eksplorasi, pemfokusan, pengenalan konsep, penerapan konsep, dan analisis
kesalahan berbahasa.
2.2.6 Pembelajaran Berbasis Kontekstual
Dalam setiap pembelajaran harus menggunakan strategi pembelajaran
yang tepat agar hasil yang diperoleh maksimal. Strategi pembelajaran merupakan
suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar
tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif (Kemp dalam Hamruni 2011:2).
Seperti halnya Kemp, Cropper (dalam Hamruni 2011:3) menyampaikan bahwa
strategi pembelajaran merupakan pemilihan atas berbagai jenis latihan tertentu
yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, maka setiap tingkah
laku yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik dalam kegiatan belajarnya
harus dapat dipraktikkan.
Menurut Hamruni (2011:133), strategi pembelajaran kontekstual (CTL)
merupakan strategi pembelajaran yang menekankan proses keterlibatan siswa
untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi
kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam
kehidupan sehari-hari.
Hal ini berdasarkan konsep dasar dari pembelajaran kontekstual yaitu (1)
pembelajaran kontekstual menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk
menemukan materi, (2) pembelajaran kontekstual mendorong siswa dapat
menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan
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nyata, dan (3) pembelajaran kontekstual mendorong siswa untuk dapat
menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Sehubungan dengan hal itu, terdapat karakteristik dalam proses
pembelajaran kontekstual bahwa pembelajaran merupakan upaya untuk (1)
mengaktifkan pengetahuan yang sudah ada, (2) memperoleh dan menambah
pengetahuan baru, (3) memahami pengetahuan, (4) mempraktikkan pengetahuan
dan pengalaman tersebut, serta (5) melakukan refleksi.
Selain karakteristik, ada pula asas-asas pembelajaran kontekstual, yang
terdiri dari (1) kontruktivisme, (2) inkuiri, (3) bertanya, (4) masyarakat belajar, (5)
pemodelan, (6) refleksi, dan (7) penilaian nyata. Kontruktivisme merupakan
proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif
siswa. Berdasar asas kontruktivisme, pembelajaran diusahakan untuk mendorong
siswa agar dapat membangun pengetahuan melalui proses pengamatan dan
pengalaman yang telah diperoleh.
Asas yang kedua yaitu inkuiri, yang berarti proses pembelajaran
berdasarkan pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis.
Inkuiri dimulai dari adanya kesadaran siswa mengenai masalah yang akan
diselesaikan. Apabila masalah telah dipahami, siswa dapat mengajukan hipotesis
dengan rumusan masalah yang diajukan. Kemudian melakukan observasi dalam
rangka mengumpulkan data yang selanjutnya menguji hipotesis untuk menarik
sebuah kesimpulan. Berdasar asas inkuiri maka siswa diharapkan memiliki sikap
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ilmiah, rasional, dan logis yang semuanya diperlukan sebagai dasar pembentukan
kreativitas.
Hakikat asas bertanya (questioning) sebagai refleksi dari sikap
keingintahuan siswa terhadap suatu masalah. Dalam pembelajaran kontekstual,
siswa aktif bertanya dan guru dapat membimbing dan mengarahkan siswa untuk
menemukan setiap materi yang dipelajarinya. Selanjutnya asas masyarakat belajar
(learning community), konsep masyarakat belajar dalam pembelajaran kontekstual
menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh melalui kerja sama dengan orang
lain. Penerapan asas masyarakat belajar dapat dilakukan dengan menerapkan
pembelajaran melalui kelompok belajar. Penerapan asas masyarakat belajar dapat
dilakukan dengan menerapkan pembelajaran melalui kelompok belajar. Siswa
dibagi dalam kelompok-kelompok yang anggotanya bersifat heterogen, baik
dilihat dari kemampuan dan kecepatan belajarnya maupun dari bakat dan
minatnya.
Asas yang kelima asas pemodelan (modeling) yaitu proses pembelajaran
dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang ditiru oleh setiap siswa.
Melalui pemodelan siswa dapat terhindar dari pembelajaran yang teoretik dan
abstrak. Asas refleksi merupakan proses pengendapan pengalaman yang telah
dipelajari yang dilakukan dengan cara mengurutkan kembali kejadian-kejadian
yang telah dilalui. Melalui proses refleksi, siswa memperbaharui pengetahuan
yang

telah

dibentuk

atau

bahkan

menambah

pengetahuannya.

Dalam

pembelajaran kontekstual, setiap berakhir pembelajaran guru memberikan
kesempatan kepada siswa untuk mengingat kembali apa yang telah dipelajari.
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Asas yang terakhir dalam pembelajaran kontekstual yaitu penilaian nyata
(authentic assesment). Penilaian nyata merupakan proses yang dialkukan guru
untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang telah
dilakukan siswa. Penilaian nyata dilakukan untuk mengetahui apakah siswa benarbenar belajar atau tidak, apakah pengalaman belajar siswa memiliki pengaruh
yang positif terhadap perkembangan baik intelektual maupun mental siswa.
Penilaian dilaksanakan terus-menerus selama kegiatan pembelajaran.
2.2.7

Pembelajaran Berbicara Bahasa Jawa Berbasis Konteks
Pembelajaran berbicara bahasa Jawa berbasis konteks merupakan proses

berbicara bahasa Jawa yang disesuaikan dengan lingkungan tempat siswa berada.
Pembelajaran berbicara bahasa Jawa berdasarkan kurikulum bahasa Jawa yang
berlaku di daerah tersebut. Kurikulum yang dimaksud yaitu kurikulum yang
didasarkan pada pendekatan komunikatif yang berbasis kontekstual.
Pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan di sekolah, di lingkungan
keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut saling
mempengaruhi kemampuan siswa berbicara bahasa Jawa. Apabila konteks yang
diciptakan di lingkungan sekolah, siswa harus dapat menyesuaikan tema dan topik
yang merupakan sarana kontekstual. Begitu pula dengan lingkungan yang lain,
siswa harus dapat memposisikan diri dengan siapa dia berbicara, tema dan topik
apa yang sedang dibicarakan.
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2.3 Kerangka Berpikir
Pembelajaran keterampilan berbicara dan mendengarkan di SMP N 2
Kalibagor belum bisa dikatakan mencapai hasil yang maksimal. Untuk
meningkatkan keterampilan berbicara dan mendengarkan dilakukan penelitian
pembelajaran generatif berbasis konteks menggunakan penelitian eksperimen.
Melalui strategi pembelajaran genaratif berbasis konteks diharapkan pada
pembelajaran integratif mendengarkan dan berbicara pada kelas eksperimen akan
meningkat. Pada kelas kontrol yang tidak memperoleh strategi pembelajaran
generatif berbasis konteks pada pembelajaran integratif mendengarkan dan
berbicara tidak akan meningkat pada siswa SMP N 2 Kalibagor.
2.4 Hipotesis Tindakan
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan peneliti,
sampai terbukti melalui data yang lampau, setelah menetapkan anggapan dasar
maka membuat teori sementara yang kebenarannya masih perlu diuji (Suharsimi,
2006:71).
Hipotesis penelitian ini adalah adanya perbedaan pembelajaran integratif
keterampilan berbicara dan mendengarkan pada kelas eksperimen yang
memperoleh pembelajaran generatif berbasis konteks dan kelas kontrol yang tidak
memperoleh pembelajaran generatif berbasis konteks serta adanya perubahan
perilaku pada siswa kelas VIII SMP N 2 Kalibagor.

BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Desain Peneitian
Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimen (Experimental
Research). Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang bertujuan untuk
mengetahui atau menilai suatu pengaruh dari suatu tindakan/perlakuan/treatment
pendidikan terhadap perilaku siswa atau menguji hipotesis tentang ada tidaknya
pengaruh tindakan itu bila dibandingkan dengan tindakan lain.
Berdasar jenis eksperimennya, penelitian ini menggunakan desain
penelitian eksperimen semu (quasi experimental) yaitu desain Nonequivalent
Control

Group

Design

(Sugiyono

2011:79).

Pada

desain

eksperimen

Nonequivalent Control Group Design kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak
dipilih secara acak. Penelitian ini dilakukan yaitu dengan memberikan perlakuan
kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol sebagai pembanding.
Penelitian ini mengunakan desain penelitian eksperimen yang menguji
coba model pembelajaran generatif berbasis konteks. Untuk mengetahui apakah
kemampuan mendengarkan dan berbicara siswa dalam pembelajaran generatif
kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Untuk membedakan kelas
eksperimen dan kelas kontrol, dilakukan dengan uji t (uji beda) menggunakan
analisis statistik.
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3.2 Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi menurut Arikunto (2010:173) adalah keseluruhan objek
penelitian. Populasi disini adalah keseluruhan individu dalam wilayah penelitian
yang menjadi subjek penelitian. Menurut Arikunto, jika responden kurang dari
100, tidak perlu menggunakan sampel, tetapi jika responden lebih dari 100,
digunakan teknik sampel supaya lebih memudahkan penelitian. Populasi dalam
penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kalibagor. Kelas VIII terdiri
dari enam kelas, yaitu kelas VIII A, VIII B, VIII C, VIII D, VIII E, dan VIII F.
Sugiyono (2011:81) menyatakan bahwa sampel merupakan bagian dari
jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Lebih lanjut
Sugiyono menjelaskan apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin
mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan waktu,
dan, dan tenaga, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari
populasi itu.
Pada penelitian ini membutuhkan dua kelas sebagai sampel yaitu kelas
VIII D dan kelas VIII E yang masing-masing berjumlah 28 siswa. Kedua kelas
sampel tersebut kemudian diberikan dua perlakuan yang berbeda. Pada kelas VIII
D sebagai kelompok kelas kontrol tidak akan memperoleh model pembelajaran
generatif, sedangkan kelas VIII E sebagai kelas ekperimen yang memperoleh
pembelajaran generatif berbasis konteks.
Pemilihan kedua kelas sebagai sampel karena kelas tersebut homogen atau
memiliki variasi yang sama sesuai dengan data guru mata pelajaran bahasa Jawa.
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Setelah diuji melalui uji homogenitas, kedua kelas tersebut homogen. Berikut
hasil uji homogenitas kelas sampel.

Independent Samples Test
Levene's
Test for
Equality of
Variances

F
Equal
variances
assumed

Sig.

t-test for Equality of Means

T

Df

Std. 95% Confidence
Mean Error Interval of the
Difference
Sig. (2- Differ Differ
tailed) ence ence Lower Upper

.053 .819 -.696

54

.6159
.490 .4285
-1.66355 .80641
9
7

-.696

53.89
2

.6159
.490 .4285
-1.66361 .80647
9
7

Equal
variances not
assumed

Berdasarkan tabel uji homogenitas di atas, diperoleh hasil F hitung sebesar
0,053 dengan probabilitas 0,819. Oleh karena probabilitas (0,819), dapat
disimpulkan bahwa hipotesis diterima dan memiliki varian yang sama.
Berdasarkan pernyataan tersebut berarti kelas sampel bersifat homogen, sehingga
kedua sampel tersebut dapat dijadikan kelas kontrol dan kelas eksperimen pada
penelitian yang akan dilakukan.
3.3 Variabel Penelitian
Variabel adalah objek penelitian, atau apa-apa yang menjadi titik perhatian
suatu penelitian. Variabel penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu variabel
eksperimen dan variabel kontrol.
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3.3.1 Variabel eksperimen
Variabel eksperimen merupakan kemampuan mendengarkan dan berbicara
siswa dalam pembelajaran generatif berbasis konteks pada kelas eksperimen.
3.3.2 Variabel kontrol
Variabel kontrol merupakan kemampuan mendengarkan dan berbicara
siswa yang tidak memperoleh perlakuan pembelajaran generatif berbasis konteks
pada kelas kontrol. Pada kelas kontrol tidak menggunakan metode pembelajaran
berbasis konteks, guru menerapkan meodel pembelajaran yang konvensional.
Pembelajarannya lebih berpusat pada guru, dan bersifat satu arah yaitu dari guru
kepada siswa. Guru menggunakan metode ceramah dan menggunakan media
Lembar Kerja Siswa (LKS) ketika pembelajaran.
3.4 Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian membahas bentuk instrumen yang digunakan untuk
memperoleh data dalam penelitian.
3.4.1 Bentuk Instrumen
Bentuk instrumen penelitian ini adalah instrumen tes dan pedoman
observasi. Instrumen tes yang dilakukan yaitu berupa tes mendengarkan dan
praktik berbicara bahasa Jawa setelah menggunakan pembelajaran generatif
berbasis konteks. Penilaian tes berbicara dalam terdiri dari enam aspek. Keenam
aspek tersebut terdiri dari (1) aspek ketepatan pilihan kata (diksi), (2) pelafalan,
(3) intonasi, (4) struktur, (5) ekspresi dan (6) kelancaran.
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Tes yang dilakukan setelah menggunakan pembelajaran generatif berbasis
konteks adalah mendengarkan. Tes mendengarkan yaitu tes mendengarkan materi
melalui audio visual yaitu media compact disk (CD). Setelah melakukan tes
mendengarkan, dilanjutkan tes keterampilan berbicara berupa praktik berbicara.
Tes praktik berbicara dilakukan oleh semua siswa yang terbagi menjadi
beberapa kelompok. Tiap kelompok terdiri dari empat siswa untuk memperagakan
berbicara sesuai tugas yang diberikan oleh guru sesuai dengan konteks. Tes
dilakukan di depan kelas, sedangkan kelompok yang lain mendengarkan
kelompok yang maju.
Pedoman observasi memiliki tujuan untuk mengamati tingkah laku siswa
selama pembelajaran berlangsung. Pedoman observasi berisi butir-butir yang akan
diamati ketika pembelajaran, yang terdiri dari aspek (1) kesiapan siswa dalam
pembelajaran, (2) keseriusan siswa dalam mengikuti pembelajaran, (3) keaktifan
siswa selama pembelajaran, (4) respon siswa selama pembelajaran, (5) keaktifan
siswa berdiskusi dalam kelompok, (6) keberanian siswa berbicara di dalam
kelompok, (7) antusias siswa menanggapi kelompok lain, dan (8) penampilan
siswa ketika berbicara.
3.4.2 Validitas Instrumen
Sebelum melakukan penelitian, instrumen penelitian harus valid dan sesuai
dengan konsep penelitian yang akan dilakukan. Uji validitas disesuaikan dengan
sifat dan fungsi tes yang dilakukan, yang terdiri dari dua yaitu validitas konstruk
dan validitas isi.
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Validitas konstruk yang dilakukan pada instrumen penelitian yaitu
menggunakan pendapat para ahli. Setelah instrumen penelitian disusun mengenai
apa saja yang akan diamati pada penelitian kemudian dikonsultasikan kepada
dosen pembimbing. Dosen pembimbing akan mengevaluasi instrumen penelitian
sehingga instrumen penelitian akan sesuai dengan aspek yang dinilai pada
penelitian. Jika instrumen penelitian tidak ada perubahan dari dosen pembimbing,
instrumen penelitian dinyatakan valid.
Validitas isi yang dilakukan pada penelitian berupa instrumen yang
berbentuk tes. Uji validitas isi dengan cara membandingkan materi yang diajarkan
dengan isi instrumen. Instrumen tes penelitian ini adalah soal mendengarkan dan
tes berbicara berupa dialog (pacelathon). Instrumen tes pada penelitian ini valid
karena sesuai dengan materi pelajaran yang telah diajarkan dan sesuai kurikulum
yang berlaku pada sekolah menengah pertama.
3.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu
dengan teknik tes dan teknik observasi.
3.5.1 Teknik Tes
Tes merupakan serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang
digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan
atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Penelitian ini menggunakan
teknik tes yaitu dengan tes praktik berbicara sesuai unggah-ungguh basa pada
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kelas eksperimen dan kelas kontrol dan tes mendengarkan berupa menjawab
pertanyaan. Teknik tes dalam penelitian ini dilakukan selama perlakuan dilakukan
kepada kelas eksperimen dengan tujuan untuk mendapatkan data akhir apakah ada
perbedaan kemampuan siswa dalam berbicara dan mendengarkan antara kelas
kontrol dan kelas eksperimen.
Tes mendengarkan berupa mendengarkan materi melalui media CD,
kemudian menjawab pertanyaan. Tes mendengarkan meliputi sepuluh soal uraian
yang sesuai dengan materi yang telah disampaikan.
Tes berbicara dilakukan secara berkelompok yang masing-masing terdiri
dari empat siswa. Tiap kelompok memperagakan berbicara (dialog) di depan
kelas. Aspek penilaian dalam tes berbicara berupa pilihan kata (diksi), pelafalan,
intonasi, struktur, ekspresi dan kelancaran ketika berbicara sesuai konteks.
3.5.2 Teknik Observasi
Teknik observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses
yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologi. Teknik pengumpulan
data dengan observasi dilakukan karena berkenaan dengan perilaku manusia,
proses kerja, gejala-gejala alam dan apabila responden yang diamati tidak terlalu
besar.
Penelitian ini menggunakan teknik observasi sebagai pengumpulan data
untuk mengetahui perilaku siswa dalam pembelajaran. Observasi yang dilakukan
dimulai sebelum dan ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Ada beberapa
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aspek yang diamati yang terdiri dari kesiapan siswa dalam pembelajaran,
keseriusan siswa dalam mengikuti pembelajaran dalam kelas, keaktifan siswa
selama pembelajaran berlangsung, respon siswa selama pembelajaran, keaktifan
dan partisipasi siswa dalam diskusi dan kegiatan kelompoknya, keberanian siswa
dalam berbicara, dan antusias siswa menanggapi kelompok lain, serta penampilan
siswa ketika berbicara.
3.6 Teknik Analisis Data
Analisis data yang digunakan dengan menggunakan uji-t atau uji beda
untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pembelajaran integratif berbicara dan
mendengarkan menggunakan pembelajaran generatif berbasis konteks. Teknik
analisis data dilakukan dengan analisis statistik menggunakan aplikasi program
SPSS 16.0 for Windows. Analisis statistik digunakan untuk menguji apakah
kemampuan mendengarkan dan berbicara kelas eksperimen lebih baik daripada
kelas kontrol.
Data yang berupa perilaku siswa dalam pembelajaran dianalisis teknik
deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (Moleong
2008:248) merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan kata,
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dikelola,
mengsintetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting
dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada
orang lain.

Tujuan dari analisis deskriptif adalah untuk membuat deskripsi,
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gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat,
atau hubungan antarfenomena yang diselidiki.
Ada delapan aspek yang dinilai berkaitan dengan perilaku siswa selama
pembelajaran berlangsung pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Analisis yang
dilakukan yaitu mengidentifikasi kesiapan siswa dalam pembelajaran, keseriusan
mengikuti pembelajaran dalam kelas, keaktifan siswa selama pembelajaran
berlangsung, tanggapan siswa selama pembelajaran, keaktifan dan partisipasi
siswa dalam diskusi dan kegiatan kelompoknya, keberanian siswa dalam
berbicara, dan antusias siswa menanggapi kelompok lain, serta penampilan siswa
ketika berbicara.

BAB IV
PEMBELAJARAN INTEGRATIF MENDENGARKAN DAN BERBICARA
BAHASA JAWA BERBASIS KONTEKSTUAL DENGAN STRATEGI
PEMBELAJARAN GENERATIF

Berikut merupakan hasil berbicara dan mendengarkan siswa kelas VIII
SMP Negeri 2 Kalibagor yang memperoleh pembelajaran generatif berbasis
konteks (kelas eksperimen) serta kelas kontrol yang tidak memperoleh
pembelajaran generatif berbasis konteks.
4.1 Keterampilan Berbicara Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol
Kelas eksperimen yaitu kelas VIII E yang memperoleh pembelajaran
generatif berbasis konteks, sedangkan kelas VIII D merupakan kelas kontrol yang
tidak memperoleh pembelajaran generatif berbasis konteks. Berikut merupakan
hasil penelitian kelas eksperimen dan kelas kontrol keterampilan berbicara siswa
kelas VIII SMP Negeri 2 Kalibagor.
4.1.1 Keterampilan Berbicara Kelas Eksperimen
Hasil keterampilan berbicara siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kalibagor
menggunakan pembelajaran generatif berbasis konteks dapat dilihat pada tabel
berikut.
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Tabel 4.1 Keterampilan Berbicara Kelas Eksperimen
No

Kategori

Nilai

Frekuensi

Prosentase

Rata-rata

(%)
1.

Tuntas

≥ 70

28

100

2.

Tidak Tuntas

< 70

0

0

78,0
(Tuntas)
Jumlah

28

100

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa keterampilan berbicara siswa
menggunakan pembelajaran generatif berbasis konteks memperoleh nilai tuntas
KKM. Dari data tabel di atas, sebanyak 28 siswa atau 100% tuntas KKM, dan
nilai rata-rata keterampilan berbicara siswa pada kelas eksperimen yaitu 78,0.
Nilai rata-rata kelas lebih tinggi daripada KKM yang ditentukan yaitu 70.
Namun, ada beberapa nilai siswa yang masih di bawah nilai ketuntasan (dapat
dilihat pada lampiran). Siswa yang memperoleh nilai di bawah ketuntasan karena
masih kurang memperhatikan beberapa aspek yang dinilai. Ketika diputarkan
media berupa video pembelajaran ada beberapa siswa kurang serius dan kurang
memperhatikan isi media pembelajaran. Siswa ketika berdiskusi di dalam
kelompok masih kurang aktif dan hanya mengandalkan teman satu kelompok.
Ketika melakukan percakapan (pacelathon) di depan kelas ada yang kurang serius
memperagakan perannya.
Siswa yang memperoleh nilai di atas nilai KKM ketika diputarkan video
pembelajaran siswa memperhatikan dengan seksama. Siswa aktif berdiskusi dan
berani mengeluarkan pendapat didalam kelompoknya. Begitu pula ketika
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kelompok lain maju di depan kelas, siswa memperhatikan dengan sungguhsungguh dan antusias menanggapi kelompok lain. Siswa yang memperoleh nilai di
atas batas KKM dapat melafalkan kata atau tembung dengan benar, dan lancar
dalam melakukan percakapan di depan kelas.
Rekapitulasi perolehan nilai di atas berdasarkan beberapa aspek yang telah
dinilai meliputi aspek diksi, pelafalan, intonasi, struktur, ekspersi, dan kelancaran.
Lebih lanjut akan dijelaskan perolehan skor masing-masing aspek sebagai berikut.
4.1.1.1 Aspek Diksi Kelas Eksperimen
Penskoran aspek diksi dititikberatkan berdasarkan pemilihan kata dan
makna kata sesuai unggah-ungguh basa ketika melakukan percakapan di depan
kelas. Hasil perolehan keterampilan berbicara aspek diksi menggunakan
pembelajaran generatif berbasis konteks ditunjukkan pada tabel berikut.
Tabel 4.2 Perolehan Skor Aspek Diksi Kelas Eksperimen
No

Kategori

Nilai

Frekuensi

1.

Tuntas

≥ 70

2.

Tidak Tuntas

< 70

Jumlah

Rata-rata

19

Prosentase
(%)
68%

9

32%

74,3

28

100

(Tuntas)

Data tabel 4.2 dapat perolehan skor aspek diksi kelas eksperimen. Nilai
rata-rata kelas aspek diksi sebesar 74,3 dan apabila dibandingkan dengan nilai
KKM (≥70) maka nilai rata-rata kelas berkategori tuntas. Siswa yang termasuk
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kategori tuntas berjumlah 19 siswa dengan prosentase 68%, dan siswa yang tidak
tuntas dalam aspek diksi sebanyak 9 siswa atau 32%.
Ada beberapa siswa memperoleh nilai di bawah batas ketuntasan. Hal ini
disebabkan ada beberapa yang belum bisa menggunakan kata dengan tepat dan
kurang sesuai unggah-ungguh basa. Terdapat pula siswa yang menggunakan
bahasa Indonesia dalam melakukan percakapan di depan kelas. Adapun
penggunaan diksi yang kurang tepat, dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4.3 Analisis Kesalahan Aspek Diksi Kelas Eksperimen

No

Salah

Benar

1

Kula sampun sinau Bu, kula badhe
bubu riyin.

Kula sampun sinau Bu, badhe tilem
riyin.

2

Pak, kerja bakti menika dimulai
dinten napa nggih?

Pak, kerja bakti menika
dipunwiwiti dinten napa nggih?

3

Salsa : “Bu, sanika masak napa?”

Salsa : “Bu, samenika masak
napa?”

Ibu : “masak nasi goreng karo
Ibu : “masak sega goreng karo
telur ceplok.”
ndhog ceplok.”
4

Ibu : “wis..wis.usah pada tukaran, Ibu : “wis..wis.usah pada tukaran,
kae wis mateng. Sa celukaken kae wis mateng. Sa undangaken
bapak dhisit.”
bapak dhisit.”
Salsa : “Ingih Bu. Pak..pak..ken Salsa : “Ingih Bu. Pak..pak..ken
sarapan riyin.”
dhahar riyin.”

5

Dokter : “Pasien selanjutnya.”

Dokter : “Pasien salajengipun.”

6

Dokter : “Gerah napa mas?”

Dokter : “Gerah napa mas?”

Pasien : “Sirahe kula lara.”

Pasien : “Sirahe kula sakit.”

7

Bu Eni : “Kula gadhah buah, Bu Eni : “Kula gadhah buah,
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mengkin kula pendhet riyin.”

mengkin kula pundhut riyin.”

Bu Siti : “Nggih kenging bu Eni, Bu Siti : “Nggih kenging bu Eni,
kula ndamel gula cair lan kula ndamel gula cair lan
santene.”
santene.”
Bu Dini : Wah. Buahe sampun Bu Dini : Wah. Buahe sampun
lengkap wonten melon, pepaya, jangkep wonten melon, gandhul,
buah naga lan rumput laut.”
buah naga lan rumput laut.”
8

Heru : “Ya wis padha milih-milih Heru : “Ya wis padha milih-milih
dhisit. Kula nunggu-nunggu teng dhisit. Kula nengga teng mriki.”
mriki.”

4.1.1.2 Aspek Pelafalan Kelas Eksperimen
Keterampilan

berbicara

aspek

pelafalan

pada

kelas

eksperimen

menggunakan pembelajaran generatif berbasis konteks ditunjukkan pada tabel
berikut.
Tabel 4.4 Perolehan Skor Aspek Pelafalan Kelas Eksperimen
No

Kategori

Nilai

Frekuensi

1.

Tuntas

≥ 70

2.

Tidak Tuntas

< 70

Jumlah

Rata-rata

22

Prosentase
(%)
79%

6

21%

75,7

28

100

(Tuntas)

Berdasarkan data tabel 4.4, dapat diketahui perolehan skor keterampilan
siswa dalam berbicara aspek pelafalan. Aspek pelafalan dinilai dari ketepatan
siswa mengucapkan fonem, baik pengucapan vokal maupun konsonan yang
digunakan siswa dalam berbicara. Selain itu, aspek pelafalan didasarkan pada
ketepatan pelafalan kata bahasa Jawa secara baku tetapi berbasis kearifan lokal.
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Siswa yang berkategori tuntas sebanyak 22 siswa dengan prosentase
sebesar 79%. Siswa yang kurang dari nilai KKM sebanyak 6 siswa dengan
prosentase 21%. Nilai rata-rata kelas sebesar 75,7 dan telah melampaui nilai KKM
yang ditetapkan yaitu ≥70.
Siswa yang belum tuntas dalam aspek pelafalan karena masih terdapat
beberapa kesalahan dalam aspek pelafalan. Beberapa siswa belum bisa melafalkan
fonem /d/, /dh/, /t/ dan /th/ dengan benar. Lebih lanjut akan dijelaskan pada tabel
berikut.
Tabel 4.5 Analisis Kesalahan Berbahasa Pelafalan Kelas Eksperimen
No

Salah

Benar

1

“Bade plesir teng pundi “Badhe plesir teng pundi Mas?”
Mas?”

2

“Teng Jogja dik”

3

“Nggih Bu, napa buahe “Nggih Bu, napa buahe dereng
dereng katah.”
kathah.”

“Teng Jogja dhik”

Dapat dijelaskan misal pada kalimat ; (1) “Bade plesir teng pundi Mas?”,
pada kata bade dilafalkan (d) seharusnya dilafalkan (dh) badhe. (2) “ Teng Jogja
dhik.” Lafal (dh) pada kata dhik dilafalkan (d) menjadi dik. Kata yang dimaksud
adalah sebutan untuk menyapa adiknya. (3) “Nggih Bu, napa buahe dereng
kathah?”, lafal (th) pada kata kathah dilafalkan (t) menjadi katah. Kata yang
dimaksud dalam kalimat tersebut adalah jumlah yang banyak.
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4.1.1.3 Aspek Intonasi Kelas Eksperimen
Aspek intonasi dinilai dari ketepatan intonasi yang digunakan siswa ketika
berbicara sesuai unggah-ungguh basa. Aspek intonasi meliputi keras lemahnya
volume suara, intonasi ketika ada tanda baca titik, koma, intonasi pada kalimat
berita, kalimat tanya dan kalimat perintah. Keterampilan berbicara aspek intonasi
kelas eksperiman menggunakan pembelajaran generatif berbasis kontekstual
ditunjukkan pada tabel berikut.
Tabel 4.6 Perolehan Skor Aspek Intonasi Kelas Eksperimen
No

Kategori

Nilai

Frekuensi

1.

Tuntas

≥ 70

2.

Tidak Tuntas

< 70

Jumlah

Rata-rata

26

Prosentase
(%)
93%

2

7%

79,3

28

100

(Tuntas)

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diketahui hasil perolehan skor aspek
intonasi kelas eksperimen. Nilai rata-rata kelas aspek intonasi sebesar 79,3 dari
jumlah 28 siswa. Nilai rata-rata ini berkategori tuntas karena nilai rata-rata kelas
≥70. Siswa yang berkategori tuntas sebanyak 26 siswa atau 93%, dan siswa yang
tidak tuntas sebanyak 2 siswa dengan prosentase 7%.
Masih terdapat beberapa siswa yang belum tepat menggunakan intonasi
kalimat perintah. Misal intonasi kalimat yang seharusnya menggunakan nada
kalimat perintah, namun siswa menggunakan nada kalimat berita. Kesalahan
intonasi terdapat pada kalimat ; “Oh. Bu, sampeyan mawon sing bayar teng
sekolahan nggih!”. Pada kalimat tersebut seharusnya pelafalan sebagai kalimat
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perintah namun disampaikan dengan nada yang datar sehingga terdengar seperti
kalimat berita.
4.1.1.4 Aspek Struktur Kelas Eksperimen
Keterampilan berbicara aspek struktur difokuskan berdasarkan benar atau
tidaknya susunan kata dalam kalimat, keruntutan kalimat dan keterkaitan isi yang
terkandung dalam percakapan ketika siswa di depan kelas. Berikut hasil perolehan
skor aspek struktur pada kelas eksperimen.
Tabel 4.7 Perolehan Skor Aspek Struktur Kelas Eksperimen
No

Kategori

Nilai

Frekuensi

1.

Tuntas

≥ 70

2.

Tidak Tuntas

< 70

Jumlah

Rata-rata

21

Prosentase
(%)
75%

7

25%

75,0

28

100

(Tuntas)

Berdasarkan data tabel 4.7, dapat diketahui perolehan skor aspek struktur
pada kelas eksperimen. Nilai rata-rata kelas sebesar 75,0 dan apabila
dibandingkan dengan KKM maka nilai rata-rata kelas sudah berkategori tuntas.
Siswa yang berkategori tuntas sebanyak 21 siswa dengan prosentase 75% dan
siswa yang tidak tuntas berjumlah 7 siswa (25%).
Siswa yang memperoleh nilai pada di bawah KKM masih kurang tepat
struktur kata pada kalimatnya. Terdapat beberapa unsur pelesapan kata kula pada
kalimat yang diucapkan. Kesalahan struktur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 4.8 Analisis kesalahan berbahasa Struktur pada kelas Eksperimen
No

Salah

Benar

1

Kula sampun sinau Bu, kula
badhe bubu riyin.

Kula sampun sinau Bu, badhe
tilem riyin.

2

Inggih kula ngenjing kula
mampir teng daleme sampeyan.

Inggih, ngenjing kula mampir
teng daleme sampeyan.

4.1.1.5 Aspek Ekspresi Kelas Eksperimen
Penilaian keterampilan berbicara aspek ekspresi berdasarkan tingkah laku
(polatan), tatapan mata ketika berbicara dengan teman satu kelompok, dan
ekspresi siswa ketika melakukan percakapan di depan kelas. Berikut perolehan
skor aspek ekspresi pada kelas eksperimen.
Tabel 4.9 Perolehan Skor Aspek Ekspresi Kelas Eksperimen
No

Kategori

Nilai

Frekuensi

1.

Tuntas

≥ 70

2.

Tidak Tuntas

< 70

Jumlah

Rata-rata

20

Prosentase
(%)
71%

8

29%

76,4

28

100

(Tuntas)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui perolehan skor aspek ekspresi
kelas eksperimen sebagai berikut. Siswa yang berkategori tuntas sebanyak 20
siswa (71%) dan siswa yang berkategori tidak tuntas sebanyak 8 siswa atau 29%.
Nilai rata-rata kelas pada aspek ekspresi sebesar 76,4. Nilai tersebut sudah
melebihi nilai KKM yang berlaku dan berkategori tuntas.
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Siswa yang meperoleh nilai di bawah nilai ketuntasan (dilihat pada
lampiran) ketika bermain peran belum berekspresi dengan baik. Hal ini dapat
terlihat dari beberapa siswa yang tidak memandang lawan bicara. Adapula siswa
yang menunduk dan tidak memperhatikan lawan bicara. siswa Siswa yang
memperoleh nilai di atas KKM, ketika bermain peran sudah banyak yang menatap
lawan bicara, tidak menengok ke kanan dan ke kiri (thingk-thinguk). Siswa sudah
bisa mempraktikan sesuai dengan peran yang diperoleh.
4.1.1.6 Aspek Kelancaran Kelas Eksperimen
Penskoran aspek kelancaran berbicara berdasarkan lancar dan tidaknya
siswa ketika berbicara. Siswa dikatakan lancar berbicara apabila siswa ketika
berbicara tanpa pengulangan-pengulangan dalam pengucapan kata. Hasil
perolehan skor aspek kelancaran berbicara dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.10 Perolehan Skor Aspek Kelancaran Kelas Eksperimen
No

Kategori

Nilai

Frekuensi

1.

Tuntas

≥ 70

2.

Tidak Tuntas

< 70

Jumlah

Rata-rata

27

Prosentase
(%)
96%

1

4%

87,1

28

100

(Tuntas)

Berdasarkan tabel 4.10, dapat diketahui nilai siswa aspek kelancaran pada
kelas eksperimen. Secara klasikal tidak ada siswa yang gagal atau kurang dari
KKM. Siswa yang tidak tuntas hanya 1 siswa (4%) dan sebanyak 27 siswa (96%)
tunatas dalam aspek kelancaran. Sebanyak 28 siswa tuntas pada aspek kelancaran
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dengan nilai rata-rata sebesar 87,1. Nilai tersebut berkategori tuntas karena sudah
melebihi nilai KKM sebesar 70.
Pada keterampilan berbicara aspek kelancaran sebagian besar siswa telah
berbicara dengan lancar, namun masih ada siswa yang yang mengalami hambatan.
Hambatan tersebut yaitu siswa kurang lancar dan masih menghafal kata yang akan
diucapkan, serta lamban sehingga kurang lancar dan nilai yang diperoleh di bawah
batas ketuntasan. Siswa yang memperoleh nilai di atas batas tuntas ketika
berbicara tidak terjadi pengulangan maupun pemenggalan kata dan kalimat. Siswa
tidak mengalami hambatan seperti penjedaan yang lama.
Berdasarkan beberapa uraian yang telah disampaikan di atas, dapat
disimpulkan bahwa menggunakan model pembelajaran generatif berbasis konteks
dapat membantu siswa dalam keterampilan berbicara. Pemutaran video
pembelajaran yang berbasis konteks merangsang siswa menemukan ide,
menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki dan mengaplikasikannya dalam
diskusi kelompok. Berdasarkan media pembelajaran, siswa mempunyai gambaran
dan

bayangan mengenai hal-hal yang harus dilakukan ketika bemain peran

bersama teman satu kelompok di depan kelas. Siswa mempraktikan peran masingmasing sesuai dengan yang telah didiskusikan dalam kelompok.
4.1.2 Keterampilan Berbicara Kelas Kontrol
Keterampilan berbicara bahasa Jawa sesuai unggah-ungguh siswa kelas
kontrol yang tidak memperoleh pembelajaran generatif berbasis konteks. Karena
pada kelas kontrol model yang digunakan yaitu model pembelajaran
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konvensional. Untuk lebih jelas mengenai keterampilan berbicara kelas kontrol,
ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.
Tabel 4.11 Ketrampilan Berbicara Kelas Kontrol
No

Kategori

Nilai

Frekuensi

1.

Tuntas

≥ 70

2.

Tidak Tuntas

< 70

Jumlah

Rata-rata

5

Prosentase
(%)
18%

23

82%

62,6

28

100

( Tidak Tuntas)

Data tabel di atas menunjukkan bahwa keterampilan siswa dalam berbicara
menggunakan bahasa Jawa yang tidak menggunakan pembelajaran generatif
berbasis konteks memperoleh hasil kurang dari nilai tuntas. Secara klasikal, siswa
yang berkategori tuntas sebanyak 5 siswa atau sebesar 18%, siswa yang
berkategori tidak tuntas sebanyak 23 siswa (82%). Nilai rata-rata kelas
keterampilan berbicara sebesar 62,6 dan nilai tersebut apabila dibandingkan
dengan nilai KKM berkategori tidak tuntas.
Siswa yang kurang dari batas KKM sebanyak 23 siswa, dari segi aspek
penilaian masih banyak yang kurang tuntas. Aspek diksi, siswa ketika berbicara di
depan kelas masih menggunakan pemilihan kata yang kurang tepat sesuai dengan
unggah-ungguh basa. Pada aspek intonasi, sebagian siswa menggunakan volume
suara yang lemah, intonasi kalimat berita dan belum bisa membedakan nada
bicara kalimat tanya maupun kalimat perintah. Begitu pula ekspresi (polatan)
siswa, ketika siswa berbicara tidak memandang dan terkesan acuh tak acuh pada
mitra tuturnya. Adapula beberapa siswa yang masih menghafal kata-kata yang
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ingin disampaikan ketika bermain peran. Ketika diberi penjelasan mengenai
materi pembelajaran masih banyak yang berbicara sendiri dan kurang serius.
Ketika diberikan pertanyaan mengenai materi pelajaran, siswa pasif dan kurang
antusias. Beberapa siswa ketika menyusun dialog dalam kelompok masih ada
yang pasif dan malu dalam mengeluarkan pendapat. Siswa masih kurang percaya
diri dan takut salah mengeluarkan pendapat ketika diskusi kelompok.
Perolehan nilai tersebut berdasarkan beberapa aspek yang telah dinilai
meliputi aspek diksi, pelafalan, intonasi, struktur, ekspersi, dan kelancaran.
Berikut hasil perolehan skor tiap aspek keterampilan berbicara siswa kelas
kontrol.
4.1.2.1 Aspek Diksi Kelas Kontrol
Keterampilan berbicara aspek diksi kelas kontrol dinilai berdasarkan
ketepatan pemilihan kata-kata. Kata-kata tersebut meliputi ketepatan kata yang
digunakan apabila disesuaikan dengan unggah-ungguh basa dan makna kata.
Hasil perolehan keterampilan berbicara aspek diksi yang tidak menggunakan
pembelajaran generatif berbasis konteks ditunjukkan pada tabel berikut.
Tabel 4.12 Perolehan Skor Aspek Diksi Kelas Kontrol
No

Kategori

Nilai

Frekuensi

1.

Tuntas

≥ 70

2.

Tidak Tuntas

< 70

Jumlah

Rata-rata

6

Prosesentase
(%)
21%

22

79%

60,7

28

100

( Tidak Tuntas)
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Berdasarkan data tabel di atas, dapat diketahui hasil perolehan skor aspek
diksi kelas kontrol. Nilai rata-rata kelas aspek diksi sebesar 60,7 dari jumlah 28
siswa. Nilai tersebut berkategori tidak tuntas karena tidak mencapai KKM yang
ditetapkan yaitu ≥ 70. Siswa yang berkategori tuntas hanya 6 siswa (21%), dan
siswa yang tidak tuntas sebanyak 22 siswa (79%).
Kesalahan siswa pada aspek diksi yaitu sebagian besar siswa belum bisa
memilih kata yang sesuai dengan peran dan unggah-ungguh basa. Adapula siswa
yang memilih kata tidak sesuai dengan konteks yang sedang dihadapi dan
membahasakan badannya sendiri. Beberapa siswa masih menggunakan bahasa
Jawa ragam ngoko. Siswa masih terpengaruh oleh percakapan sehari-hari yang
kebanyakan memakai bahasa Jawa ngoko dan penerapan unggah-ungguh basa
yang belum tepat. Kesalahan aspek diksi pada kelas kontrol yang tidak
memperoleh pembelajaran generatif berbasis konteks ditunjukkan pada tabel 4.13
berikut.
Tabel 4.13 Analisis kesalahan Aspek Diksi pada kelas Kontrol
No
1
2

3
4

Salah
Benar
Roni : “Pak kula nyuwun arta Roni : “Pak kula nyuwun arta
kangge staditur ana ing Bandung.” kangge staditur wonten ing
Bandung.”
Bapak : “Arep padha sangu pira?” Bapak : “Arep padha sangu pira?”
Diana : “Ampun akeh-akeh Pak. Diana : “Ampun kathah-kathah
Kula kalih Roni nyuwun Rp Pak. Kula kalih Roni nyuwun Rp
100.000 ewu bae.”
100.000 ewu mawon.”
Ibu : “Gung kowe bali jam pira?” Ibu : “Gung kowe bali jam pira?”
Agung : “Kondur jam 12 ndalu Agung : “Wangsul jam 12 ndalu
Bu.”
Bu.”
Bapak : “ Kiye dhuwite Rp Bapak : “ Kiye dhuwite Rp
100.000.”
100.000.”
Agung : “Inggih Pak, matur Agung : “Inggih Pak, matur nuwun.
nuwun. Mangke angger wonten Mangke menawi
wonten arta
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5

6

7

8

9

10
11

12

arta lewihan artane kula tabung.”
Bapak Anang : “Lha sangune
pinten?”
Tari : “Ya sakarepe Bapak bae.”
Bapak Anang : “Arep mangkat
kapan?”
Tari : “Badhe tindak dinten
minggu ngenjang.”
Fatur : “Ya engko dela Dhe,
mamas arep papung dhisit.”
Tika : “lah jan urung papung,
kebangeten temen.”
Kiye Mas. Ken Bapak, mamas ken
siap-siap kerja bakti. Aja kelalen
mas, mamas ken ngendikani Ibu
siap-siap.
Ibu : Plesire maring ngendi bae?”
Ana : “Marang Candi Borobudur,
Musium Dirgantara, Taman Pintar
lan Malioboro.”
Ana : “Arep tukokna apa Dhe?”
Hani : “Apa bae Mba.”
Bapak : “Ya ngesuk baline tek
pethuk nang sekolahan.”
Ana : “Nggih Pak. Ngenjang
Bapak ngenteni teng sekolahan
bae.”
Bapak :“Njur kagiyatan ngedekake
tenda apa maning Tur?”
Fatur : “Bar nata tenda lajeng
wonten upacara lan sanesipun dugi
ndalu.”

lewihan artane kula tabung.”
Bapak Anang : “Lha sangune
pinten?”
Tari : “Inggih kersanipun Bapak
mawon.”
Bapak Anang : “Arep mangkat
kapan?”
Tari : “Badhe kesah dinten minggu
ngenjang.”
Fatur : “Ya engko dela Dhe,
mamas arep adus dhisit.”
Tika : “lah jan dereng siram,
kebangeten sanget.”
Niki Mas. Mamas didhawuhi Bapak
siap-siap kerja bakti lan ampun
kesupen matur Ibu.

Ibu : Plesire maring ngendi bae?”
Ana : “Dhateng Candi Borobudur,
Musium Dirgantara, Taman Pintar
lan Malioboro.”
Ana : “Arep tukokna apa Dhe?”
Hani : “Napa kemawon Mba.”
Bapak : Ya ngesuk baline tek
pethuk nang sekolahan.”
Ana : “Nggih Pak. Ngenjang Bapak
ngentosi teng sekolahan mawon.”
Bapak : “Njur kagiyatan ngedekake
tenda apa maning Tur?”
Fatur : “Sasampunipun nata tenda
lajeng wonten upacara lan
sanesipun dugi ndalu.”

4.1.2.2 Aspek Pelafalan Kelas Kontrol
Aspek pelafalan dinilai dari ketepatan siswa mengucapkan fonem, baik
pengucapan vokal maupun konsonan. Keterampilan berbicara aspek pelafalan
yang tidak menggunakan pembelajaran generatif berbasis kontekstual ditunjukkan
pada tabel berikut.
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Tabel 4.14 Perolehan Skor Aspek Pelafalan Kelas Kontrol
No

Kategori

Nilai

Frekuensi

1.

Tuntas

≥ 70

2.

Tidak Tuntas

< 70

Jumlah

Rata-rata

5

Prosesentase
(%)
18%

23

82%

60,7

28

100

( Tidak Tuntas)

Berdasarkan data tabel 4.14, dapat diketahui bahwa siswa berkategori
tidak tuntas sebanyak 23 siswa atau 82%, dan siswa yang berkategori tuntas
sebanyak 5 siswa (18%). Nilai rata-rata kelas aspek pelafalan sebesar 60,7 dan
nilai tersebut berkategori tidak tuntas apabila dibandingkan nilai KKM yaitu ≥ 70.
Kesalahan yang sama terjadi pula pada kelas kontrol, sebagian siswa
masih salah melafalkan fonem /d/, /dh/, /t/, dan /th/. Misal pada kalimat ; (1) “Ya
ngesuk baline tek pethuk nang sekolahan. Lafal (th) pada kata pethuk dilafalkan
(t) menjadi petuk. (2) “Apa dhuwit semeno sedheng Ron?”. Pelafalan kata duwit
seharusnya dilafalkan menjadi kata dhuwit. (3) “Punika Bu, sekolahan badhe
ngawontenaken Persami”. Lafal (dh) pada kata badhe dilafalkan (d) menjadi
bade. (4) “Badhe tindak dinten Minggu ngenjang Pak”. Lafal (d) pada kata tindak
dilafalkan (dh) menjadi tindhak.
4.1.2.3 Aspek Intonasi Kelas Kontrol
Aspek intonasi difokuskan pada ketepatan siswa dalam menerapkan
intonasi. Aspek Intonasi meliputi keras lemahnya volume suara, penggunaan nada
bicara ketika tanda baca koma, titik, intonasi kalimat berita, kalimat perintah
maupun kalimat tanya. Hasil keterampilan berbicara aspek intonasi kelas yang

52

tidak menggunakan pembelajaran generatif berbasis kontekstual ditunjukkan pada
tabel berikut.
Tabel 4.15 Perolehan Skor Aspek Intonasi Kelas Kontrol
No

Kategori

Nilai

Frekuensi

1.

Tuntas

≥ 70

2.

Tidak Tuntas

< 70

Jumlah

Rata-rata

8

Prosesentase
(%)
29%

20

71%

62,1

28

100

( Tidak Tuntas)

Berdasarkan data tabel di atas, terlihat bahwa nilai rata-rata kelas aspek
intonasi pada kelas kontrol sebesar 62,1. Nilai tersebut berkategori tidak tuntas
karena kurang dari nilai KKM yaitu ≥ 70. Siswa yang berkategori tuntas sebanyak
8 siswa (29%), dan siswa yang berkategori tidak tuntas sebnayak 20 siswa (71%).
Sebagian siswa masih kurang dalam aspek intonasi yaitu lemahnya volume
suara ketika berbicara sehingga suara tidak terdengar dengan jelas. Kelompok lain
maupun guru tidak mendengar dan kurang memahami waktu jeda pada tanda baca
koma atau titik. Misalnya pada kata “Bu kula badhe nyuwun arta//” yang
seharusnya “Bu/kula badhe nyuwun arta//”. Pada kalimat lain yang seharusnya
menggunakan intonasi kalimat perintah diintonasikan dengan nada kalimat berita,
yaitu “Anggone tuku jajan aja akeh-akeh dadi dhuwite cukup//.” Kalimat yang
benar yaitu; “Angone tuku jajan aja akeh-akeh/dadi dhuwite cukup!//”
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4.1.2.4 Aspek Struktur Kelas Kontrol
Skor aspek struktur dititikberatkan pada benar atau tidaknya struktur kata,
kalimat dan keterpaduan isi percakapan yang dilakukan siswa di depan kelas.
Berikut perolehan skor aspek struktur kelas kontrol.
Tabel 4.16 Perolehan Skor Aspek Struktur Kelas Kontrol
No

Kategori

Nilai

Frekuensi

1.

Tuntas

≥ 70

2.

Tidak Tuntas

< 70

Jumlah

Rata-rata

3

Prosesentase
(%)
11%

25

89%

58,6

28

100

(Tidak Tuntas)

Tabel di atas menunjukkan perolehan skor aspek struktur pada kelas
kontrol. Siswa yang berkategori tuntas sebanyak 3 siswa atau (11%), dan siswa
yang berkategori tidak tuntas sebanyak 25 siswa dengan prosentase 89%. Nilai
rata-rata aspek struktur kelas kontrol sebesar 58,6. Nilai tersebut berkategori tidak
tuntas karena kurang dari nilai KKM yaitu ≥ 70.
Siswa belum dapat menyusun kalimat yang baik dan benar baik struktur
kata maupun kalimatnya. Sebagian siswa yang kurang tepat dalam aspek struktur
karena dalam kalimat terdapat unsur pelesapan. Kesalahan aspek struktur dapat
dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4.17 Analisis Kesalahan Aspek Struktur pada Kelas Kontrol
No

Salah

Benar

1

Inggih Pak, matur nuwun. Mangke
angger wonten arta lewihan artane

Inggih Pak, matur nuwun. Mangke
menawi langkung artane kula
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kula tabung.

tabung.

2

Tik, Mas Fatur dingendikani ken
siap-siap
kerja
bakti
teng
lingkungan lan ngendikani Ibu ken
siap-siap.

Tik, matur Ibu lan Mas Fatur ken
siap-siap
kerja
bakti
teng
lingkungan.

3

Kiye Mas. Ken Bapak, mamas ken
siap-siap kerja bakti. Aja kelalen
mas, mamas ken ngendikani Ibu
siap-siap.

Menika Mas. Mamas didhawuhi
Bapak siap-siap kerja bakti lan ugi
matur Ibu.

4

Ya wis. Kiye Ibu tek siap-siap dhisit.
Oh ya Bapak lan adhimu sarapan
dhisit kowe juga sarapan.

Ya wis. Ibu tek siap-siap dhisit.
Bapak didhawuhi dhahar, kowe lan
adhine ya sarapan.

5

Menika lho Pak. Kula lan kancakanca kalawau rak pikantuk tugas
saking sekolahan badhe study tour
ing Jakarta. Para siswa study tour
dhateng ngrika.

Menika lho Pak. Kula sakanca
pikantuk tugas saking sekolahan
badhe study tour wonten Jakarta.

6

Kaleresan Pak, menawi mekaten
saderengipun kula study tour
langkung rumiyin nyuwun priksa
dhumateng Bapak. Supados menawi
study tour boten gonyak-ganyuk lan
nglelingsemi wonten Monas ing
Jakarta.

Kaleresan Pak, kula saged nyuwun
priksa supados boten gonyakganyuk lan nglelingsemi wonten
mrika.

7

Inggih Bu, panci kagiyatan menika, Inggih Bu, nanging sasampunipun
nanging sasampunipun kagiyatan kagiyatan badhe ningali kahanan
badhe ningali kawontenan sakiwa sakiwa tengenipun Monas.
tengenipun Monas.

4.1.2.5 Aspek Ekspresi Kelas Kontrol
Aspek ekspresi dinilai berdasarkan tingkah laku (polatan) dan ekspresi
siswa ketika berbicara bahasa Jawa sesuai unggah-ungguh. Berikut hasil skor
aspek ekspresi pada kelas kontrol.
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Tabel 4.18 Perolehan Skor Aspek Ekspresi Kelas Kontrol
No

Kategori

Nilai

Frekuensi

1.

Tuntas

≥ 70

2.

Tidak Tuntas

< 70

Jumlah

Rata-rata

7

Prosesentase
(%)
25%

21

75%

62,1

28

100

( Tidak Tuntas)

Berdasarkan tabel 4.18, diketahui nilai rata-rata aspek ekspresi pada kelas
kontrol. Siswa yang berkategori tuntas sebanyak 7 siswa (25%), dan siswa yang
berkategori tidak tuntas sebanyak 21 siswa dengan prosentase 75%. Nilai rata-rata
aspek ekspresi sebesar 62,1. Nilai tersebut berkategori tidak tuntas karena tidak
mencapai nilai KKM yaitu ≥ 70.
Siswa yang berkategori tidak tuntas, sebagian besar tidak memandang
lawan bicara ketika bermain peran. Siswa yang tidak memandang lawan bicara,
melihat ke arah tembok, ke arah guru, dan melihat ke luar kelas. Beberapa siswa
masih thingak-thinguk dan mlengos ketika berbicara, dan menundukkan kepala
karena belum bisa bermain peran dengan baik.
4.1.2.6 Aspek Kelancaran Kelas Kontrol
Keterampilan berbicara aspek kelancaran kelas yang tidak memperoleh
pembelajaran generatif berbasis konteks dinilai berdasarkan kelancaran siswa
ketika berbicara dengan kelompoknya di depan kelas. Berikut perolehan skor
aspek kelancaran pada kelas kontrol.

56

Tabel 4.19 Perolehan Skor Aspek Kelancaran Kelas Kontrol
No

Kategori

Nilai

Frekuensi

1.

Tuntas

≥ 70

2.

Tidak Tuntas

< 70

Jumlah

Rata-rata

16

Prosesentase
(%)
57%

12

43%

71,4

28

100

(Tuntas)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai rata-rata aspek kelancaran
pada kelas kontrol. Siswa yang berkategori tuntas sebanyak 16 siswa dengan
prosentase 57%. Siswa yang berkategori tidak tuntas sebanyak 12 siswa (43%).
Nilai rata-rata aspek kelancaran sebesar 71,4. Nilai tersebut melebihi nilai KKM
dan berkategori tuntas.
Siswa yang berkategori tidak tuntas (12 siswa) masih menghafal kata-kata
yang akan diucapkan ketika berbicara dengan kelompoknya. Ketika kurang lancar,
siswa akan membaca catatan kecil yang dibawa maupun catatan yang telah ditulis
di tangan supaya lancar ketika berbicara. Siswa masih kurang percaya diri
sehingga mengalami hambatan yaitu jeda yeng terlalu lama.
Berdasarkan uraian di atas, diperoleh simpulan bahwa siswa kelas kontrol
yang tidak menggunakan pembelajaran generatif berbasis konteks masih kurang
dalam keterampilan berbicara. Ketika diberi tugas masih belum bisa
mempraktikkan sesuai dengan peran dalam kelompoknya. Berdasar penilaian
yang terdiri dari aspek diksi, pelafalan, intonasi, struktur, ekspresi, dan
kelancaran, siswa kelas kontrol masih mengabaikan dan belum memperhatikan
hal tersebut ketika berbicara. Dari keenam aspek, hanya aspek kelancaran yang
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berkategori tuntas, sedangkan aspek diksi, pelafalan, intonasi, struktur, dan
ekspresi berkategori tidak tuntas.
4.1.3 Keterampilan Mendengarkan Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol
Keterampilan mendengarkan terbagi menjadi dua kelas yaitu kelas
eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen, menggunakan video
pembelajaran untuk menguji keterampilan mendengarkan, sedangkan pada kelas
kontrol tidak menggunakan media video pembelajaran untuk mengevaluasi
keterampilan mendengarkan. Berikut hasil keterampilan mendengarkan kelas
eksperimen dan kelas kontrol.
4.1.3.1 Keterampilan Mendengarkan Kelas Eksperimen
Keterampilan mendengarkan siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kalibagor
dengan menggunakan pembelajaran generatif berbasis konteks ditunjukkan pada
tabel berikut.
Tabel 4.20 Keterampilan Mendengarkan Kelas Eksperimen
No

Kategori

Nilai

Frekuensi

1.

Tuntas

≥ 70

2.

Tidak Tuntas

< 70

Jumlah

Rata-rata

28

Prosesentase
(%)
100%

0

0

91,8

28

100

(Tuntas)

Tabel di atas menunjukkan bahwa keterampilan siswa kelas eksperimen
yang menggunakan pembelajaran generatif berbasis konteks dalam pembelajaran
mendengarkan memperoleh hasil yang memuaskan. Dari data tabel di atas, dapat
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diketahui sebanyak 28 siswa (100%) tuntas KKM. Nilai rata-rata pada
keterampilan mendengarkan yaitu 91,8. Nilai tersebut sudah melampaui nilai
KKM yang berlaku yaitu sebesar ≥ 70.
Namun, masih ada beberapa siswa yang belum bisa menjawab pertanyaan
dengan tepat. Hal ini terbukti dari kesalahan yang sama ketika menjawab
pertanyaan, dan dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.21 Kesalahan pada Keterampilan Mendengarkan Kelas
Eksperimen
Pertanyaan
(3)

Kapan

Jawaban siswa

pacelathon -

Pacelathon

Jawaban Benar
wau - Pacelathon kalawau
ditindakaken

ditindakaken enjing

dipuntindakaken?

-

Pacelathon

Setu

wau ndalu

ditindakaken sesuk
(7) Paraga pacelathon - badhe plesir teng Museum
badhe

plesir

-

wonten Jendral Sudirman

badhe

plesir

wonten Owabong

pundi?

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diketahui kesalahan siswa ketika
menjawab

pertanyaan.

Misal

pada

pertanyaan

“kapan

pacelathon

dipuntindakaken?”, beberapa siswa menjawab “pacelathon wau ditindakaken
enjing”, adapula yang menjawab “pacelathon wau ditindakaken sesuk”. Padahal
jawaban yang sesuai dengan pertanyaan tersebut yaitu “pacelathon kalawau
ditindakaken Setu ndalu”.
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Pada pertanyaan nomor 7, “paraga pacelathon badhe plesir wonten
pundi?”, beberapa siswa menjawab “badhe plesir teng Museum Jendral
Sudirman”. Padahal jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yaitu “badhe plesir
wonten Owabong”.
Secara

keseluruhan,

siswa

kelas

eksperimen

dalam

kompetensi

keterampilan mendengarkan sudah baik, hal tersebut terbukti dari hasil yang
diperoleh siswa yaitu semua tuntas dan nilainya ≥ 70 yang merupakan batas
tuntas.
4.1.3.2 Keterampilan Mendengarkan Kelas Kontrol
Keterampilan mendengarkan siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kalibagor
yang tidak menggunakan pembelajaran generatif berbasis konteks ditunjukkan
pada tabel sebagai berikut.
Tabel 4.22 Keterampilan Mendengarkan Kelas Kontrol
No

Kategori

Nilai

Frekuensi

1.

Tuntas

≥ 70

2.

Tidak Tuntas

< 70

Jumlah

Rata-rata

21

Prosesentase
(%)
75%

7

25%

71,4

28

100

(Tuntas)

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diketahui nilai rata-rata keterampilan
mendengarkan siswa kelas kontrol. Siswa yang berkategori tuntas sebanyak 21
siswa atau 75%. Siswa yang berkategori tidak tuntas sebanyak 7 siswa dengan
prosentase 25 %. Nilai rata-rata keterampilan mendengarkan sebesar 71,4. Nilai
rata-rata sudah melebihi nilai KKM yang telah ditetapkan yaitu sebesar ≥ 70.
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Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas kontrol telah
dapat menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Masih ada 7 siswa yang tidak
tuntas KKM karena belum tepat ketika menjawab pertanyaan. Sebagian siswa
ketika mendengarkan dan menjawab pertanyaan kurang antusias dan cenderung
berbicara sendiri. Banyak siswa yang tidak serius mendengarkan pertanyaan yang
disampaikan, sehingga jawabannya kurang tepat. Adapula siswa yang tidak
memahami mengenai pertanyaan yang disampaikan, dan menanyakan kembali
maksud dari pertanyaan kepada teman yang lain. Kesalahan siswa dalam
menjawab pertanyaan dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.23 Kesalahan pada Keterampilan Mendengarkan Kelas Kontrol
Pertanyaan
(2)

Ana

panggonan

ing

Jawaban siswa
ngendi - ing desa

pacelathon - teng pinggir dalan
- teng sawah

kuwi kaleksanan?

(4) Saben esuk Pak Praja - jaw lima esuk

Jawaban Benar
- Pacelathon kalawau
ditindakaken

wonten

ing daleme Pak Praja
- jam setengah gangsal

wungu jam pira?
(6) Ana ngendi tujuane - ben dadi sehat
Pak Praja mlaku-mlaku?

- ing nggili kang ndeleng tindak-tindak
sawah

(9)

Pak

kepengin

Praja:

-Ancasipun Pak Praja
wonten

desa

“Nek - Bapak kalawau mlampah- Bapak kalawau tindak-

mlaku-mlaku, mlampah ancasipun dumugi tindak

prayogane nek esuk.”

pundi?

ancasipun

dumugi pundi?
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Pramana
kalawau

:
...

“Bapak - Bapak kalawau mlakuancasipun mlaku ancasipun dumugi

dumugi pundi?”

pundi?
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4.2

Perbedaan

Keterampilan

Berbicara

dan

Mendengarkan

Kelas

Eksperimen dan Kelas Kontrol
Sub bab ini akan membahas perbedaan keterampilan keterampilan
berbicara dan mendengarkan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Lebih
lanjut akan dijelaskan sebagai berikut.
4.2.1 Perbedaan Keterampilan Berbicara Kelas Eksperimen dan Kelas
Kontrol
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kelas eksperimen yang
memperoleh pembelajaran generatif berbasis konteks dan kelas kontrol yang tidak
memperoleh pembelajaran generatif berbasis konteks memiliki perbedaan.
Perbedaan dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai oleh siswa yaitu pada
keterampilan berbicara bahasa Jawa sesuai unggah-ungguh.
Adapun kriteria penilaian keterampilan berbicara terdiri dari aspek diksi,
pelafalan, intonasi, struktur, ekspresi dan kelancaran. Setelah perolehan skor tiap
aspek diakumulasikan, kemudian dilakukan uji beda (t-test) antara kelas
eksperimen dan kelas kontrol. Uji beda dilakukan untuk mengetahui perbedaan
antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya akan ditunjukkan
perbedaan nilai rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol sebagai berikut.
Tabel 4.24 Perbedaan Skor rata-rata Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol
No
1

Aspek
Diksi

Kelas Eksperimen

Kelas Kontrol

74,3

60,7

63

2

Pelafalan

75,7

60,7

3

Intonasi

79,3

62,1

4

Struktur

75,0

58,6

5

Ekspresi

76,4

62,1

6

Kelancaran

87,1

71,4

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dilihat nilai rata-rata antara kelas
eksperimen dan kelas kontrol mempunyai hasil yang berbeda. Aspek diksi pada
kelas eksperimen mempunyai nilai rata-rata 74,3, sedangkan pada kelas kontrol
memperoleh nilai rata-rata sebesar 60,7. Aspek pelafalan pada kelas eksperimen
mempunyai nilai 75,7, sedangkan pada kelas kontrol nilai rata-rata sebesar 60,7.
Aspek intonasi pada kelas eksperimen mempunyai nilai rata-rata 79,3 dan kelas
kontrol sebesar 62,1. Aspek struktur pada kelas eksperimen mempunyai nilai ratarata 75,0 dan pada kelas kontrol nilai rata-rata sebesar 58,6. Aspek selanjutnya
aspek ekspresi, kelas eksperimen memperoleh nilai sebesar 76,4, sedangkan kelas
kontrol sebesar 62,1. Aspek kelancaran kelas eksperimen mempunyai nilai ratarata 87,1 dan pada kelas kontrol memperoleh nilai sebesar 71,4. Berdasar data
tabel tersebut, terlihat jelas nilai rata-rata aspek diksi, pelafalan, intonasi,
struktur,ekspresi, dan kelancaran pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada
kelas kontrol. Selain perbedaan nilai rata-rata tiap aspek, tabel berikut
menunjukkan hasil rata-rata nilai keterampilan berbicara kelas eksperimen dan
kelas kontrol.
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Tabel 4. 25 Rata-rata Nilai Keterampilan Berbicara

Kelas

Jumlah

Mean

Std.

Std. Error

Siswa

(Rata-rata)

Deviation

Mean

Keterampilan Eksperimen

28

77.9750

4.74659

.89702

Berbicara

28

62.6143

5.32323

1.00600

Kontrol

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai rata-rata keterampilan
berbicara pada kelas eksperimen berbeda dengan kelas kontrol. Pada kelas
eksperimen nilai rata-rata sebesar 77,97, sedangkan kelas kontrol hanya 62,61.
Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pada pembelajaran keterampilan
berbicara antara kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran
generatif berbasis konteks dan kelas kontrol yang tidak memperoleh model
pembelajaran generatif berbasis konteks. Lebih lanjut, akan ditunjukkan uji beda
(t-test) untuk mengetahui perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol.
Uji beda (t-test) dihitung menggunakan program aplikasi SPSS for Windows 16.0
sebagai berikut.

.
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Tabel 4.26 Uji Beda (t-test) Keterampilan Berbicara Kelas Eksperimen dan Kelas
Kontrol

Levene's
Test for
Equality of
Variances

Kelas
Eksperimen
Kontrol

F

Sig.

t-test for Equality of Means

t

df

Std. 95% Confidence
Sig. Mean Error Interval of the
Difference
(2- Differe Differe
tailed) nce
nce Lower Upper

.230 .633 11.397

54

.000 15.360 1.3478

12.6584 18.0629
6
7

11.397

53.30
5

.000 15.360 1.3478

12.6576 18.0637
5
8

Berdasarkan tabel uji beda (t-test) di atas, diperoleh hasil t-test (nilai beda)
sebesar 11,397 dengan tingkat signifikaasi uji beda (2-tailed) 0,000. Karena
tingkat signifikasi uji beda kurang dari 5%, dapat disimpulkan adanya perbedaan
signifikan hasil belajar keterampilan berbicara bahasa Jawa sesuai unggah-ungguh
antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Perbedaan signifikan tersebut dapat
dilihat dari nilai t (nilai beda) yaitu sebesar 11,397. Hal ini berarti kemampuan
siswa keterampilan berbicara kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol.
4.2.2 Perbedaan Keterampilan Mendengarkan Kelas Eksperimen dan Kelas
Kontrol
Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan pada kelas eksperimen
dan kelas kontrol, kompetensi keterampilan mendengarkan memperoleh hasil
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yang berbeda. Hasil ini dapat dilihat pada perolehan nilai siswa antara kelas
eksperimen dan kelas kontrol berikut.
Tabel 4.27 Perbedaan Hasil Keterampilan Mendengarkan Kelas Eksperimen dan
Kelas Kontrol
No

Kategori

Nilai

Kelas

Kelas

Eksperimen

Kontrol

1.

Tuntas

≥ 70

28

21

2.

Tidak Tuntas

< 70

0

7

Jumlah

28

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui perolehan hasil keterampilan
mendengarkan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil keterampilan
mendengarkan siswa kelas eksperimen yaitu sebanyak 28 siswa berkategori
tuntas. Pada kelas kontrol sebanyak 21 siswa berkategori tuntas dan 7 siswa
berkategori tidak tuntas. Lebih lanjut dapat dilihat rata-rata nilai antara kelas
eksperimen dan kelas kontrol pada tabel berikut.
Tabel 4.28 Nilai Rata-rata Keterampilan Mendengarkan Kelas Eksperimen dan
Kelas Kontrol

Jumlah
Kelas
Keterampilan

Eksperimen

Mendengarkan Kontrol

Siswa

Mean

Std.

(Rata-rata) Deviation

Std. Error
Mean

28

91.786

.77237

.14596

28

71.429

.80343

.15183
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Berdasarkan data tabel di atas, dapat diketahui nilai rata-rata aspek
mendengarkan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen
dan kelas kontrol nilai rata-rata keterampilan mendengarkan telah melampaui nilai
KKM yaitu sebesar ≥70. Nilai rata-rata (mean) keterampilan mendengarkan pada
kelas eksperimen sebesar 91,78, sedangkan nilai rata-rata pada kelas kontrol
sebesar 71,42. Hal ini menunjukkan hasil pembelajaran mendengarkan antara
kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai hasil yang berbeda. Lebih lanjut
dapat dilihat pada tabel uji beda (t-test) sebagai berikut.
Tabel 4.29 Uji Beda (t-test) Keterampilan Mendengarkan Kelas Eksperimen dan
Kelas Kontrol

Levene's Test
for Equality
of Variances

Kelas
Eksperimen
Kontrol

F
.065

Sig.
.800

t-test for Equality of Means

t
9.66
5

df

95%
Confidence
Interval of
Std.
the
Mean Error
Sig. (2- Differ Differ Difference
tailed) ence ence Lower Upper

54

.000 2.035 .2106

1.613 2.457
45
98

9.66 53.91
5
6

.000 2.035 .2106

1.613 2.457
44
99

Tabel di atas menujukkan hasil uji beda (t-test) antara kelas eksperimen
dan kelas kontrol sebesar 9,665. Diperoleh hasil tingkat signifikasi uji beda (2-
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tailed) sebesar 0,000 dan nilai F hitung pada tabel di atas sebesar 0,065. Karena
tingkat signifikasi uji beda (2-tailed) kurang dari 5%, dapat disimpulkan bahwa
hasil belajar keterampilan mendengarkan antara kelas eksperimen dan kelas
kontrol mempunyai perbedaan yang signifikan. Meskipun nilai kedua kelas telah
melampaui KKM, namun nilai siswa kelas eksperimen lebih baik daripada kelas
kontrol dalam keterampilan mendengarkan.
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4.3 Perilaku Siswa Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol
Perilaku siswa ketika pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas
kontrol memiliki hasil yang berbeda. Hal ini dinilai berdasarkan observasi yang
dilakukan ketika berlangsungnya pembelajaran. Ada beberapa aspek yang dinilai
mengenai perilaku siswa yang terdiri dari kesiapan, keseriusan, keaktifan selama
pembelajaran, keaktifan dalam diskusi, keberanian siswa berbicara, dan antusias
menanggapi kelompok lain serta penampilan siswa ketika berbicara. Lebih lanjut
akan dijelaskan perilaku siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol sebagai berikut.
4.3.1 Perilaku Siswa Kelas Eksperimen
Perilaku siswa ketika pembelajaran secara umum sudah baik. Hal ini
terlihat dari tabel hasil pengamatan yang dilakukan selama observasi (pada
lampiran). Aspek penilaian yang diamati ketika pembelajaran bahasa Jawa yaitu
kesiapan siswa dalam pembelajaran, keseriusan siswa selama pembelajaran
berlangsung, respon siswa selama pembelajaran, keaktifan siswa selama
pembelajaran berlangsung, partisipasi siswa dalam diskusi kelompok, keberanian
siswa dalam berbicara dalam kelompok, antusias dan tanggapan siswa
menanggapi kelompok yang maju, dan penampilan siswa ketika berbicara di
depan kelas.
Pertama, aspek kesiapan siswa dalam pembelajaran, ada beberapa siswa
yang belum siap menerima pelajaran bahasa Jawa. Hal ini terbukti dengan
beberapa siswa masih di luar kelas, adapula siswa sudah di dalam kelas tetapi
masih mengerjakan tugas mata pelajaran sebelumnya. Siswa berubah

lebih

70

antusias dan serius, ketika akan diputarkan media video pembelajaran. Kedua,
aspek keseriusan siswa dalam pembelajaran, siswa serius dan seksama
memperhatikan materi pelajaran. Ketika diputarkan media pembelajaran berupa
video percakapan dalam ranah keluarga, siswa serius memperhatikan peran dan
bahasa yang digunakan dalam video percakapan.
Aspek ketiga yaitu keaktifan siswa selama pembelajaran, siswa antusias
dan respon menanggapi materi pelajaran sehingga dalam terjadi komunikasi dua
arah antara siswa dan peneliti. Ketika diskusi di dalam kelompok, siswa
berpartispasi aktif dan berani mengeluarkan serta bertukar pendapat untuk
menyusun dialog. Melalui diskusi kelompok, siswa aktif dan kreatif menentukan
tema, peran serta bahasa Jawa yang sesuai dengan ungguh-ungguh basa.
Kerjasama antara siswa yang satu dengan siswa lainnya sudah baik.
Aspek selanjunya yaitu keberanian dalam berbicara di depan kelas. Tidak
hanya berani bertukar pendapat, siswa berani berbicara sesuai dengan naskah
dialog yang telah disusun. Secara bergantian, setiap kelompok maju ke depan
kelas untuk bermain peran. Siswa maju untuk memperagakan percakapan dengan
penuh percaya diri dan suara yang lantang. Siswa kelompok lain antusias
menanggapi setiap kelompok yang maju dengan menganalisis kesalahan
berbahasa yang digunakan kelompok yang maju. Aspek terakhir yaitu penilaian
siswa ketika berbicara di depan kelas, siswa sudah berpenampilan sopan dan rapi.
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4.3.2 Perilaku Siswa Kelas Kontrol
Perilaku siswa kelas kontrol ketika pembelajaran mempunyai hasil yang
berbeda dengan kelas eksperimen. Hal ini terlihat dari hasil observasi yang
dilakukan selama kegiatan pembelajaran (pada lampiran).
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, dapat diketahui perilaku
siswa selama pembelajaran masih kurang memuaskan. Dari delapan aspek yang
diamati, hanya aspek kesiapan dalam pembelajaran, respon siswa selama
pembelajaran, aktif dan kerjasama dalam kelompok, keberanian serta penampilan
siswa ketika bermain peran yang lebih dari 50%.
Ketika awal pembelajaran, siswa masih belum siap menerima pelajaran.
Seperti halnya kelas eksperimen, siswa masih ada yang berada di luar kelas. Siswa
belum serius menanggapi materi pembelajaran yang terkesan satu arah. Guru
hanya menggunakan metode ceramah, sehingga tidak terjadi komunikasi antara
siswa dan guru. Siswa masih kurang respon, acuh tak acuh, beberapa siswa
melamun, mengganggu teman yang lain (bergurau), dan ada yang mengantuk.
Ketika berdiskusi kelompok, kerjasama siswa yang satu dengan siswa
yang lain kurang baik. Hal ini terlihat dari beberapa kelompok yang
mengandalkan teman satu kelompoknya untuk membuat percakapan. Siswa masih
kurang aktif berpartispasi dalam diskusi dan kegiatan kelompok. Antusias siswa
kelas kontrol masih kurang, hal ini terlihat dari hasil observasi perilaku. Hanya 10
siswa yang berani menanggapi kelompok yang maju, walaupun dalam
mengutarakannya masih malu dan ragu-ragu. Penampilan siswa ketika bermain
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peran masih kurang sopan dan rapi. Ada beberapa siswa yang bajunya keluar dan
tidak memakai dasi.

BAB V
PENUTUP

5.1. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, penelitian ini dapat
disimpulkan sebagai berikut.
1.

Keterampilan berbicara kelas eksperimen yang menggunakan pembelajaran
generatif berbasis konteks sudah mencapai ketuntasan. Hal ini dari nilai
rata-rata keterampilan berbicara siswa yaitu sebesar 78,0 dan melebihi nilai
KKM yaitu ≥70. Pada kelas kontrol kemampuan siswa dalam keterampilan
berbicara belum mencapai nilai ketuntasan. Karena nilai rata-rata siswa pada
kelas kontrol sebesar 62,6. Keterampilan mendengarkan pada kelas
eksperimen dan kelas kontrol sudah baik. Hal ini terbukti dari nilai rata-rata
siswa pada keterampilan mendengarkan sudah mencapai nilai KKM ≥70.
Nilai rata-rata keterampilan mendengarkan pada kelas eksperimen sebesar
91,8, sedangkan pada kelas kontrol sebesar 71,4.

2.

Ada perbedaan yang signifikan kemampuan berbicara dan mendengarkan
antar kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada keterampilan berbicara,
perbedaan rata-rata nilai pada kelas eksperimen yaitu 78,0, sedangkan kelas
kontrol sebesar 62,6. Dari hasil uji beda didapatkan t
sig.(2-tailed) sebesar 0,000.

hitung

= 11,397 dan

Pada keterampilan mendengarkan, terdapat

perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kontrol. Rata-rata
nilai keterampilan mendengarkan pada kelas eksperimen sebesar 91,8,
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sedangkan kelas kontrol sebesar 71,4. Berdasarkan uji beda yang telah
dilakukan, didapat t

hitung

= 9,665 dan tingkat signifikasi (2-tailed) sebesar

0,000. Oleh karena tingkat signifikasi kurang dari 5%, dapat disimpulkan
ada perbedaan yang signifikan pada keterampilan mendengarkan antara
kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jadi, hasil pembelajaran berbicara dan
mendengarkan kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol.
3.

Perilaku

siswa

pada

pembelajaran

keterampilan

berbicara

dan

mendengarkan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol berbeda. Perilaku
siswa pada kelas eksperimen secara umum sudah baik. Siswa sudah siap
menerima pelajaran, dan serius ketika pembelajaran di dalam kelas. Siswa
berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok, dan antusias menanggapi
kelompok yang maju. Siswa pada kelas eksperimen sudah berpenampilan
sopan dan rapi. Perilaku siswa pada kelas kontrol pada aspek kesiapan,
masih kurang siap

menerima pelajaran. Siswa kurang

merespon

pembelajaran sehingga hanya terjadi komunikasi satu arah. Ketika diskusi
kelompok, siswa masih mengandalkan teman satu kelompok dan belum bisa
menanggapi kelompok lain masih kurang. Penampilan siswa pada kelas
kontrol masih kurang rapi.
5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat disampaikan yaitu guru
hendaknya menerapkan strategi pembelajaran generatif berbasis kontekstual
dalam pembelajaran berbicara, sehingga siswa dapat berlatih berbicara bahasa
Jawa sesuai dengan unggah-ungguh basa dalam kehidupan sehari-hari.
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Lampiran 1
Daftar Subjek Penelitian Kelas Kontrol

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nama
Ade Mulyono
Ade Nugroho
Aditya Eko Santoso
Afif Ma’ruf Eska
Alfat Damajati Nurokhman
Cesiana Jeni Antika
Dika Maulana
Evan Sudiro
Feni Agustin
Ferina Lestari Candra SD
Ferli Setia Ningrum
Fia Aresta Ramadan
Hardi Priyono
Hartono
Indah Mey Ristyani
Khalid Zakaria Hanafi
Khusnul Safitri
M. Rafli Tri Ananda
Nurul Awaliyah
Ocki Muchlianto Fatchurorohman
Priyatno
Rizki Putra Pratama
Sri Surharti
Sriyono
Taufik Maulana
Vitria
Yanuar Wahyu Hidayat
Yoga Ari Praditya
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Daftar Subjek Penelitian Kelas Eksperimen

No

Nama

1
2

Afita Rosiana
Alfian Finoti

3

Alham Nur Agus M

4

Ari Setiani

5

Arlina Sugiarti

6

Ayu Nur Romadhoni U

7

Bian Anjani

8
9

Cidyaka Dwi Hartanti
Dedi Suparman

10

Devi Eka Dian Ningsih

11

Devi Fahmawati

12

Feni Nismawati

13

Fiska Agustina

14
15
16

Il Ifiani
Januar Dicky Ariyanto
Jihad Shalahudin

17
18

Nia Susilowati
Nova Purwoko

19

Pipat Widyanarko

20

Puput Avila Nurulita

21

Ramdan Kakilo

22

Reni Hanifah

23

Rizky Martin Perdana

24

Sulistia Wibowo

25
26

Teguh Kurnia Efendi
Tri Mujianto

27

Tri Utami

28

Yusuf Ali

Lampiran 2
Tabel Hasil Perolehan Keterampilan Berbicara Kelas Eksperimen

Aspek Penilaian
No

Nama

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Afita Rosiana
Alfian Finoti
Alham Nur Agus M
Ari Setiani
Arlina Sugiarti
Ayu Nur Romadhoni U
Bian Anjani
Cidyaka Dwi Hartanti
Dedi Suparman
Devi Eka Dian Ningsih
Devi Fahmawati
Feni Nismawati
Fiska Agustina

Diksi
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
3
3
3

Pelafalan Struktur Intonasi Ekspresi Kelancaran
4
4
4
4
4
4
4
4
3
5
4
4
4
3
4
4
4
4
5
5
3
3
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
5
3
3
4
3
4
4
4
4
4
5
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
4
80

Nilai

Kriteria

80,0
80,0
76,7
83,3
73,3
73,3
76,7
80,0
70,0
83,3
73,3
73,3
73,3

Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas

81

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Il Ifiani
Januar Dicky Ariyanto
Jihad Shalahudin
Nia Susilowati
Nova Purwoko
Pipat Widyanarko
Puput Avila Nurulita
Ramdan Kakilo
Reni Hanifah
Rizky Martin Perdana
Sulistia Wibowo
Teguh Kurnia Efendi
Tri Mujianto
Tri Utami
Yusuf Ali
% Maksimum
% Minimum
% Rata-rata
Kriteria

4
3
3
5
3
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4

4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
3

3
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
3
3
4
4

4
3
4
5
4
4
5
5
5
5
4
5
4
4
5

76,7
70,0
76,7
86,7
76,7
80,0
86,7
80,0
83,3
83,3
76,7
80,0
70,0
80,0
80,0

Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas

100,0%
60,0%
74,3%
Tuntas

80,0%
60,0%
75,7%
Tuntas

80,0%
60,0%
75,0%
Tuntas

100,0%
60,0%
79,3%
Tuntas

100,0%
60,0%
76,4%
Tuntas

100,0%
60,0%
87,1%
Tuntas

86,7
70,0
78,0
Tuntas

Tuntas

Lampiran 3
Tabel Hasil Perolehan Keterampilan Berbicara Kelas Kontrol

Aspek Penilaian
No

Nilai

Kriteria

Nama

Diksi

Pelafalan

Struktur

Intonasi

Ekspresi

Kelancar
an

1
2
3
4
5
6
7

Ade Mulyono
Ade Nugroho
Aditya Eko Santoso
Afif Ma’ruf Eska
Alfat Damajati Nurokhman
Cesiana Jeni Antika
Dika Maulana

3
3
3
3
3
3
2

4
3
2
3
3
3
3

3
3
3
3
2
3
3

3
3
3
3
4
4
2

3
2
3
4
3
2
3

3
4
4
4
3
3
3

63,3
60,0
60,0
66,7
60,0
60,0

Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas

53,3

Tidak tuntas

8
9
10
11
12

Evan Sudiro
Feni Agustin
Ferina Lestari Candra SD
Ferli Setia Ningrum
Fia Aresta Ramadan

4
4
3
4
4

2
3
3
3
3

4
3
3
3
2

4
4
2
4
3

3
3
4
3
4

3
4
4
4
4

66,7
70,0
63,3
70,0
66,7

Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas

82

83

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Hardi Priyono
Hartono
Indah Mey Ristyani
Khalid Zakaria Hanafi
Khusnul Safitri
M. Rafli Tri Ananda
Nurul Awaliyah
Ocki Muchlianto F.
Priyatno
Rizki Putra Pratama
Sri Surharti
Sriyono
Taufik Maulana
Vitria
Yanuar Wahyu Hidayat
Yoga Ari Praditya

3
3
4
3
3
2
3
3
2
3
4
3
2
3
3
2

3
2
3
4
4
3
3
3
2
4
3
3
3
3
4
3

3
3
3
3
4
3
3
2
3
3
3
2
3
2
3
4

3
2
3
3
3
2
3
4
2
3
4
3
3
4
3
3

3
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3

3
4
4
3
4
3
3
4
4
3
4
4
3
4
4
3

60,0
60,0
70,0
66,7
73,3
53,3
60,0
63,3
53,3
63,3
70,0
60,0
56,7
60,0
63,3
60,0

Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas

% Maksimum
% Minimum
% Rata-rata

80,0%
40,0%
60,7%
Tidak
tuntas

80,0%
40,0%
60,7%
Tidak
tuntas

80,0%
40,0%
58,6%
Tidak
tuntas

80,0%
40,0%
62,1%
Tidak
tuntas

80,0%
40,0%
62,1%
Tidak
tuntas

80,0%
60,0%
71,4%

73,3
53,3
62,6
Tidak
Tuntas

Tidak tuntas

Kriteria

Tuntas

Lampiran 4
Tabel Hasil Perolehan Keterampilan Mendengarkan Kelas Eksperimen

No

Nilai

Nama

1
2

Afita Rosiana
Alfian Finoti

80
100

3

Alham Nur Agus M

80

4

Ari Setiani

90

5

Arlina Sugiarti

100

6

Ayu Nur Romadhoni U

90

7

Bian Anjani

100

8
9

Cidyaka Dwi Hartanti
Dedi Suparman

80
90

10

Devi Eka Dian Ningsih

90

11

Devi Fahmawati

100

12

Feni Nismawati

100

13

Fiska Agustina

90

14
15
16

Il Ifiani
Januar Dicky Ariyanto
Jihad Shalahudin

100
90
80

17
18

Nia Susilowati
Nova Purwoko

90
90

19

Pipat Widyanarko

100

20

Puput Avila Nurulita

90

21

Ramdan Kakilo

100

22

Reni Hanifah

90

23

Rizky Martin Perdana

100

24

Sulistia Wibowo

100

25
26

Teguh Kurnia Efendi
Tri Mujianto

90
100

27

Tri Utami

80

28

Yusuf Ali

80
84
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Lampiran 5
Tabel Hasil Perolehan Keterampilan Mendengarkan Kelas Kontrol

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nama
Ade Mulyono
Ade Nugroho
Aditya Eko Santoso
Afif Ma’ruf Eska
Alfat Damajati Nurokhman
Cesiana Jeni Antika
Dika Maulana
Evan Sudiro
Feni Agustin
Ferina Lestari Candra SD
Ferli Setia Ningrum
Fia Aresta Ramadan
Hardi Priyono
Hartono
Indah Mey Ristyani
Khalid Zakaria Hanafi
Khusnul Safitri
M. Rafli Tri Ananda
Nurul Awaliyah
Ocki Muchlianto Fatchurorohman
Priyatno
Rizki Putra Pratama
Sri Surharti
Sriyono
Taufik Maulana
Vitria
Yanuar Wahyu Hidayat
Yoga Ari Praditya

Nilai
80
60
70
60
80
80
80
80
80
70
70
80
70
70
80
70
70
60
80
70
80
60
70
60
70
80
60
60

86

Lampiran 6
Hasil Observasi Kelas Eksperimen
Mata Pelajaran

: Bahasa Jawa

Hari/tanggal

:

Kelas

: VIII E

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Jumlah
Prosent
ase (%)

1
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
23
82

2
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
20
71

3
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
18
64

Aspek
4
5
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
20
19
71
68

6
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
21
75

7
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
14
50

8
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
20
71

Keterangan

1. Kesiapan siswa dalam
pembelajaran
2. Keseriusan siswa dalam
mengikuti pelajaran
3. Keaktifan siswa selama
pembelajaran berlangsung
4. Respon
siswa
selama
pembelajaran
5. Siswa ikut berpartisipasi
aktif dalam diskusi dan
kegiatan kelompoknya
6. Keberanian siswa dalam
berdialog di kelompoknya
7. Antusias
siswa
menanggapi
dialog
kelompok lain
8. Penampilan siswa ketika
berdialog

Cara pengisian :
( √ ) = positif
( - ) = negatif
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Lampiran 7
Hasil Observasi Kelas Kontrol
Mata Pelajaran

: Bahasa Jawa

Hari/tanggal

:

Kelas

: VIII D

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Jumlah
Prosent
ase (%)

1
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
20
71

2
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
14
50

3
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
14
50

Aspek
4
5
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
15
18
54
64

6
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
19
68

7
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
10
36

8
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
19
68

Keterangan

1. Kesiapan siswa dalam
pembelajaran
2. Keseriusan siswa dalam
mengikuti pelajaran
3. Keaktifan siswa selama
pembelajaran berlangsung
4. Respon
siswa
selama
pembelajaran
5. Siswa ikut berpartisipasi
aktif dalam diskusi dan
kegiatan kelompoknya
6. Keberanian siswa dalam
berdialog di kelompoknya
7. Antusias
siswa
menanggapi
dialog
kelompok lain
8. Penampilan siswa ketika
berdialog

Cara pengisian :
( √ ) = positif
( - ) = negatif
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Lampiran 8

Tabel Hasil Pengamatan Perilaku Siswa Kelas Eksperimen
No

Aspek Penilaian

Frekuensi

Prosentase (%)

1

Kesiapan siswa dalam pembelajaran

23

82

2

Keseriusan

20

71

siswa

dalam

mengikuti

pembelajaran
3

Keaktifan siswa selama pembelajaran

18

64

4

Respon siswa selama pembelajaran

20

71

5

Keaktifan dan partisipasi siswa dalam

19

68

kelompok
6

Keberanian siswa dalam berdialog

21

75

7

Antusias menanggapi kelompok lain

14

50

8

Penampilan siswa ketika berdialog

20

71
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Lampiran 9

Tabel Hasil Pengamatan Perilaku Siswa Kelas Kontrol
No

Aspek Penilaian

Frekuensi

Prosentase (%)

1

Kesiapan siswa dalam pembelajaran

20

71

2

Keseriusan

14

50

siswa

dalam

mengikuti

pembelajaran
3

Keaktifan siswa selama pembelajaran

14

50

4

Respon siswa selama pembelajaran

15

54

5

Keaktifan dan partisipasi siswa dalam

18

64

kelompok
6

Keberanian siswa dalam berdialog

19

68

7

Antusias menanggapi kelompok lain

10

36

8

Penampilan siswa ketika berdialog

19

68

90

Lampiran 10
Instrumen Tes
A. Tes Berbicara
1. Soal :
Mangga sami nglompok, saben kelompok tiyang sekawan. Saben klompok
ngrancang pirembagan lajeng dipunparagakaken mawi basa ingkang sae!
a. Kelompok 1 lan 2 = ngrancang pirembagan salebeting kulawarga.
b. Kelompok 3 lan 4 = ngrancang pirembagan antawisipun tetanggan.
c. Kelompok 5

= ngrancang pirembagan wonten ing peken.

d. Kelompok 6

= ngrancang pirembagan wonten ing puskesmas.

e. Kelompok 7

= ngrancang pirembagan wonten ing sekolahan.

2. Rubrik Penilaian :
No

Aspek yang dinilai

Rentang Skor

1

Diksi

1 2 3 4 5

2

Pelafalan

1 2 3 4 5

3

Intonasi

1 2 3 4 5

4

Struktur

1 2 3 4 5

5

Ekspresi

1 2 3 4 5

6

Kelancaran

1 2 3 4 5
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B. Tes Mendengarkan
I. Soal
Wangsulana pitakenan menika adhedhasar video ingkang sampun
dipungiyaraken!
1. Wonten pinten paraga ing pacelathon kalawau?
2. Sinten kemawon paraganipun?
3. Kapan pacelathon dipuntindakaken?
4. Menapa surasanipun pacelathon menika?
5. Pinten minggu anggenipun prei sekolah?
6. Wonten pundi paraga menika sekolah?
7. Paraga pacelathon badhe plesir wonten pundi?
8. Papan wisata menapa kemawon ingkang dipunandharaken ing
salebetipun pacelathon sasanesipun Owabong?
9. Tabuh pinten paraga ing pacelathon kesah dhateng papan wisata?
10. Piweling menapa ingkang dipunngendikakaken ibu?
II. Rubrik Penilaian :
Jawaban Benar

Skor 1

Jawaban Salah

Skor 0

92

Lampiran 11
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah

: SMP N 2 Kalibagor

Mata pelajaran

: Bahasa Jawa

Kelas/Semester

: VIII/I

A. Standar Kompetensi
Mampu memahami dan mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan,
perasaan, secara lisan melalui kegiatan berpidato, bercerita, dan berdialog
dalam berbagai ragam Bahasa Jawa dengan unggah-ungguh bahasa yang
sesuai.
B. Kompetensi Dasar
Berdialog antara anak dan orang tua di ranah keluarga.
C. Indikator
1. Mampu berbicara dengan pilihan ragam bahasa (patrap) yang sesuai
2. Mampu berbicara dengan pelafalan (pocapan) yang benar
3. Mampu berbicara dengan intonasi yang benar
4. Mampu berbicara dengan struktur yang sesuai
5. Mampu berbicara dengan ekspresi (polatan) yang benar
6. Mampu berbicara dengan lancar
7. Mampu menjawab pertanyaan sesuai percakapan

D. Tujuan pembelajaran
1. Siswa mampu berbicara dengan pilihan ragam bahasa (patrap) yang sesuai
2. Siswa mampu berbicara dengan pelafalan (pocapan) yang benar
3. Siswa mampu berbicara dengan intonasi yang benar
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4. Siswa mampu berbicara dengan struktur yang sesuai
5. Siswa mampu berbicara dengan ekspresi (polatan) yang benar
6. Siswa mampu berbicara dengan lancar
7. Siswa mampu menjawab pertanyaan sesuai percakapan
E.

Materi Pembelajaran
teks percakapan/dialog di ranah keluarga (dalam CD)

F.

Metode Pembelajaran
1. Pemodelan
2. Tanya Jawab
3. Diskusi
4. Penugasan
5. Bermain peran
6. Analisis kesalahan berbahasa

G. Langkah-langkah kegiatan Pembelajaran
I. Pendahuluan
a. Guru melakukan apersepsi
b. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari itu
c. Guru

mengaitkan

pembelajaran

denngan

kenyataan

penggunaan bahasa di masyarakat dengan tanya jawab tentang
penggunaan bahasa Jawa di lingkungannya, misalnya menawa
matur karo bapak/ibu nganggo basa apa? Apike nganggo basa
apa yen matur karo tangga-teparomu sing tua?

II. Kegiatan Inti
1. Tahap Eksplorasi
a. Guru memutarkan materi pembelajaran melalui media CD
b. Siswa mencermati model percakapan antaranggota keluarga
melalui media audio visual (CD)

94

2. Tahap Pemfokusan
a. Siswa

secara

mendiskusikan

berkelompok
penggunaan

(terdiri
bahasa

dari
dalam

4

anak)

percakapan

tersebut.
b. Siswa mendeskripsikan penggunaan bahasa Jawa segi
pocapan, polatan, dan patrap
c. Siswa menjawab pertanyaan untuk mengukur keterampilan
mendengarkan
3. Tahap Pengenalan Konsep
a. Siswa menyimpulkan penggunaan bahasa Jawa ranah keluarga
secara klasikal
b. Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum dimengerti
4. Tahap penerapan
a. Siswa berdiskusi kelompok untuk menentukan topik dan peran
yang akan dilakukan
b. Siswa bermain peran di depan kelas
5. Tahap analisis kesalahan berbahasa
a. Siswa menganalisis kesalahan berbahasa teman/kelompok
yang bermain peran
b. Siswa menyampaikan kesulitan yang dialami dalam berbahasa

III. Kegiatan penutup
1. Siswa dan guru merangkum dan menyimpulkan penggunaan bahasa
yang baik dan santun
2. Siswa dan guru melakukan refleksi
3. Guru memberi pengarahan supaya siswa menggunakan bahasa Jawa
yang santun di masyarakat

H. Media
CD percakapan
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Kertas sebagai lembar jawaban
I.

Penilaian
1. Teknik penilaian

: Tes tertulis (mendengarkan) dan tes
performen (tes praktik berbicara)

2. Soal tes mendengarkan
Wangsulana pitakenan menika adhedhasar video ingkang sampun
dipungiyaraken!
1. Wonten pinten paraga ing pacelathon kalawau?
2. Sinten kemawon paraganipun?
3. Kapan pacelathon dipuntindakaken?
4. Menapa surasanipun pacelathon menika?
5. Pinten minggu anggenipun prei sekolah?
6. Wonten pundi paraga menika sekolah?
7. Paraga pacelathon badhe plesir wonten pundi?
8. Papan wisata menapa kemawon ingkang dipunandharaken ing
salebetipun pacelathon sasanesipun Owabong?
9. Tabuh pinten paraga ing pacelathon kesah dhateng papan wisata?
10. Piweling menapa ingkang dipunngendikakaken ibu?
3. Soal tes berbicara
Mangga sami nglompok, saben kelompok tiyang sekawan. Saben klompok
ngrancang pirembagan lajeng dipunparagakaken mawi basa ingkang sae!
a. Kelompok 1 lan 2

=

ngrancang

=

ngrancang

pirembagan

salebeting

kulawarga.
b. Kelompok 3 lan 4

pirembagan

antawisipun

tetanggan.
c. Kelompok 5

= ngrancang pirembagan wonten ing peken.

d. Kelompok 6

= ngrancang pirembagan wonten ing puskesmas.

e. Kelompok 7

= ngrancang pirembagan wonten ing sekolahan.
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Rubrik Penilaian tes mendengarkan
Jawaban Benar
Jawaban Salah

Skor 1
Skor 0

Rubrik Penilaian tes berbicara
No
1
2
3
4
5
6

Aspek yang dinilai
Diksi
Pelafalan
Intonasi
Struktur
Ekspresi
Kelancaran

Rentang Skor
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
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Materi Pembelajaran (Pacelathon wonten kulawarga)
Lia

: “Assalamu’alaikum.”

Ibu

: “Wa’alaikumsalam. Mlebu ngene.”

Lia

: “Inggih.’

Ibu

: “Lenggah dhisit.”

Lia

: “Inggih Bu.”

Ibu

: “Arep ana kepentingan apa, apa arep crita?”

Lia

: “Dwi ne wonten?”

Ibu

: “Ana. Arep ana kepentingan apa sih? Apa lagi preiyan?”

Lia

: “Inggih.”

Ibu

: “Sekolahe prei pirang dina?”

Lia

: “Tigang minggu.”

Ibu

: “Suwe temen. Mlebune kapan?”

Lia

: “Tanggal 16 Juli ngenjang.”

Ibu

: “Lha mlebu sekolah nang ngendi siki?”

Lia

: “SMP 1 Sokaraja.”

Ibu

: “Lha maring ngene ana kepentingan apa, apa arep goleti kancane?”

Lia

: “Badhe dolan mawon.”

Ibu

: “Wi, dwi kiye ana kancane.”

Dwi

: “Oh Lia, ngapa ngene-ngene Li?”

Lia

: “Ya arep dolan karo ketemu kowe.”

Ibu

: “Mumpung prei, arep padha dolan pa plesir maring endi?”

Dwi

: “Ya kiye Li. Maring Owabong apa yuh?”

Ibu

: “Owabong kan kolam renang, seliyane maring owabong maring
ngendi?obyek wisata liyane sing ana ning Banyumas?”

Dwi

: “Apa maring kebun stroberi bae Li?”

Lia

: “Maring Baturaden bae lha?”

Dwi

: “Lha Baturaden bae bosen, mending maring kebon stroberi. Lagi panen
jerene.”

Lia

: “Angger maring ngana mbayare pira?”

Dwi

: “Ya inyong ora ngerti, wong inyong urung tau maring ngana.”
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Ibu

: “Kaya kiye bae. Angger kebun stroberi, Baturaden wis tau mending
maring objek wisata Teluk Penyu nang Cilacap.”

Lia

: “Inggih Bu.”

Ibu

: “Maring Widarapayung apa Benteng Van Der Wijk nang Kebumen ya
kena.”

Lia

: “Inggih Bu. Sidane kepriwe Wi?mangkat ngesuk apa?”

Dwi

: “Ngesuk?ngesuk dina apa?”

Lia

: “Ngesuk ya dina Minggu.”

Dwi

: “Minggu ya,ngesuk kayane iyong arep lunga. Kepriwe nek dina senen
bae?”

Lia

: “Bu, menawi ngenjang kepripun Bu?”

Ibu

: “Ngesuk pa dina senen?”

Lia

: “Inggih dinten senen.”

Ibu

: “Ya. Wong dina sene esih preiyan dadi mesti rame akeh wong padha
plesir. Ya ngono dirembug dhisit arep maring ngendi bae.”

Dwi

: “Kepriwe Li?sidane maring ngendi?apa maring Museum Jendral
Sudirman?”

Lia

: “Ya kena.”

Dwi

: “Tapi mengko akeh bocah Tk.”

Lia

: “ya maring Taman Reptil bae.”

Dwi

: “ya wis dina senen bae ya.”

Lia

: “ya. Berarti maring Owabong karo Taman Reptil bae.”

Dwi

: “Bu menawi kula ngenjang plesir owabong kalih Lia angsal menapa
mboten?”

Ibu

: “Ya ora apa-apa.Sing penting padha ngati-ati aja padha nganggo karepe
dhewek. Apa maning lagi preiyan dalane mesti rame.”

Dwi

: “Inggih Bu. Kaliyan nyuwun arta kangge sangu plesir Owabong.”

Ibu

: “Lha kuwe gampang. Kira-kira cukup nggo sangu karo nggo njajan.”

Dwi

: “Inggih Bu. Lia berarti dina senen ya?”

Lia

: “Ya.”

Ibu

: “Arep mangkat jam pira?”
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Lia

: “pangkat jam setengah pitu.”

Ibu

: “Lha baline jam pira?”

Lia

: “jam kalih.”

Ibu

: “Ya berarti ngesuk padha plesir. Ya ora apa-apa kanggo preiyan
sekolah.”

Lia

: “Inggih Bu. Menawi makaten nggih sampun Bu kula badhe nyuwun
pamit, ngenjang badhe plesir Owabong dinten senen.”

Ibu

: “Ya angger kaya kuwe ya temenan, aja nyalahi janji. Masalahe anu wis
rembugan malah ora sida.”

Lia

: “Inggih Bu. Kula badhe nyuwun pamit.”

Ibu

: “Ya. Matur nuwun ya, tiati nang dalan ya.”

Lia

: “Inggih.”
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