
i 
 

 

 

 

 

  

IMPLEMENTASI FILM PENDEK BERTEMA PARIBASAN 

DALAM PEMBELAJARAN MEYIMAK SISWA KELAS VII 

SMP DIPONEGORO MAJENANG 

 

SKRIPSI 

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

oleh 

Nama   : Indah Wahyuningsih 

NIM   : 2601411022 

Program Studi  : Pendidikan Bahasa Jawa 

Jurusan   : Bahasa dan Sastra Jawa 

 

FAKULTAS BAHASA DAN SENI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2016



ii 
 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 



v 
 

 

 

MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Moto: 

“Setiap satu kesulitan, akan ada dua kemudahan” 

( Inspirasi QS Al Insyirah : 5 – 6 ) 

 

 

 

 

Skripsi ini saya persembahkan kepada: 

1. Bapak dan Ibu tersayang, Lahuri dan 

Nurlatifah yang selalu melimpahkan doa 

dan memberi dukungan. 

2. Almamaterku. 

 

 

 

 



vi 
 

 

 

PRAKATA 

      Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 

kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul 

Implementasi Film Pendek Bertema Paribasan dalam Pembelajaran Menyimak 

Siswa Kelas VII SMP Diponegoro. Penulis meyakini bahwa terselesaikannnya 

penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, 

perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak 

yang telah membantu. 

1. Dra. Esti Sudi Utami Benedicta A., M.Pd. sebagai Pembimbing I dan Dra. 

Endang Kurniati, M.Pd. sebagai Pembimbing II yang telah memberikan arahan 

dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

2.  Ucik Fuadhiyah, S.Pd., M.Pd. sebagai penelaah dan penguji atas saran dan 

masukan yang telah diberikan. 

3. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 

4. Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Universitas Negeri Semarang. 

5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Universitas Negeri 

Semarang yang telah melimpahkan ilmu kepada penulis. 

6. Kepala Sekolah SMP Diponegoro Majenang, yang telah memberikan izin 

untuk melakukan penelitian. 



vii 
 

7. Bapak Lahuri dan Ibu Nurlatifah, yang senantiasa melimpahkan doa dan 

memberi dukungan. 

8. Mas Apriyan Baskara, yang selalu memberikan semangat. 

9. Teman-teman angkatan 2011 Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, khususnya 

rombel satu yang selalu menjadi tempat bertukar pikiran. 

10. Teman-teman Kos Griya Asri yang selalu menyemangati. 

11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam  

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Semoga rahmat senantiasa terlimpah kepada mereka atas doa, dukungan, 

bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini. 

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya 

dan semua pihak pada umumnya.  

 

 

 

Semarang,   Desember 2015 

 

 

Penulis 

 

 

 

 



viii 
 

ABSTRAK 

 

Wahyuningsih, Indah. 2015. Implementasi Film Pendek Bertema Paribasan 

dalam Pembelajaran Menyimak Siswa Kelas VII SMP Diponegoro. 

Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa. Fakultas Bahasa dan Seni. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dra. Esti Sudi Utami 

Benedicta A., Pembimbing II: Dra. Endang Kurniati, M.Pd. 

 

Kata kunci: film pendek bertema paribasan, menyimak. 

   

Berdasarkan observasi di SMP Diponegoro Majenang menunjukkan bahwa 

keterampilan menyimak pada KD mendengarkan cerita bahasa Jawa belum 

dikuasai siswa secara maksimal. Hal ini karena belum ada media pembelajaran 

yang menarik dan mudah dipahami siswa. Siswa hanya diberi penugasan untuk 

menyimak materi cerita pada LKS yang dibacakan oleh guru, kemudian 

mengerjakan latihan soal. Di samping itu, dampak negatif yang timbul adalah 

siswa menjadi acuh ketika guru memberikan penjelasan di dalam kelas.  

Penelitian ini merujuk penelitian payung Utami (2014) yang telah 

menghasilkan materi ajar menyimak bertema paribasan. Penelitian ini bertujuan 

untuk menguji keefektifan materi dengan rumusan masalah (1) bagaimana 

perbedaan hasil pembelajaran menyimak kelas eksperimen yang menggunakan 

film pendek bertema paribasan dengan kelas kontrol yang tidak menggunakan 

film pendek bertema paribasan, (2) bagaimana perbedaan perilaku siswa dalam 

pembelajaran menyimak di kelas eksperimen yang menggunakan film pendek 

bertema paribasan dengan kelas kontrol yang tidak menggunakan film pendek 

bertema paribasan. 

      Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian 

eksperimen dengan desain penelitian pre-eksperimental designs dalam bentuk 

Intact-Group Comparison. Pengambilan data penelitian menggunakan teknik tes, 

observasi, dan wawancara. Data hasil belajar dianalisis menggunakan program 

aplikasi SPSS 16, sedangkan data perilaku siswa dianalisis dengan teknik analisis 

deskriptif. 

 

      Hasil penelitian menunjukkan dua hal, yaitu (1) nilai rata-rata keterampilan 

menyimak cerita bahasa Jawa kelas eksperimen sebesar 83,52, sedangkan kelas 

kontrol sebesar 77,57. Hasil uji beda diperoleh t hitung = 10,159 dan sig.(2-tailed) 

sebesar 0,000. Oleh karena tingkat signifikansi uji beda kurang dari 0,05%, maka 

dapat disimpulkan adanya berbedaan yang signifikan pada hasil belajar 

keterampilan menyimak pada KD mendengarkan cerita bahasa Jawa antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, (2) siswa kelas eksperimen baik, serius, antusias, 

dan fokus mengikuti pembelajaran. Adapun perilaku siswa kelas kontrol kurang 

dalam aspek perhatian, keseriusan, antusias, respon, dan keaktifan.  
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      Berdasarkan hasil penelitian, saran yang direkomendasikan yaitu guru dapat 

menggunakan film pendek bertema paribasan dalam pembelajaran menyimak 

cerita bahasa Jawa di SMP Diponegoro Majenang, sehingga siswa tidak 

mengalami kesulitan dalam pembelajaran menyimak bahasa Jawa, dan siswa 

dibiasakan menggunakan bahasa Jawa sesuai unggah-ungguh basa. 
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SARI 

 

Wahyuningsih, Indah. 2015. Implementasi Film Pendek Bertema Paribasan 

dalam Pembelajaran Menyimak Siswa Kelas VII SMP Diponegoro. 

Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa. Fakultas Bahasa dan Seni. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dra. Esti Sudi Utami 

Benedicta A., Pembimbing II: Dra. Endang Kurniati, M.Pd. 

 

Tembung pangrunut: film pendek kanthi tema paribasan,menyimak. 

       

Miturut observasi ing SMP Diponegoro Majenang nemokake menawa 

keterampilan menyimak ing KD nyemak carita basa Jawa durung dimangerteni 

dening para siswa kanthi maksimal, amarga durung ana media pembelajaran 

kanggo keterampilan menyimak kang narik kawigaten siswa.  

 

Penelitian iki kalebu saka penelitian payung Utami (2014) kang ngasilake 

materi ajar menyimak kanthi tema paribasan. Penelitian iki kanggo nguji 

keefektifan materi kanthi rumusan masalah (1) kepiye bedane asil piwulangan 

nyemak kelas eksperimen kang migunakake film pendek kanthi tema paribasan 

karo kelas kontrol kang ora migunakake film pendek kanthi tema paribasan, (2) 

kepiye bedane patrape siswa nalika piwulangan nyemak carita basa Jawa ing 

kelas eksperimen kang migunakake film pendek kanthi tema paribasan lan kelas 

kontrol kang ora migunakake film pendek kanthi tema paribasan. 

 

      Metode kang digunakake ing penelitian iki yaiku metode penelitian 

eksperimen kanthi desain penelitian pre-eksperimental designs sing wujude Intact-

Group Comparison. Data penelitian dijupuk kanthi teknik tes, wawancara, lan 

observasi. Data asil piwulangan dianalisis nganggo program aplikasi SPSS 16, 

ewadene data babagan patrape siswa dianalisis kanthi teknik analisis deskriptif. 

 

      Asil penelitian nuduhake rong prakara, yaiku (1) biji rata-rata kelas 

eksperimen 83,52, ewadene kelas kontrol 77,57. Asil uji beda yaiku  t hitung = 

10,159 lan sig.(2-tailed)= 0,000. Amarga tingkat signifikansi uji beda kurang saka 

0,05%, dudutane ana beda kang signifikan asil piwulangan nyemak basa Jawa 

antarane kelas eksperimen lan kelas kontrol, (2) Patrape siswa kelas eksperimen 

becik lan siswa wis siyaga nampa piwulangan. Ewadene siswa kelas kontrol 

kurang nggatekake, kurang tenanan, kurang seneng, kurang respon, lan kurang 

aktif.  

 

      Adhedhasar asil penelitian, pamrayoga kang diaturake yaiku guru bisa 

nggunakake film pendek kanthi tema paribasan ing piwulangan nyemak carita 

basa Jawa ing SMP Diponegoro Majenang, saengga siswa ora kangelan maneh 

melu piwulangan nyemak basa Jawa, lan siswa dibiyasakake migunakake basa 

Jawa miturut unggah-ungguh. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pendidikan karakter sangat diperlukan bagi para siswa. Pernyataan 

tersebut muncul karena perilaku siswa di sekolah yang semakin 

memprihatinkan. Salah satu contohnya yaitu kurangnya kesantunan siswa 

ketika berada di sekolah.  Siswa kurang memperhatikan unggah-ungguh  

serta tata krama saat berbicara dan berperilaku di depan guru dan warga 

sekolah lainnya saat berada di dalam maupun di luar sekolah.  

Utami (2014) dalam penelitian dengan judul Pemanfaatan 

Ungkapan Tradisional dalam Materi Ajar Keterampilan Reseptif Bahasa 

Jawa SMP sebagai Wahana Pendidikan Karakter, mengemukakan bahwa 

pendidikan karakter dapat dilaksanakan secara konkret dalam 

pembelajaran bahasa Jawa di sekolah. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa materi ajar keterampilan reseptif bahasa Jawa dinilai paling tepat 

sebagai sarana pendidikan karakter. 

Keterampilan berbahasa reseptif meliputi keterampilan membaca 

dan menyimak. Dengan membaca dan menyimak, siswa mengalami proses 

memahami, mengevaluasi, dan menanggapi informasi yang diperoleh. 
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Untuk itu, diperlukan materi ajar keterampilan reseptif yang 

memperhatikan kebermaknaan dan kemenarikan wacana, karena siswa 

merupakan subjek utama yang menerima pendidikan karakter. 

Keterampilan menyimak perlu diajarkan kepada siswa karena 

keterampilan ini sangat penting untuk dikuasai. Dalam pembelajaran 

keterampilan menyimak bahasa Jawa kelas VII semester 2 terdapat 

Kompetensi Dasar (KD) :Mendengarkan cerita, berita yang disiarkan 

melalui radio, televisi, atau media lain. Siswa diharapkan dapat 

menjelasakan isi wacana, mengevaluasi dan mengambil nilai positif dari 

wacana untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Kenyataan yang terjadi di sekolah, keterampilan menyimak bahasa 

Jawa menjadi keterampilan yang sulit dikuasai siswa karena memerlukan 

konsentrasi penuh. Hasil observasi di SMP Diponegoro Majenang 

menunjukkan bahwa keterampilan menyimak bahasa Jawa belum dikuasai 

siswa secara maksimal. Hal tersebut ditunjukkan melalui nilai siswa pada 

KD mendengarkan cerita yang selalu rendah. Kebanyakan siswa mengeluh 

karena materi cerita yang mereka pelajari kurang menarik. Siswa juga 

merasa jenuh karena mereka hanya diberi penugasan untuk menyimak 

materi cerita pada LKS yang dibacakan oleh guru, kemudian mengerjakan 

latihan soal. Di samping itu, dampak negatif yang timbul adalah siswa 

menjadi acuh ketika guru memberikan penjelasan di dalam kelas. 
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Guru mata pelajaran bahasa Jawa kelas VII di SMP Diponegoro 

Majenang telah mencoba mengatasi permasalahan siswa dengan 

memberikan materi ajar untuk keterampilan menyimak berupa media 

pembelajaran berbasis audio maupun audiovisual. Pada kenyataannya, 

masih terdapat kekurangan. Kekurangan tersebut yaitu bahasa pengantar 

dalam materi ajar pada media menggunakan dialek Surakarta dan 

Yogyakarta (bukan dialek Banyumasan). Permasalahan inilah yang 

membuat siswa kesulitan untuk memahami materi ajar dalam 

pembelajaran bahasa Jawa. 

Dalam proses pembelajaran, media menjadi faktor penting dalam 

mendukung hasil belajar siswa. Penggunaan media dapat meningkatkan 

minat dan motivasi belajar siswa. Pemilihan media perlu memperhatikan 

keefektivannya. Banyak faktor yang mempengaruhi pemilihan sebuah 

media, misalnya sesuai materi, isi media mudah dimengerti, menarik 

perhatian, fasilitas sekolah mendukung, dan lain-lain. 

Salah satu alternatif media yang sesuai kriteria sekaligus dapat 

digunakan untuk menangani permasalahan yang terjadi pada siswa kelas 

VII SMP Diponegoro Majenang adalah film pendek bertema paribasan. 

Film pendek bertema paribasan mampu menyajikan materi yang berisi 

wacana cerita yang dikembangkan menggunakan dialek siswa dengan 

tokoh manusia yang mengandung nilai pendidikan karakter. Melalui film 

pendek ini, siswa akan lebih mudah memahami isi materi, sehingga dapat 

mengevaluasinya dan mengambil nilai positif yang dapat diterapkan dalam 



4 
 

kehidupan sehari-hari. Film pendek dapat digunakan untuk keterampilan 

menyimak. Melalui menyimak, siswa akan menyerap isi dari wacana cerita 

yang terdapat dalam film pendek dan kemudian mengeksplorasikannya 

melalui peran yang mereka mainkan.  

Penelitian ini merupakan penelitian payung dari Utami. Penelitian 

ini dimaksudkan untuk mengujicobakan film pendek bertema paribasan 

dalam pembelajaran keterampilan menyimak bahasa Jawa pada siswa 

kelas VII SMP Diponegoro Majenang. 

1.2  IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, 

masalah yang dapat diidentifikasikan adalah nilai siswa pada KD 

mendengarkan cerita selalu rendah. Kebanyakan siswa mengeluh karena 

materi cerita yang mereka pelajari kurang menarik. Siswa juga merasa 

jenuh karena mereka hanya diberi penugasan untuk menyimak materi 

cerita pada LKS yang dibacakan oleh guru, kemudian mengerjakan latihan 

soal. 

Tersedianya materi ajar untuk KD mendengarkan cerita yang 

berupa media berbasis audio maupun audiovisual dalam kenyataannya 

masih memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut yaitu bahasa pengantar 

dalam materi ajar pada media menggunakan dialek Surakarta dan 

Yogyakarta (bukan dialek Banyumasan). Permasalahan inilah yang 
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membuat siswa kesulitan untuk memahami materi ajar dalam 

pembelajaran bahasa Jawa. 

1.3  PEMBATASAN MASALAH 

Berdasar pada identifikasi masalah di atas, pembatasan masalah 

dalam penelitian ini bahwa terdapat permasalahan pada nilai siswa dalam 

KD mendengarkan cerita yang selalu rendah, untuk mengatasi masalah 

tersebut diperlukan media pembelajaran yang sesuai. Penggunaan film 

pendek bertema paribasan dapat menjadi alternatif untuk mengatasi 

permasalahan nilai siswa kelas VII SMP Diponegoro Majenang yang 

selalu rendah dalam KD mendengarkan cerita. 

1.4  RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, masalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1) Bagaimana perbedaan hasil pembelajaran menyimak kelas eksperimen yang 

menggunakan film pendek bertema paribasan dengan kelas kontrol yang 

tidak menggunakan film pendek bertema paribasan? 

2) Bagaimana perbedaan perilaku siswa dalam pembelajaran menyimak di 

kelas eksperimen yang menggunakan film pendek bertema paribasan 

dengan kelas kontrol yang tidak menggunakan film pendek bertema 

paribasan? 
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1.5 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1) Menjelaskan perbedaan hasil pembelajaran menyimak kelas eksperimen 

yang menggunakan film pendek bertema paribasan dengan kelas kontrol 

yang tidak menggunakan film pendek bertema paribasan. 

2) Mendeskripsikan perbedaan perilaku siswa dalam pembelajaran menyimak 

di kelas eksperimen yang menggunakan film pendek bertema paribasan 

dengan kelas kontrol yang tidak menggunakan film pendek bertema 

paribasan. 

1.6 MANFAAT PENELITIAN 

Sesuai dengan tujuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat, baik secara teoretis maupun secara praktis. 

1) Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah penelitian 

eksperimen pembelajaran bahasa Jawa dengan menggunakan materi ajar 

bertema paribasan yang merupakan ungkapan tradisional hasil kristalisasi 

kebudayaan Jawa. 

2) Manfaat Praktis 
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Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

berbagai pihak. 

a. Bagi guru dan calon guru, film pendek bertema paribasan dapat 

dijadikan alternatif dalam pembelajaran keterampilan menyimak bahasa 

Jawa. 

b. Bagi siswa, penerapan film pendek bertema paribasan dalam 

pembelajaran keterampilan menyimak bahasa Jawa diharapkan dapat 

menambah minat dan motivasi belajar. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

2.1 Kajian Pustaka 

 Pustaka yang mendasari penelitian ini yaitu hasil-hasil penelitian terdahulu 

yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian yang berkaitan 

dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. Rizka (2013) melakukan 

penelitian dengan judul Peningkatan Keterampilan Berbicara Bahasa 

Jawa Ragam Krama melalui Metode Role Playing Berbasis Media 

Audiovisual pada Siswa Kelas VA SDN Gisikdrono 03 Semarang. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa metode role playing berbasis media 

audiovisual dapat meningkatkan aktivitas siswa terlihat dari siklus I 

menunjukkan persentase 67,5% dengan kriteria baik, meningkat pada 

siklus II menjadi 85,2% dengan kriteria sangat baik. Rata-rata nilai 

keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama siswa pada siklus I 

adalah 62,9 dengan persentase ketuntasan sebesar 61,3%. Rata-rata nilai 

keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama pada siklus II adalah 

72,1 dengan persentase ketuntasan sebesar 80,6%.  

Persamaan penelitian Rizka dengan penelitian ini terletak pada 

penggunaan metode role playing dalam pembelajaran bahasa Jawa. 

Perbedaannya adalah objek kajian, pada penelitian yang dilakukan Rizka 

adalah siswa sekolah dasar, sedangkan penelitian ini yaitu siswa sekolah 

menengah pertama. Selain itu, penelitian Rizka dilakukan untuk 
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meningkatkan keterampilan berbicara siswa, sedangkan penelitian ini 

untuk meningkatkan keterampilan menyimak siswa. Metode penelitian 

Rizka menggunakan PTK (Penelitian Tindakan Kelas), sedangkan 

penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen. 

Penelitian yang relevan dilakukan Istiqomah (2014) berjudul 

Pengembangan Media Pembelajaran Menyimak Bertema Paribasan untuk 

Siswa SMP di Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengembangan media pembelajaran menyimak bertema paribasan dapat 

meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa. Selain itu, 

media pembelajaran tersebut juga mengandung muatan pendidikan 

karakter yang sangat diperlukan oleh siswa. Penelitian Istiqomah 

menghasilkan film pendek berbahasa Jawa bertema paribasan. 

Berdasarkan penilaian validasi ahli media dan materi dari segi isi beserta 

tampilan, film pendek tersebut dinilai layak sebagai media. 

 Persamaan penelitian Istiqomah dengan penelitian ini terletak pada media 

pembelajaran menyimak bertema paribasan. Perbedaan penelitian 

Istiqomah dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian. Jenis 

penelitian yang dilakukan Istiqomah adalah penelitian pengembangan 

(Research and Development) yang menghasilkan suatu produk media film 

pendek berbahasa Jawa, sedangkan penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen yang akan mengujicobakan produk hasil penelitian Istiqomah. 



10 
 

 Utami (2014) melakukan penelitian dengan judul Pemanfaatan Ungkapan 

Tradisional dalam Materi Ajar Keterampilan Reseptif Bahasa Jawa SMP 

sebagai Wahana Pendidikan Karakter. Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa siswa membutuhkan materi pembelajaran keterampilan reseptif 

yang dikemas dalam bentuk cerita. Selain itu, guru juga membutuhkan 

materi pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan 

karakter. Produk materi ajar keterampilan reseptif yang dihasilkan Utami 

berupa film pendek berbahasa dialek yang bersumber dari ungkapan 

tradisional Jawa. Film pendek yang dihasilkan pada penelitian Istiqomah 

termasuk produk dari penelitian Utami. 

 Penelitian ini merupakan penelitian payung dari penelitian Utami (2014) 

yang mengimplementasikan media pembelajaran. Implementasi yang 

dilakukan berupa pengujicobaan film pendek bertema paribasan berbasis 

audiovisual yang telah dihasilkan pada penelitian Istiqomah untuk 

kompetensi mendengarkan cerita. Melalui film pendek tersebut, dilakukan 

penerapan pendidikan karakter bagi siswa dalam pembelajaran bahasa 

Jawa. Eksperimen media pembelajaran diterapkan dalam dua kelas yaitu 

kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

 Penelitian yang berkaitan dengan media pembelajaran juga dilakukan oleh 

Onasanya (2004) yang berjudul Selection and Utilization of Intructional 

Media for Effective Practice Teaching. Hasil penelitian ini 

menggambarkan pentingnya media pembelajaran untuk komunikasi yang 
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efektif, terutama selama proses pembelajaran. Berbagai jenis media dapat 

dimanfaatkan oleh guru untuk kegiatan mengajar agar lebih efektif. 

 Onasanya (2004) menyebutkan bahwa ada beberapa keuntungan yang 

diperoleh ketika menggunakan media dalam proses pembelajaran. 

Pertama, media efektif digunakan untuk mendorong dan memfasilitasi 

belajar siswa. Kedua, melalui penggunaan media, materi ajar dapat 

disampaikan lebih jelas dan spesifik sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pengajaran yang disampaikan oleh guru. Ketiga, penggunaan media dalam 

pembelajaran dapat menjadikan suasana belajar lebih menarik dan 

menyenangkan. Keempat, dengan penggunaan media dapat meningkatkan 

interaksi antar siswa dan interaksi siswa dengan guru. Kelima, media dapat 

menghemat waktu mengajar karena hanya memerlukan waktu singkat 

untuk menjelaskan materi yang begitu banyak. Selain itu, media juga dapat 

merangsang siswa untuk bertanya sehingga menjadikan pembelajaran di 

kelas lebih aktif. 

Persamaan penelitian Onasanya dengan penelitian ini terletak pada 

pembahasan mengenai keefektivan sebuah media pembelajaran. 

Perbedaannya adalah tujuan penelitian Onasanya untuk mengetahui 

pengaruh media terhadap pembelajaran, sedangkan penelitian ini untuk 

mengujicobakan media dalam pembelajaran. 

 Kozma (1991) melakukan penelitian berjudul Learning with Media. 

Penelitian ini mengulas tentang pengaruh media pembelajaran. Media 



12 
 

memberikan pengaruh pada siswa dalam interaksinya di dalam 

pembelajaran. Siswa akan lebih memahami materi dengan cara menyimak 

media dengan berbagai karakteristiknya. Karakteristik tersebut terdiri dari 

dua jenis, yaitu simbolik dan tidak simbolik. 

 Dalam penelitian ini, Kozma menunjukkan bahwa karakteristik simbolik 

lebih berpengaruh pada siswa.Gambar dianggap sebagai ekspresi simbolik 

atau sebagai objek konkret dalam lingkungan.Gambar dapat dijadikan 

sebagai sumber yang efisien untuk memperoleh informasi. Gambar 

tersebut dapat dibuat melalui program komputer yang disesuaikan dengan 

materi yang akan diajarkan. Melalui gambar-gambar yang menarik, minat 

siswa untuk belajar akan semakin meningkat.  

 Persamaan penelitian Kozma dengan penelitian ini terletak pada 

penggunaan media pembelajaran menyimak yang memiliki karakteristik 

simbolik, yaitu berupa gambar. Perbedaannya adalah tujuan penelitian 

kozma untuk menghasilkan produk berupa gambar yang dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran menyimak, sedangkan penelitian ini bertujuan 

mengujicobakan sebuah produk sebagai media pembelajaran menyimak. 

 Penelitian lain dilakukan oleh Sunday (2009) Teachers Perception of the 

Role of Media in Classroom Teaching in Secondary Schools. Penelitian ini 

merupakan evaluasi persepsi guru tentang peran media di Oyo, 

Nigeria.Sebanyak 150 guru sekolah menengah di Oyo ikut berpartisipasi 

dalam penelitian ini. Ada dua peran media dalam penelitian ini, yaitu 
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media digunakan untuk melengkapi guru dengan efektivitasnya dalam 

kelas dan media yang digunakan untuk menggantikan guru melalui sistem 

pembelajaran. 

 Sunday (2009) menyatakan bahwa penggunaan media sebagai sistem 

pembelajaran dapat menekankan inovasi dan perubahan dalam metode 

pembelajaran yang digunakan. Penelitian ini relevan dengan penelitian 

yang akan dilakukan karena sama-sama melakukan perubahan dalam 

metode pembelajaran yang digunakan. Perubahan dalam metode 

pembelajaran dilakukan untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. 

Perbedaannya adalah metode penelitian Sunday adalah metode penelitian 

evaluasi yang bertujuan untuk memeriksa proses jalannya suatu sistem 

pembelajaran sekaligus menguaraikan fakta-fakta yang bersifat kompleks 

dalam sistem tersebut, sedangkan metode penelitian yang akan dilakukan 

adalah metode penelitian eksperimen. 

 Aini (2013) melakukan penelitian berjudul Instructional Media in 

Teaching English to Young Learners: A Case Study in Elementary Schools 

in Kuningan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat empat jenis 

media yang pada umumnya sering digunakan oleh guru, yaitu (1) papan, 

(2) realia, (3) gambar, dan (4) buku. Pemilihan media yang tepat dapat 

menunjang motivasi belajar siswa. Dengan menggunakan media 

pembelajaran misalnya menampilkan gambar dan suara, para siswa akan 

memberikan perhatian lebih pada guru karena munculnya rasa ingin tahu 

yang besar pada diri mereka. Penggunaan media pembelajaran yang 
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memanfaatkan teknologi modern dapat meningkatkan kualitas pengajaran 

guru. 

 Persamaan penelitian Aini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu 

pada penggunaan media pembelajaran yang menampilkan gambar dan 

suara. Perbedaannya adalah objek kajian, pada penelitian yang dilakukan 

Aini adalah siswa sekolah dasar, sedangkan penelitian ini yaitu siswa 

sekolah menengah pertama. 

Penelitian lain tentang Role Playing dilakukan oleh Lankoski dan 

Jarvela (2006) berjudul “An Bodied Cognition Approach for 

Understanding Role-Playing”. Penelitian yang diterbitkan oleh 

International Journal of Role Playing menunjukkan bahwa role playing 

merupakan salah satu permainan yang mengasah kekreativitasan siswa. 

Permainan ini melibatkan ekspresi dan emosi. Pemain bermain menurut 

fiksi permainan, akting mereka dicerminkan dan diinterpretasikan melalui 

peran yang mereka mainkan. Melalui permainan ini, siswa akan aktif 

dalam pembelajaran di kelas. 

Persamaan penelitian Lankoski dan Jarvela dengan penelitian ini 

terletak pada penggunaan role playing yang diterapkan pada siswa dalam 

pembelajaran. Perbedaannya adalah metode penelitian Lankoski dan 

Jarvela adalah metode deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan tentang 

role playing, sedangkan metode penelitian ini yaitu metode penelitian 

eksperimen yang akan mengujicobakan role playing dalam pembelajaran. 
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Berdasarkan kajian pustaka di atas, beberapa penelitian yang 

menerapkan media dalam pembelajaran sudah pernah dilakukan. 

Penelitian ini dilakukan sebagai pelengkap dari penelitian-penelitian 

sebelumnya. Penerapan media pembelajaran menyimak bertema paribasan 

diharapkan dapat lebih meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar 

siswa dalam pembelajaran keterampilan menyimak dibandingkan dengan 

penerapan media papan, realia, gambar, dan buku. 

Berdasarkan penelitian yang terdapat pada kajian pustaka di atas, 

dapat diketahui bahwa penelitian dengan judul Implementasi Media 

Pembelajaran Menyimak Bertema Paribasan dengan Metode Role Playing 

pada Siswa Kelas VII SMP Diponegoro Majenang belum pernah 

dilakukan pada penelitian sebelumnya. 

2.2 Landasan Teoretis 

Dalam landasan teoretis ini dipaparkan beberapa teori yang mendukung 

proses penelitian ini. teori-teori tersebut meliputi (1) media pembelajaran, (2) film 

pendek,  (3) paribasan, (4) menyimak. 

2.2.1 Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah media yang memungkinkan 

terwujudnya hubungan langsung antara guru dengan para siswa. Secara 

umum, peranan guru yang menggunakan media pembelajaran sangatlah 

berbeda dengan peranan seorang guru “biasa” (Anderson 1987:21). Selain 

sebagai penghubung antara guru dan para siswa, media juga merupakan 
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penyalur pesan yang merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat 

serta kemauan peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar 

terjadi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran secara efektif 

(Sukiman 2012:29). 

Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

dapat membangkitkan minat dan motivasi, serta membawa pengaruh-

pengaruh psikologis terhadap siswa. Selain membangkitkan minat dan 

motivasi siswa, media pembelajaran juga dapat membantu siswa 

meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan 

terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi 

(Hamalik dalam Arsyad 2013:20). 

Media pembelajaran dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapai 

oleh siswa (Sudjana dan Rivai 2013:2). Adapun alasannya adalah 

berhubungan dengan manfaat dari media pembelajaran, yaitu (1) 

pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar, (2) siswa dapat lebih memahami materi 

yang diberikan, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pembelajaran, 

(3) siswa akan lebih aktif ketika pembelajaran, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain. 

Media pembelajaran memiliki empat fungsi, yaitu (a) fungsi atensi, 

yaitu untuk menarik dan mengarahkan perhatian siswa, (b) fungsi afektif, 
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yaitu untuk menggugah emosi dan sikap siswa, (c) fungsi kognitif, yaitu 

untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung 

dalam materi yang diajarkan, dan (d) fungsi kompensatoris, yaitu untuk 

mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat memahami isi pelajaran 

yang disajikan (Levie dan Lentz dalam Arsyad 2013:20). 

Ada empat jenis media pembelajaran yang biasa digunakan dalam 

proses pembelajaran. Pertama, media grafis atau media dua dimensi seperti 

gambar, foto, grafik, bagan, poster, kartun, komik dan lain-lain. Kedua, 

media tiga dimensi yaitu dalam bentuk model padat, model penampang, 

model susun, model kerja, mock up, diorama, dan lain-lain. Ketiga, media 

proyeksi seperti slide, film strips, film, penggunaan OHP, dan lain-lain. 

Keempat, penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran (Sudjana 

dan Rivai 2013:4). Dalam penelitian ini menggunakan media pembelajaran 

jenis proyeksi yang berupa film pendek berbahasa Jawa. 

2.2.2 Film Pendek 

Latief dan Utud (2013:22) menjelaskan bahwa film adalah karya seni yang 

merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan 

kaidah sinema fotografi, dengan atau tanpa suasana, dan dapat pertunjukkan. 

Karya seni berupa film memang sangat memungkinkan dapat dipertunjukkan 

kepada orang banyak dan dapat dinikmati kapanpun selama orang tersebut dapat 

memutar film. Film yang berdurasi antara 1-30 menit termasuk dalam golongan 

film pendek (Latief dan Utud 2013:24) 
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2.2.3 Paribasan 

Paribasan dapat disebut peribahasa (dalam bahasa 

Indonesia).Peribahasa adalah semua bentuk bahasa yang mengandung arti 

kiasan, di dalamnya termasuk ungkapan berupa kata atau frasa, 

perumpamaan, tamsil atau ibarat, dan pepatah.Jadi ke dalam peribahasa itu 

termasuk pula pepatah, yaitu klausa atau kalimat yang mengandung makna 

kiasan (Badudu dalam Setiyanto1993:138). Penjelasan tentang peribahasa 

dilengkapi oleh Setiyanto (1993:139) bahwa yang dimaksud dengan 

peribahasa adalah kalimat atau kelompok perkataan yang tetap pada 

susunannya dan biasanya mengkiaskan maksud tertentu. 

Berdasarkan Kawruh Basa Jawa, paribasan memiliki arti yaitu 

ukara utawa unen-unen sing tegese wantah dudu pepindhan „kalimat atau 

ungkapan yang memiliki arti sebenarnya bukan perumpamaan. Ungkapan-

ungkapan yang terdapat dalam bahasa Jawa dibedakan atas paribasan, 

bebasan, saloka, dan sanepa. Salah satu contoh paribasan yaitu yatna 

yuwana, lena kena „hati-hati selamat, tidak hati-hati bahaya‟ mempunyai 

makna yakni bertindak hati-hati membawa keselamatan, bertindak ceroboh 

mengakibatkan bahaya. Makna yang muncul berupa makna referensial, 

sama dengan makna sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa paribasan 

tidak mengandung perumpamaan. Dalam penelitian ini ungkapan yang 

digunakan adalah esuk dhele sore tempe, yang memiliki makna orang tidak 

berpendirian tetap (mencla-mencle). 
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2.2.4 Menyimak 

Keterampilan berbahasa erat kaitannya dengan proses berpikir 

yang mendasari bahasa. Bahasa seseorang mencerminkan 

pikirannya.Semakin cerah dan jelas pikiran seseorang, semakin terampil 

seseorang berbahasa. Melatih keterampilan berbahasa berarti melatih 

keterampilan berpikir (Tarigan 1980:1). 

Dalam komunikasi berbahasa ada empat aspek keterampilan, yaitu 

keterampilan menyimak (listening skills), keterampilan berbicara 

(speaking skills), keterampilan membaca (reading skills), dan keterampilan 

menulis (writing skills). Dalam prakteknya, antara keterampilan satu 

dengan yang lainnya memiliki hubungan erat. Keempat keterampilan 

tersebut pada dasarnya merupakan satu kesatuan, merupakan catur tunggal 

(Tarigan 1980:1). 

Menyimak merupakan suatu keterampilan berbahasa yang tidak 

dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sehari-hari baik di lingkungan 

formal maupun informal. Dengan bahasa manusia dapat berkomunikasi. 

Dengan berkomunikasi, orang dapat menyampaikan gagasannya, 

perasaannya atau pengalamannya kepada orang lain. Melalui komunikasi 

kita dapat melakukan kontak dengan orang lain tentang berbagai hal yang 

kita temukan dalam kehidupan (Sutari dkk 1998:6). 

Menurut Sabarti (1992:149), menyimak berperan sebagai (1) dasar 

belajar berbahasa, (2) menunjang keterampilan berbicara, membaca, dan 
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menulis, (3) pelancar komunikasi lisan, dan (4) penambah informasi atau 

pengetahuan. Sama halnya dengan pendapat Rivers (1978:62) yang 

mengemukakan bahwa menyimak merupakan keterampilan berbahasa 

yang cukup mendasar dalam aktivitas berkomunikasi. Kegiatan yang 

terjadi di masyarakat kita menunjukkan bahwa kegiatan menyimak lebih 

banyak dilakukan daripada kegiatan berbahasa lain yaitu berbicara, 

membaca, dan menulis. Rivers menilai kebanyakan orang dewasa 

menggunakan 45% waktunya untuk menyimak, 30% untuk berbicara, 16% 

untuk membaca, dan hanya 9% saja untuk menulis. 

Sependapat dengan penilaian Rivers, Adler dalam Hermawan 

(2012:30) menguraikan bahwa 53% aktivitas komunikasi didominasi oleh 

menyimak, sedangkan menulis 14%, berbicara 16% dan membaca 17%. 

Menurut Laderman (2012:30), orang dewasa meluangkan waktunya 42% 

untuk melakukan aktivitas menyimak, sedangkan anak-anak sekitar 58%. 

Selain itu, Vito (2012:30), memberikan gambaran komparatif mengenai 

aktivitas menyimak yang dilakukan oleh orang dewasa dan mahasiswa. 

Orang dewasa meluangkan waktu 45% untuk menyimak, 30% untuk 

berbicara, 16% untuk membaca dan 9% untuk menulis, sedangkan 

mahasiswa meluangkan waktunya sebesar 53% untuk menyimak, 16% 

untuk berbicara, 17% untuk membaca, dan 14% untuk menulis. 

Melalui aktivitas menyimak kita dapat memahami orang lain 

secara lebih baik. Menyimak tidak datang secara alami, sehingga kita perlu 

bekerja keras untuk dapat menyimak secara efektif. Kita dituntut untuk 
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mendengarkan dan memperhatikan pesan-pesan verbal serta non verbal 

pembicara. Kita juga dituntut untuk memahami isi, maksud dan berbagai 

aspek lain yang sifatnya kompleks seperti suasana hati, kebiasaan, nilai, 

kepercayaan, motif, sikap, dorongan, kebutuhan dan pendapat pembicara 

(Hermawan 2012:30). 

Walaupun menyimak itu penting, namun ia sering disalah artikan 

sehingga dapat mempengaruhi proses komunikasi. Ada tiga gambaran 

umum yang keliru mengenai menyimak. Umumnya orang menganggap 

menyimak sama dengan mendengar. Orang-orang juga menganggap 

menyimak bersifat alamiah dan semua penyimak menerima pesan yang 

sama, padahal dalam kenyataannya tidak demikian (Adler 1986; Pearson 

& Nelson 1979 dalam Hermawan 2012:33). 

Mendengar bersifat pasif dan spontan, sedangkan menyimak 

bersifat aktif dan memerlukan perhatian penuh. Menyimak menyangkut 

proses dan interpretasi terhadap informasi yang datang. Jadi dalam 

menyimak diperlukan konsentrasi, perhatian yang sungguh-sungguh, 

kesengajaan, pemahaman dan kehati-hatian (Hermawan 2012:33). 

2.3 Kerangka Berfikir 

Keterampilan menyimak merupakan salah satu keterampilan 

berbahasa yang sangat penting dikuasai oleh siswa. Siswa yang menguasai 

keterampilan menyimak diharapkan dapat menjelasakan isi wacana yang 

ia simak, mengevaluasi dan mengambil nilai positif dari wacana untuk 
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dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam proses 

pembelajaran keterampilan menyimak cerita bahasa Jawa pada siswa kelas 

VII SMP Diponegoro Majenang banyak menemukan kendala sehingga 

menyebabkan nilai hasil belajar siswa selalu rendah. Siswa kesulitan 

dalam mengikuti pembelajaran menyimak cerita bahasa Jawa karena 

materi ajar keterampilan menyimak yang diajarkan sulit untuk mereka 

pahami. 

Pada penelitian Istiqomah (2014) telah menghasilkan produk 

berupa film pendek berbahasa Jawa bertema paribasan. Film tersebut 

dapat dijadikan sebagai alternatif media pembelajaran menyimak bahasa 

Jawa untuk siswa SMP. Film pendek  bertema paribasan mampu 

menyajikan materi yang berisi wacana cerita yang dikembangkan 

menggunakan dialek siswa dengan tokoh manusia yang mengandung nilai 

pendidikan karakter. Melalui media ini, siswa akan lebih mudah 

memahami isi materi, sehingga dapat mengevaluasinya dan mengambil 

nilai positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian 

ini akan mengujicobakan film pendek bertema paribasan sebagai alternatif 

untuk mengatasi permasalahan siswa kelas VII SMP Diponegoro 

Majenang terhadap materi ajar keterampilan menyimak cerita bahasa 

Jawa. Hal tersebut diharapkan akan menarik perhatian siswa dan 

mempermudah siswa dalam memahami materi ajar keterampilan 

menyimak cerita bahasa Jawa. Penggunaan film pendek bertema 
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paribasan dalam pembelajaran keterampilan menyimak bahasa Jawa juga 

diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir di atas, pada 

penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut. 

H0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar dan perilaku 

siswa dalam pembelajaran keterampilan menyimak bahasa Jawa pada 

siswa kelas eksperimen yang menggunakan film pendek bertema 

paribasan dengan kelas kontrol yang tidak menggunakan film pendek 

bertema paribasan. 

H1 : Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar dan perilaku 

siswa dalam pembelajaran keterampilan menyimak bahasa Jawa pada 

siswa kelas eksperimen yang menggunakan film pendek bertema 

paribasan dengan kelas kontrol yang tidak menggunakan film pendek 

bertema paribasan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

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 

dibanding dengan tindakan lain. 

Desain penelitian menggunakan pre-experimental design dalam 

bentuk Intact-Group Comparison. Bentuk desain tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

Keterangan: 

O1 = Hasil pengukuran kelompok yang diberi perlakuan. 

O2 = Hasil pengukuran kelompok yang tidak diberi perlakuan. 

X = Treatment yang diberikan. 

(Sugiyono 2012:111) 

 

X O1 

 O2 



25 
 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Menurut Arikunto (2010:173), populasi merupakan keseluruhan 

objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP 

Diponegoro Majenang yang berjumlah 80 siswa, terdiri atas 28 siswa kelas 

VII A, 27 siswa kelas VII B, dan 25 siswa kelas VII C. Alasan penentuan 

populasi ini karena ketiga kelas tersebut masih dalam satu sekolah dan 

merupakan kelas pararel yang disebar secara acak pada tiap kelas, 

sehingga ketiga kelas tersebut memiliki kesetaraan dari segi kemampuan 

akademik dan tidak memiliki perbedaan yang signifikan. 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2011:118). Pada uji keefektifan, 

penelitian ini memerlukan satu kelas kontrol dan satu kelas eksperimen 

yang bersifat homogen. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas VII A 

dan VII B. Berikut perhitungan uji homogenitas berdasarkan nilai awal 

materi keterampilan menyimak cerita. 
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Tabel 3.1 Homogenitas Sampel Penelitian 
Independent Samples Test 

  Levene's 
Test for 
Equality 

of 
Varianc

es t-test for Equality of Means 

  

F 
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2
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d
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s
s
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3.5
5
5 

.06
5 

1.5
7
8 

53 .121 .538 .341 

-
.
1
4
6 

1.2
2
3 

Equal 
v
a
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n
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e
s 
n
o
t 
a
s
s
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e
d 

  

1.5
8
5 

51.0
5
8 

.119 .538 .340 

-
.
1
4
4 

1.2
2
0 

 Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh hasil F hitung 3,555 dengan 

signifikan 0,065. Oleh karena signifikan >0,05, dapat disimpulkan bahwa 
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H0 diterima. Berdasarkan pernyataan tersebut berarti kelas VII A dan VII 

B yang dipilih sebagai sampel bersifat homogen, sehingga kedua sampel 

tersebut dapat dijadikan kelas kontrol dan kelas eksperimen pada 

penelitian yang akan dilakukan. 

 Kelas VII A dijadikan sebagai kelas kontrol, sehingga tidak diberi 

perlakuan. Pembelajaran keterampilan menyimak cerita pada kelas VII A 

dilakukan secara konvensional oleh guru. Pada kelas VII B, sebagai kelas 

eksperimen, kelas diberikan perlakuan. Pembelajaran keterampilan 

menyimak cerita di kelas VII B dilakukan dengan menggunakan film 

pendek bertema paribasan. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Menurut Kerlinger (dalam Sugiyono 2012:61), variabel adalah 

konstrak (construct) atau sifat yang akan dipelajari. Variabel dalam 

penelitian ini terdiri dari variabel terikat (dependen) dan variabel bebas 

(independent). 

3.3.1 Variabel Terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono 2012:61).Variabel 

terikat dalam penelitian ini yaitu hasil dan perilaku siswa dalam 

pembelajaran keterampilan menyimak cerita pada siswa kelas VII SMP 

Diponegoro Majenang. 
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3.3.2 Variabel Bebas 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependen) 

(Sugiyono 2012:61). Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu penggunaan 

film pendek bertema paribasan. 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua 

fenomena ini disebut variabel penelitian (Sugiyono 2010:148). 

Jumlah instrument penelitian tergantung pada jumlah variabel 

penelitian yang telah ditetapkan untuk diteliti (Sugiyono 2010:149). 

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu instrument tes dan 

non tes. Instrument tes berupa tes keterampilan siswa dalam menyimak 

cerita dan tes keterampilan bermain peran (role playing), sedangkan 

instrument non tes berupa pedoman wawancara dan observasi. 

3.4.1 Tes  

Instrument tes dalam penelitian ini berupa tes keterampilan 

menyimak cerita dan tes keterampilan bermain peran (role playing). 

Penilaian dalam keterampilan menyimak cerita terdiri dari empat kriteria. 

Keempat kriteria tersebut terdiri dari (1) mengisi teks rumpang, (2) 

menentukan baik-buruk perilaku tokoh dalam cerita, (3) memberikan 
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tanggapan terhadap tokoh dalam cerita, (4) menyebutkan dan menjelaskan 

nilai-nilai pendidikan. Penilaian bermain peran (role playing) terdiri dari 

lima aspek yaitu (1) diksi, (2) pelafalan, (3) intonasi, (4)  ekspresi, dan (5) 

kelancaran. Tes keterampilan bermain peran dilakukan oleh semua siswa 

yang terbagi menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 

empat siswa untuk bermain peran di depan kelas, sedangkan kelompok 

lain memberikan penilaian terhadap kelompok yang maju. 

Nilai yang diperoleh siswa dikategorikan menjadi lima kategori. 

Kategori penilaian dijelaskan sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Kategori Perolehan Nilai 

No. Rentang Nilai Keterangan 

1. 80-100 Baik Sekali 

2. 66-79 Baik 

3. 56-65 Cukup 

4. 40-55 Kurang 

5. 30-39 Gagal 

Sumber : (Arikunto 2012:281) 

 Tabel di atas merupakan kategori perolehan nilai yang dibagi menjadi lima 

kategori. Pengategorian tersebut meliputi baik sekali, baik, cukup, kurang, 

dan gagal. Kategori baik sekali jika skor yang diperoleh antara 80 sampai 

100, kategori baik jika skor yang diperoleh antara 66 sampai 79, kategori 

cukup jika skor yang diperoleh antara 56 sampai 65, kategori kurang jika 
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skor yang diperoleh antara 40 sampai 55, dan kategori gagal jika skor yang 

diperoleh antara 30 sampai 39. 

 

 

3.4.2 Pedoman Wawancara 

Wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang pendapat 

siswa dan guru mengenai pembelajaran keterampilan menyimak 

menggunakan media pembelajaran menyimak bertema paribasan dengan 

metode role playing. Aspek dalam pedoman wawancara kepada siswa 

meliputi (1) pendapat siswa tentang kesulitan materi pembelajaran 

menyimak bahasa Jawa menggunakan film pendek bertema paribasan, (2) 

pendapat siswa tentang kesulitan materi pembelajaran menyimak bahasa 

Jawa menggunakan film pendek bertema paribasan. Aspek pedoman 

wawancara kepada guru meliputi (1) pendapat guru tentang proses 

pembelajaran menyimak bahasa Jawa menggunakan film pendek bertema 

paribasan, (2) saran guru untuk pembelajaran menyimak bahasa Jawa 

menggunakan film pendek bertema paribasan. 

 

3.4.3 Pedoman Observasi 

Observasi digunakan untuk memperoleh data tentang perilaku 

siswa selama proses pembelajaran keterampilan menyimak bahasa Jawa. 

Aspek yang diungkap dalam pedoman observasi adalah sebagai berikut. 

1) Kesiapan siswa dalam pembelajaran. 
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2) Keseriusan siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

3) Keaktifan siswa selama pembelajaran. 

4) Respon siswa selama pembelajaran. 

5) Keaktfian dan partisipasi siswa dalam kelompok. 

6) Keberanian siswa dalam bermain peran (role playing). 

7) Antusias siswa menanggapi kelompok lain. 

8) Penampilan siswa ketika bermain peran (role playing). 

 

3.5 Validitas Instrumen 

Sebelum melakukan penelitian, instrumen penelitian harus valid 

dan sesuai dengan konsep penelitian yang akan dilakukan. Uji validitas 

terdiri dari dua, yaitu validitas konstruk dan validitas isi. 

Validitas konstruk yang dilakukan dalam instrumen penelitian 

yaitu menggunakan pendapat para ahli (Sugiyono 2010:177). Setelah 

penyusunan instrumen penelitian, kemudian dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing. Setelah ada persetujuan penggunaan dari dosen pembimbing, 

maka instrument penelitian dinyatakan valid. 

Validitas isi yang dilakukan pada penelitian berupa instrumen yang 

berbentuk tes. Intrumen tes dalam penelitian dinyatakan valid jika sesuai 

dengan materi pembelajaran dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku 

pada sekolah menengah pertama. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 
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Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik tes, 

observasi, dan wawancara. 

3.6.1 Tes 

Tes berupa serentetan pertanyaan atau latihan untuk mengukur 

tingkat pemaham siswa terhadap media pembelajaran yang diberikan. 

Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik tes yang berupa tes 

keterampilan bermain peran (role playing) pada kelas eksperimen. Teknik 

tes dalam penelitian ini dilakukan selama perlakuan dilakukan pada kelas 

eksperimen dengan tujuan untuk mengetahui adanya perbedaan hasil 

pembelajaran yang menggunakan film pendek bertema paribasan pada 

kelas eksperimen dan yang tidak menggunakan pada kelas kontrol. 

3.6.2 Observasi 

Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis 

(Arikunto 2012:45). Teknik pengumpulan data dengan observasi 

dilakukan karena berkenaan dengan perilaku manusia dan apabila jumlah 

responden tidak terlalu banyak. Observasi dalam penelitian ini dilakukan 

pada saat pelaksanaan pembelajaran. Observasi ini dilakukan untuk 

mengamati perilaku siswa selama proses pembelajaran keterampilan 

menyimak bahasa Jawa menggunakan film pendek bertema paribasan. 

  

3.6.3 Wawancara 
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Wawancara adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk 

mendapatkan jawaban dari responden dengan cara tanya-jawab sepihak 

(Arikunto 2012:44). Wawancara dilakukan untuk memperoleh data 

tentang tanggapan siswa dan guru mengenai proses pembelajaran 

keterampilan menyimak bahasa Jawa menggunakan film pendek bertema 

paribasan. Wawancara kepada siswa dan guru dilakukan setelah proses 

pembelajaran selesai. 

3.7 Analisis Data 

Analisis data penelitian ini meliputi deskripsi data, uji prasyarat 

analisis, dan analisis akhir (uji hipotesis) dengan penjelasan sebagai 

berikut. 

3.7.1 Deskripsi Data 

Data yang dideskripsikan dalam penelitian ini berupa data 

kuantitatif dan data kualitatif. Data yang berbentuk bilangan, harganya 

berubah-ubah atau bersifat variabel disebut data kuantitatif, sedangkan 

data kualitatif adalah data yang dikategorikan menurut lukisan objek yang 

dipelajari (Sudjana 2005:4). Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa 

nilai hasil pembelajaran keterampilan menyimak bahasa Jawa dari kelas 

kontrol maupun kelas eksperimen, sedangkan data kualitatif berupa 

deskripsi tentang perilaku siswa pada kelas kontrol maupun kelas 

eksperimen. 

3.7.2 Uji Prasyarat Analisis 
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Uji prasyarat analisis berupa uji homogenitas.Uji prasyarat analisis 

data dalam penelitian ini diolah menggunakan program aplikasi SPSS 16. 

3.7.3 Analisis Akhir (Uji Hipotesis) 

Analisis akhir (uji hipotesis) dilakukan untuk menguji perbedaan 

perilaku siswa dan hasil belajar antara kelas kontrol dan kelas eksperimen 

yang mendapat perlakuan berbeda.Analisis perilaku siswa menggunakan 

teknik analisis data kualitatif. Pendeskripsian data tentang perilaku siswa 

yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Analisis hasil belajar 

dilakukan dengan menggunakan uji-t.pengolahan data dilakukan dengan 

menggunakan program aplikasi SPSS 16. 

Ketentuan dalam uji-t yaitu apabila t-hitung lebih kecil dari t-tabel 

atau nilai signifikasi >0,05, maka H0 diterima dan H1ditolak. Sebaliknya, 

apabila t-hitung lebih besar dari t-tabel atau nilai signifikasi <0,05, maka 

H0 ditolak dan H1 diterima. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Perbedaan Keterampilan Menyimak Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol 

Penelitian pada pembelajaran  menyimak cerita bahasa Jawa di kelas 

VII SMP Diponegoro Majenang  menggunakan dua kelas sebagai subjek 

penelitian, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pembelajaran 

keterampilan menyimak pada kelas eksperimen menggunakan film pendek 

bertema paribasan, sedangkan pada kelas kontrol dilakukan secara 

konvensional oleh guru. Hasil pembelajaran keterampilan menyimak cerita 

bahasa Jawa pada siswa kelas eksperimen lebih baik dibandingkan kelas 

kontrol. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.1 Kategori Keterampilan Menyimak Cerita bahasa Jawa Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 

No Rentang Kategori 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Frekuensi % Frekuensi % 

1 80-100 Baik Sekali 25 92,6 4 14 

2 66-79 Baik 2 7,4 24 86 

3 56-65 Cukup - 0 - 0 

4 40-55 Kurang - 0 - 0 

5 30-39 Gagal - 0 - 0 

Jumlah 27 100 28 100 
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Berdasarkan  tabel 1.1, dapat diketahui bahwa keterampilan 

menyimak cerita bahasa Jawa pada siswa kelas eksperimen lebih baik 

dibandingkan kelas kontrol. Siswa kelas eksperimen yang berkategori baik 

sekali terdapat 25 siswa (92,6%), sedangkan pada kelas kontrol terdapat 4 

siswa (14%). Siswa yang berkategori baik pada kelas eksperimen terdapat 

2 siswa (7,4%), sedangkan pada kelas kontrol terdapat 24 siswa (86%). 

Perolehan nilai rata-rata keterampilan menyimak cerita bahasa Jawa 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol menunjukkan perbedaan. Namun, 

nilai kedua kelas telah mencapai KKM, karena KKM mata pelajaran 

bahasa Jawa SMP Diponegoro Majenang yaitu ≥75. Berikut ini akan 

ditunjukkan perbedaan nilai rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol 

beserta tabel nilai ketuntasan keterampilan menyimak siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

Tabel 4.2 Nilai Rata-rata Keterampilan Menyimak Cerita Bahasa Jawa pada 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Group Statistics 

 

Kelas N Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. Error 

Mean 

Nilai 

men

yim

ak 

eksperime

n 
27 

83.518

5 
2.99192 .57579 

kontrol 
28 

77.571

4 
1.34519 .25422 

 

Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa kelas eksperimen yang 

berjumlah 27 siswa memiliki nilai rata-rata keterampilan menyimak 
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sebesar 83,52, sedangkan kelas kontrol yang berjumlah 28 siswa memiliki 

nilai rata-rata sebesar 77,57. 

Tabel 4.3 Nilai Ketuntasan Keterampilan Menyimak Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol 

Kategori 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Frekuensi % Frekuensi % 

Tuntas 27 100 28 100 

Tidak 

Tunt

as − 0 − 0 

Jumlah 27 100 28 100 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kelas 

eksperimen yang berjumlah 27 dan kelas kontrol yang berjumlah 28 siswa, 

keduanya telah mencapai nilai ketuntasan 100%. Namun, walaupun nilai 

kedua kelas telah mencapai ketuntasan tetapi statistik menunjukkan 

adanya perbedaan signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Berikut ini akan ditunjukkan uji beda (t-test) untuk mengetahui terjadinya 

perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Uji beda (t-test) yang dihitung menggunakan program aplikasi 

SPSS 16, yaitu sebagai berikut. 
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Tabel 4.4 Uji Beda (t-test) Keterampilan Menyimak 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Independent Samples Test 

  Levene's 
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es t-test for Equality of Means 
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Independent Samples Test 

  Levene's 

Test for 

Equalit

y of 

Varianc

es t-test for Equality of Means 
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Berdasarkan tabel uji beda (t-test) tersebut, nilai t pada equal 

variances assumed adalah 10,159 dengan tingkat signifikansi uji beda (2-
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tailed) adalah 0,000. Oleh karena tingkat signifikansi uji beda < 0,05%, 

maka dapat disimpulkan adanya perbedaan signifikan hasil belajar 

keterampilan menyimak bahasa Jawa antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari nilai t (nilai beda) yaitu 

sebesar 9,565. Hal ini menunjukkan bahwa nilai keterampilan menyimak 

cerita bahasa Jawa kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. 

 Perolehan hasil keterampilan menyimak cerita bahasa Jawa pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol menunjukkan perbedaan. Masing-masing 

indikator menyimak cerita bahasa Jawa pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol akan dijelaskan sebagai berikut. 

4.1.1  Keterampilan Menyimak Kelas Eksperimen 

Keterampilan menyimak cerita bahasa Jawa pada siswa kelas 

eksperimen meliputi keterampilan mengisi teks rumpang sesuai dengan isi 

cerita, menentukan perilaku baik atau buruk tokoh sesuai dengan isi cerita, 

menanggapi perilaku tokoh sesuai dengan isi cerita, menyebutkan dan 

menjelaskan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam cerita, dan 

memeragakan tokoh sesuai dengan cerita.  

Perolehan nilai rata-rata keterampilan menyimak pada kelas 

eksperimen menunjukkan hasil yang baik. Indikator menjawab pertanyaan 

yang berupa tes mengisi teks rumpang memperoleh nilai rata-rata sebesar 

90, sedangkan tes menentukan perilaku baik atau buruk tokoh memperoleh 

nilai rata-rata sebesar 87. Nilai rata-rata menanggapi perilaku tokoh 
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memperoleh nilai sebesar 80. Nilai rata-rata menjelaskan nilai-nilai 

pendidikan yang terkandung dalam cerita memperoleh nilai sebesar 79. 

Nilai rata-rata bermain peran memperoleh nilai sebesar 84. 

4.1.1.1 Mengisi Teks Rumpang 

Kegiatan mengisi teks rumpang pada kelas eksperimen diawali 

dengan siswa menyimak film pendek bertema paribasan melalui 

proyektor. Setelah itu, siswa melakukan kegiatan mengisi teks rumpang 

yang telah disediakan guru. Penilaian mengisi teks rumpang 

memperhatikan ketepatan kata yang digunakan untuk melengkapi kalimat 

rumpang serta kesesuaian dengan unggah-ungguh bahasa Jawa.  

Dalam pengisian teks rumpang, siswa sudah memahami isi teks, 

tetapi ada beberapa siswa yang kurang tepat dalam memilih kata sesuai 

kontek. Beberapa contoh kesalahan yang dilakukan siswa dalam mengisi 

teks rumpang sebagai berikut. 

Data 1 : Piyambakipun adus lajeng ngentosi ibunipun ……………….. 

saking wande.„Dia mandi lalu menunggu ibunya ……………..dari 

warung‟. Beberapa siswa melakukan kesalahan menjawab dengan kata 

wangsul, seharusnya jawaban yang tepat yaitu kondur. Kedua kata tersebut 

mempunyai makna yang sama yaitu „pulang‟, tetapi karena subjeknya Ibu 

maka kata kerja yang digunakan harus kondur.  

Data 2 : Ani lan Sumi dipundhawuhi supados ………………… masak. 

„Ani dan Sumi disuruh untuk……………..memasak‟. Beberapa siswa 
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melakukan kesalahan menjawab dengan kata ngrewangi, seharusnya 

jawaban yang tepat yaitu ngrencangi.  

Data 3 : Sumi matur ibunipun menawi tabuh 10 badhe sinau kalih 

Rini. Nanging sampun tabuh 10, Rini ugi dereng ….…..……..„Sumi 

berkata pada ibunya bahwa pukul 10.00 akan belajar bersama Rini, tetapi 

sudah pukul 10.00, Rini belum juga ………………‟. Beberapa siswa 

melakukan kesalahan menjawab dengan kata tekan, seharusnya jawaban 

yang tepat yaitu dugi.  

Dari beberapa kesalahan berdasarkan penjelasan di atas, guru 

memberikan kebijakan dalam penilaian siswa. Sesuai pedoman penilaian 

seharusnya setiap satu soal benar bernilai 10, sedangkan jika salah nilainya 

0. Namun, karena kesalahan dalam pemilihan katakrama tersebut, maka 

guru memberikan nilai 8.  

4.1.1.2 Menentukan Baik-Buruk Perilaku Tokoh 

Kegiatan menentukan baik-buruk perilaku tokoh dilakukan dengan 

melingkari jawaban di belakang pernyataan yang berisi penjelasan 

perilaku tokoh. Pilihan jawaban yang dapat ditentukan siswa yaitu terdiri 

dari jawaban Baik/Sae (S) atau Buruk/Awon (A). Keberhasilan siswa 

dalam menentukan baik-buruk perilaku tokoh ditentukan melalui 

konsentrasi mereka dalam mencermati pernyataan-pernyataan tentang 

perilaku tokoh sesuai cerita. Sebagian besar siswa sudah memahami 

pernyataan dan berhasil memilih jawaban dengan benar. Namun, terdapat 
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beberapa siswa yang masih kesulitan memahami pernyataan karena 

pernyataan tersebut menggunakan kalimat krama. Beberapa contoh 

kesalahan yang dilakukan siswa dalam menentukan baik-buruk perilaku 

tokoh sebagai berikut. 

Data 1 : Sumi boten ngestokaken pandhawuhipun Ibu.Artinya „Sumi 

tidak mematuhi perintah ibunya.‟ Beberapa siswa melakukan kesalahan 

dalam menjawab karena tidak mengerti makna dari kata ngestokakenyaitu 

„mematuhi.‟. Hal ini disebabkan siswa dalam kesehariannya tidak terbiasa 

menggunakan kata tersebut. 

Data 2 : Sumi remen mblenjani nalika damel janji. Artinya „Sumi 

sering mengingkari janji.‟ Beberapa siswa melakukan kesalahan dalam 

menjawab karena tidak mengerti makna dari kata mblenjani yaitu „ingkar.‟ 

Hal ini disebabkan siswa dalam kesehariannya tidak terbiasa 

menggunakan kata tersebut. 

4.1.1.3 Menanggapi Perilaku Tokoh 

Kegiatan menanggapi perilaku tokoh sesuai dengan isi cerita 

ditentukan oleh dua aspek, yaitu  ketepatan isi memberikan tanggapan 

perilaku tokoh dan kebahasaan (EYD, struktur, dan diksi). Sebagian besar 

siswa sudah dapat menanggapi perilaku tokoh dengan tepat. Namun, 

dalam hasil pekerjaan siswa yang berupa tulisan masih tampak kesalahan 

berupa EYD, struktur dan diksi. Siswa menanggapi menggunakan bahasa 

capuran yaitu ngoko dan krama. Bahkan ada beberapa siswa yang 
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menggunakan bahasa Indonesia. Beberapa kesalahan siswa yang dilakukan 

siswa dalam menanggapi perilaku tokoh sebagai berikut. 

Data 1 : Sumi asring mblenjani nalika damel janji, umpaminipun 

nalika badhe sinau kalih Rini. Artinya „Sumi sering mengingkari janji, 

contohnya ketika Ia akan belajar bersama Rini.‟ Beberapa siswa 

melakukan kesalahan dengan memberikan tanggapan Kulo mboten seneng 

kalih sifate Sumi, amargi sifate awon lan bisa nguciwani wong liya. Dalam 

tanggapan tersebut, siswa menggunakan bahasa Jawa krama yang 

dicampur dengan ngoko. Penulisannya pun masih salah, seperti kata kulo 

seharusnya menjadi kula, seneng seharusnya menjadi remen, kalih 

seharusnya menjadi kaliyan, sifate seharusnya menjadi sifatipun, bisa 

seharusnya menjadi saged, dan wong liya seharusnya dirubah menjadi 

tiyang sanes. 

4.1.1.4 Menjelaskan Nilai-nilai Pendidikan dalam Cerita 

Penilaian menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita 

ditentukan melalui tiga aspek, yaitu ketepatan isi, kesesuaian nilai 

pendidikan dengan contoh perilaku tokoh, dan kebahasaan (EYD, struktur, 

dan diksi). Kebanyakan kesalahan yang dilakukan siswa yaitu dalam 

menyebutkan nilai pendidikannya. Sehingga menyebabkan kesalahan pula 

dalam penjelasannya. Beberapa kesalahan siswa yang dilakukan siswa 

dalam menanggapi perilaku tokoh sebagai berikut. 
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Data 1 : Nilai Keindahan : Panggonan kang dinggo ing cerita ana 

ing pedesaan. Artinya „tempat yang digunakan dalam cerita adalah di 

pedesaan.‟ Jawaban tersebut kurang tepat karena nilai keindahan tidak 

termasuk dalam nilai pendidikan yang diminta. Nilai-nilai pendidikan yang 

terdapat dalam cerita dan dapat dijadikan sebagai pembelajaran siswa 

antara lain nilai agama, nilai moral, nilai sosial, dan lain-lain. 

4.1.1.5 Bermain Peran / Memeragakan Tokoh (Role Playing) 

Penilaian bermain peran ditentukan melalui lima aspek, yaitu  

kesesuaian isi, diksi, pelafalan, intonasi, dan ekspresi. Dalam bermain 

peran, siswa sangat aktif dan antusias. Siswa semangat dalam mengikuti 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran karena metode yang digunakan 

tidak seperti biasanya. Selain itu, dengan bermain peran membantu siswa 

lebih percaya diri untuk tampil di depan kelas. Hal ini dapat terlihat dari 

penjiwaan yang baik ketika memeragakan tokoh. Sebagai contoh ketika 

siswa mendapat peran sebagai Sumi yang memiliki karakter mencla-

mencle, siswa tersebut dapat berubah karakter seperti Sumi, sedangkan 

pada kesehariannya ia memiliki karakter pendiam. 

Siswa kompak dalam bermain peran. Mereka telah mempersiapkan 

diri sebelum tampil di depan kelas. Sebagian yang lain ada yang masih 

terlihat ragu dengan kemampuan mereka sendiri dalam bermain peran di 

depan kelas, walaupun hanya disaksikan oleh teman sekelas mereka. 

Keraguan yang dialami siswa dalam bermain peran membuat suara mereka 
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terdengar pelan. Hal ini bisa dikarenakan siswa malu untuk tampil di 

depan temannya sehingga tidak bisa melantangkan suaranya seperti pada 

biasanya.  

Penyebab suara siswa terdengar pelan tidak hanya karena malu tetapi 

bisa juga karena mereka kurang menguasai kosakata bahasa Jawa. 

Meskipun terdapat beberapa kesulitan yang dialami siswa untuk tampil di 

depan kelas, perilaku positif pada pembelajaran sudah tercermin dari 

antusias mereka dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan 

tampil ke depan walau masih terlihat ragu dan takut. 

4.1.2  Keterampilan Menyimak Kelas Kontrol 

Keterampilan menyimak cerita bahasa Jawa pada siswa kelas kontrol 

tidak menggunakan film pendek bertema paribasan. Pembelajaran kelas 

kontrol dilakukan secara konvensional yaitu dengan menggunakan LKS. 

Keterampilan menyimak cerita bahasa Jawa kelas kontrol terdiri dari 

keterampilan menjawab pertanyaan berupa pilihan ganda dan isian singkat.  

Perolehan nilai rata-rata keterampilan menyimak pada kelas kontrol 

sebesar 77,57. Nilai tersebut telah mencapai KKM, karena KKM mata 

pelajaran bahasa Jawa SMP Diponegoro Majenang yaitu ≥75. Meskipun 

nilai rata-rata kelas kontrol telah mencapai KKM, tetapi nilai tersebut di 

bawah nilai rata-rata kelas eksperimen. Alasan nilai rata-rata kelas kontrol 

kurang maksimal yaitu materi pembelajaran pada LKS berbahasa dialek 
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Surakarta dan Yogyakarta (bukan dialek Banyumasan) sehingga siswa 

kesulitan untuk memahaminya. 

Selain itu, materi pembelajaran kurang menarik perhatian siswa. 

Siswa merasa bosan terhadap materi yang hanya disajikan dalam bentuk 

narasi. Hal tersebut mengakibatkan siswa kurang berminat menyimak 

materi pembelajaran yang dibacakan guru.  

Bentuk evaluasi pembelajaran kelas kontrol kurang sesuai untuk 

mengukur keterampilan siswa dalam memahami isi cerita. Bentuk evaluasi 

hanya berupa menjawab pertanyaan singkat yang taraf pemahamannya 

masih rendah. Metode yang digunakan pada kelas kontrol yaitu ceramah. 

Hal tersebut menyebabkan siswa bosan ketika proses pembelajaran 

berlangsung. 

4.2  Perbedaan Perilaku Siswa Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Perilaku siswa ketika mengikuti pembelajaran menyimak cerita bahasa Jawa 

pada kelas kontrol dan kelas eksperimen menunjukkan perbedaan. Hal ini dapat 

diketahui dari hasil observasi dan hasil wawancara kepada siswa dan guru (pada 

lampiran). Ada beberapa aspek yang dinilai mengenai perilaku siswa yang terdiri 

dari kesiapan, keseriusan, keaktifan, respon, keaktifan dalam kelompok, 

keberanian siswa dalam bermain peran, antusias siswa menanggapi kelompok 

lain, dan penampilan ketika bermain peran. Perbedaan perilaku siswa berdasarkan 

hasil observasi dijelaskan sebagai berikut. 

Tabel 4.5 Hasil Observasi Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
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No Aspek Penilaian Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Frekuensi % Frekuansi % 

1. Kesiapan siswa dalam 

pembelajaran. 

24 85 19 68 

2. Keseriusan siswa dalam 

mengikuti 

pembelajaran. 

25 93 18 64 

3. Keaktifan siswa selama 

pembelajaran. 

24 85 16 59 

4. Respon siswa selama 

pembelajaran. 

24 85 16 59 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa aspek kesiapan 

siswa dalam pembelajaran kelas eksperimen menunjukan prosentase 

sebesar 85%, sedangkan kelas kontrol sebesar 68%. Aspek keseriusan 

siswa kelas eksperimen menunjukkan prosentase sebesar 93%, sedangkan 

kelas kontrol sebesar 64%. Aspek keaktifan siswa kelas eksperimen 

menunjukkan prosentase sebesar 85%, sedangkan kelas kontrol sebesar 

59%. Aspek respon siswa kelas eksperimen menunjukkan prosentase 

sebesar 85%, sedangkan kelas kontrol sebesar 59%. Selain itu, terdapat 

pula beberapa aspek yang dinilai dalam bermain peran pada siswa kelas 

eksperimen. 

 

 

 

 

Tabel 4.6 Hasil Observasi Bermain Peran Kelas Eksperimen 

No. Aspek Penilaian Frekuensi % 

1. Keaktifan dan partisipasi siswa 

dalam bermain peran. 

25 93 
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2. Keberanian siswa dalam bermain 

peran. 

27 100 

3. Antusias siswa menanggapi 

kelompok lain.  

24 85 

4. Penampilan siswa ketika bermain 

peran. 

26 96 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa aspek keaktifan 

dan partisipasi siswa dalam bermain peran kelas eksperimen menunjukkan 

prosentase sebesar 93%. Aspek keberanian siswa dalam bermain peran 

sebesar 100%. Aspek antusias siswa menanggapi kelompok lain sebesar 

85%, sedangkan aspek penampilan siswa ketika bermain peran sebesar 

96%. 

4.2.1  Perilaku Siswa Kelas Eksperimen 

Perilaku siswa ketika mengikuti pembelajaran menyimak cerita 

bahasa Jawa menunjukkan perilaku yang positif. Hal ini dapat dilihat 

berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara yang dilakukan saat 

penelitian. Perilaku siswa pada kelas eksperimen ketika mengikuti 

pembelajaran menyimak cerita bahasa Jawa berdasarkan hasil observasi 

dan wawancara akan diuraikan sebagai berikut. 

Pertama, aspek kesiapan siswa dalam pembelajaran, semua siswa 

sudah siap menerima pembelajaran. Tidak ada siswa yang masih di luar 

kelas. Selain itu, tidak ada siswa yang sibuk menulis atau mengerjakan 

tugas mata pelajaran lain. Semua siswa sudah mempersiapkan buku 

pelajaran Bahasa Jawa di atas mejanya masing-masing. Menurut guru, 
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perhatian siswa saat pembelajaran menyimak cerita bahasa Jawa 

menggunakan metode Role Playing menunjukkan perilaku positif.  

Kedua, aspek keseriusan siswa dalam mengikuti pembelajaran, siswa 

sangat serius ketika film pendek berjudul ”Esuk Dhele Sore Tempe” 

ditayangkan. Semua siswa menyimak dengan seksama film pendek 

tersebut. Menurut guru, perhatian siswa saat pembelajaran keterampilan 

menyimak cerita bahasa Jawa menggunakan film pendek bertema 

paribasan menunjukkan perilaku positif. Siswa sangat serius dan antusias 

ketika pembelajaran berlangsung. Keseriusan dan antusias siswa sangat 

terlihat ketika pembelajaran menggunakan film pendek bertema 

paribasan. Siswa memerhatikan dengan seksama materi dalam film 

pendek tersebut. Film pendek bertema paribasan menyajikan materi yang 

berisi wacana cerita yang dikembangkan menggunakan dialek siswa 

dengan tokoh manusia yang mengandung nilai pendidikan karakter. Hal 

ini membuat siswa sangat antusias mengikuti pembelajaran.         

Aspek ketiga yaitu keaktifan siswa selama pembelajaran juga sangat 

terlihat. Siswa bertanya tentang materi yang kurang dipahami. Selain itu, 

siswa juga berebut untuk menempelkan tanda bintang ketika diminta 

menilai nilai-nilai pendidikan dalam cerita yang telah ditulis oleh 

kelompok lain. Siswa yang belum mendapatkan giliran, sering 

mengatakan, “Bu, kelompok kula dereng majeng”. Hal ini menunjukkan 

bahwa siswa menunjukkan perilaku keaktifan yang positif saat mengikuti 

pembelajaran menyimak cerita bahasa Jawa menggunakan media 
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pembelajaran menyimak bertema paribasan. Hasil observasi tersebut juga 

didukung oleh hasil wawancara kepada guru yang menyatakan bahwa 

siswa sebagian besar sudah aktif. Siswa berani bertanya tentang materi 

yang kurang dipahami. Selain itu, siswa menawarkan diri untuk 

mendapatkan giliran terlebih dahulu sebelum diminta untuk maju, tidak 

seperti pada hari biasanya. 

Keaktifan siswa tidak hanya terlihat ketika mengerjakan soal 

individu, namun juga sangat tampak pada partisipasi setiap siswa dalam 

kelompok. Siswa berebut menawarkan diri untuk memeragakan tokoh 

dalam cerita. Siswa yang belum mendapatkan peran sering mengatakan, 

“Bu, kula pengin dados Sumi”. Hal ini menunjukkan bahwa siswa 

menunjukkan keaktifan dan keberanian mereka untuk memeragakan tokoh 

dalam cerita saat mengikuti pembelajaran menyimak. Hasil observasi 

tersebut juga didukung oleh hasil wawancara kepada siswa dan guru yang 

menyatakan bahwa siswa sangat antusias dengan pembelajaran menyimak 

dengan menggunakan film pendek bertema paribasan. Dengan metode 

role playing, siswa dapat menunjukkan bakat mereka untuk bermain peran. 

Dan tanpa ragu, banyak siswa mengatakan, “Bu, kula seneng saged kados 

artis, saged acting”. Hal ini menunjukkan bahwa siswa sangat antusias 

dengan pembelajaran menyimak menggunakan film pendek bertema 

paribasan. 

Antusias siswa tidak hanya ditunjukkan ketika mereka memeragakan 

tokoh dalam cerita, namun siswa juga sangat antusias ketika diminta untuk 
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menanggapi penampilan kelompok lain. Penilaian dilakukan dengan 

memberikan nilai sesuai aspek yang telah ditentukan oleh guru. Namun, 

penilaian secara lisan juga diungkapkan oleh  siswa dalam bentuk pujian 

maupun gurauan seperti mengatakan, “Marisa pantes banget dadi Sumi 

padha-padha tukang mencla-mencle”. Hal ini menunjukkan bahwa siswa 

mengamati dengan seksama setiap penampilan dari kelompok lain.  

Aspek selanjutnya yaitu respon siswa selama pembelajaran juga 

menunjukkan perilaku yang positif. Siswa selalu memberikan tanggapan 

saat pembelajaran. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. 

Selain itu, siswa juga melakukan apa yang diperintahkan oleh guru. Guru 

juga menyatakan bahwa respon siswa terhadap pembelajaran menunjukkan 

perilaku yang positif. Siswa menanggapi apa yang dikemukakan oleh guru, 

misalnya menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, atau mengikuti 

apa yang diperintahkan oleh guru. 

Berdasarkan perilaku yang ditunjukkan oleh siswa pada kelas 

eksperimen, kesan guru terhadap pembelajaran yaitu menarik dan 

menyenangkan. Penggunaan film pendek bertema paribasan sesuai untuk 

siswa SMP Diponegoro Majenang . Hal tersebut membuat pembelajaran 

menyimak cerita bahasa Jawa menjadi menarik, tidak monoton, serta 

mudah dipahami. 

Guru juga memberikan saran untuk pembelajaran menyimak cerita 

bahasa Jawa menggunakan film pendek bertema paribasan sebaiknya 

lebih dipersiapkan alokasi waktunya karena penggunaan media tersebut 
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membutuhkan waktu yang lama. Di samping itu, siswa juga sangat 

antusias dengan pembelajaran menyimak menggunakan film pendek 

bertema paribasan sehingga siswa ingin tampil bermain peran semua dan 

memerlukan durasi waktu yang panjang agar semua dapat tampil. 

 

4.2.1.1Tanggapan Siswa Kelas Eksperimen 

Secara umum, kesan siswa terhadap pembelajaran menyimak cerita 

bahasa Jawa menggunakan film pendek bertema paribasan adalah 

menyenangkan, menarik, dan tidak membosankan. Siswa merasa senang 

dengan penggunaan film pendek bertema paribasan. Tidak jauh berbeda 

dengan tanggapan siswa terhadap pembelajaran secara umum adalah 

menyenangkan dan menarik. Hasil wawancara kepada siswa menyatakan 

bahwa siswa paham terhadap materi pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru. Siswa juga tidak mengalami kesulitan saat memeragakan tokoh 

dalam cerita.  

Siswa menyatakan bahwa keuntungan yang mereka peroleh dari 

pembelajaran yang menggunakan film pendek bertema paribasan adalah 

mereka bertambah kepercayaan dirinya untuk tampil bermain peran di 

depan teman mereka. Selain itu, mereka lebih mudah dalam memahami 

dan mengingat tentang materi pembelajaran karena menggunakan media 

yang menarik. 

4.2.2 Perilaku Siswa Kelas Kontrol 
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Perilaku siswa pada kelas kontrol saat mengikuti pembelajaran 

menyimak cerita bahasa Jawa berbeda dengan kelas eksperimen. Hal ini 

dapat dilihat berdasarkan  hasil observasi dan wawancara. Hasil observasi 

dan wawancara kepada guru dan siswa akan dijelaskan sebagai berikut. 

Aspek kesiapan, siswa menunjukkan perilaku kurang maksimal. Ada 

beberapa siswa yang belum siap menerima pelajaran. Selain itu, sebagian 

siswa ada yang sibuk menulis atau mengerjakan tugas mata pelajaran lain. 

Masih ada siswa yang belum mempersiapkan buku pelajarannya di atas 

meja. Guru menyatakan bahwa, perhatian siswa saat pembelajaran kurang 

baik. Beberapa siswa kurang memperhatikan penjelasan guru dan ada yang 

asyik berbicara dengan teman sebangkunya. 

Aspek keseriusan, siswa yang awalnya menunjukkan perilaku positif 

dengan kesiapan yang baik, pada saat diperintahkan menyimak cerita 

beberapa siswa sibuk sendiri. Banyak siswa yang menguap, melamun, dan 

mengganggu teman yang lain. 

Aspek keaktifan, hanya sebagian kecil siswa yang aktif saat 

pembelajaran menyimak cerita berbahasa Jawa. sebagian besar siswa 

menunjukkan perilaku pasif. Siswa tidak bertanya tentang materi 

pembelajaran yang kurang dipahami atau kata-kata yang belum diketahui 

maknanya. menurut guru, siswa juga kurang aktif dalam pembelajaran. 

Siswa tidak mengajukan pertanyaan, walaupun kenyataannya mereka 

belum memahami materi yang disampaikan oleh guru. 
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Aspek respon, beberapa siswa tidak melakukan respon yang positif 

ketika pembelajaran berlangsung. Beberapa siswa tidak menjawab 

pertanyaan yang diajukan guru. Selain itu, beberapa siswa tidak 

melakukan apa yang diperintahkan guru, misalnya menyimak cerita yang 

sudah disediakan, mencatat kata-kata yang belum dimengerti maknanya. 

pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara kepada guru yang 

menyatakan bahwa respon siswa kurang menunjukkan perilaku positif. 

Ketika guru menyuruh siswa untuk mencari dan mencatat kata-kata yang 

belum dimengerti maknanya, siswa hanya diam saja tidak melakukannya. 

Aspek antusias, siswa kurang begitu antusias mengikuti 

pembelajaran menyimak cerita bahasa Jawa. sebagian siswa terkadang 

asyik mengobrol sendiri dan tidak memperhatikan penjelasan guru. Siswa 

terlihat kurang antusias mengikuti pembelajaran menyimak cerita bahasa 

Jawa. Pembelajaran menyimak cerita bahasa Jawa terkesan tidak menarik 

bagi siswa. 

4.2.2.1Tanggapan Siswa Kelas Kontrol 

Secara umum, kesan siswa terhadap pembelajaran menyimak cerita 

yaitu membosankan, sulit, dan tidak menyanangkan. Hal ini dikarenakan 

komunikasi hanya dilakukan satu arah. Tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran yaitu pembelajaran menyimak cerita bahasa bahasa Jawa 

kurang menarik karena bahasa yang digunakan didalam materi sulit 

dipahami sehingga, isi materi kurang dikuasai oleh siswa. Selain itu, siswa 

merasa bosan dengan materi yang disajikan karena berupa cerita yang 



56 
 

tidak menarik. Kesulitan dalam mengikuti pembelajaran menyimak cerita 

membuat siswa menyatakan bahwa pembelajaran tersebut kurang menarik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

      Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1) Nilai rata-rata keterampilan menyimak cerita bahasa Jawa pada kelas 

eksperimen sebesar 83,52, sedangkan kelas kontrol sebesar 77,57. Hasil uji 

beda diperoleh t hitung = 10,159 dan sig.(2-tailed) sebesar 0,000. Oleh karena 

tingkat signifikansi uji beda kurang dari 0,05%, maka dapat disimpulkan 

adanya perbedaan yang signifikan pada hasil belajar keterampilan menyimak 

cerita bahasa Jawa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hal ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran keterampilan menyimak cerita bahasa 

Jawa kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. 

2) Perilaku siswa saat pembelajaran keterampilan menyimak cerita bahasa Jawa 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol berbeda. Perilaku siswa pada kelas 

eksperimen secara umum sudah baik, ditunjukkan dengan siswa yang sudah 

siap menerima pelajaran dengan baik. Perhatian siswa fokus mengikuti 

pembelajaran. Siswa tampak sangat serius dan tampak antusias mengikuti 

pelajaran menyimak cerita bahasa Jawa menggunakan film pendek bertema 

paribasan. Siswa menunjukkan respon yang baik dan kelas tampak aktif dan 

hidup selama pembelajaran berlangsung. Siswa juga sangat aktif ketika 

bermain peran. Adapun perilaku siswa kelas kontrol dari segi kesiapan juga 
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sudah baik. Namun, dari aspek yang lain siswa menunjukkan perilaku yang 

kurang baik, misalnya perhatian siswa kurang fokus ke pelajaran, siswa 

kurang serius dan antusias mengikuti pelajaran, siswa kurang respon dan 

kurang aktif dalam pelajaran. Bahkan, masih ada siswa yang bermain sendiri. 

Siswa kelas eksperimen menyatakan bahwa pembelajaran menyimak cerita 

bahasa Jawa menggunakan film pendek bertema paribasan menyenangkan 

dan menarik. Siswa tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti 

pembelajaran menyimak. Secara umum penyampaian materi oleh guru 

dianggap sudah baik. Adapun siswa kelas kontrol menyatakan bahwa 

pelajaran sedikit membosankan. Siswa  mendapat keuntungan dengan 

bertambahnya pengetahuan siswa tentang kosakata bahasa Jawa, walaupun 

mengalami kesulitan. Kesulitan yang dialami membuat pelajaran kurang 

menarik. Penyampaian guru dianggap sudah cukup baik, namun kurang 

variatif. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut, saran yang direkomendasikan adalah sebagai 

berikut. 

1) Guru dapat menggunakan film pendek bertema paribasan dalam 

pembelajaran menyimak cerita bahasa Jawa di SMP Diponegoro Majenang, 

sehingga siswa tidak mengalami kesulitan dalam pembelajaran menyimak 

bahasa Jawa. 
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2) Siswa hendaknya dibiasakan menggunakan bahasa Jawa baik dalam ragam 

ngoko maupun krama, sehingga siswa mampu berbicara sesuai dengan 

unggah-ungguh basa. 

3) Sekolah hendaknya menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung 

penggunaan  media pembelajaran menyimak dalam pembelajaran menyimak 

bahasa Jawa. 
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Lampiran 1 

 

 

 



64 
 

 

Lampiran 2 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah  : SMP Diponegoro Majenang 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Kelas/Semester : VII/2 

 

Standar Kompetensi :Mampu mendengarkan dan memahami wacana lisan dalam 

berbagai ragam bahasa Jawa. 

Kompetensi Dasar : Mendengarkan cerita. 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 x pertemuan) 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Mampu menceritakan isi wacana cerita Esuk Dhele Sore Tempe. 

2. Mampu menjelaskan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam wacana 

cerita Esuk Dhele Sore Tempe. 

3. Mampu bermain peran sesuai dengan isi pada wacana cerita Esuk Dhele Sore 

Tempe. 

 

Indikator 

1. Siswa mampu mengisi teks rumpang sesuai dengan isi wacana cerita Esuk 

Dhele Sore Tempe. 
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2. Siswa mampu menentukan perilaku baik atau buruk tokoh sesuai dengan isi 

wacana cerita Esuk Dhele Sore Tempe. 

3. Siswa mampu menganggapi perilaku tokoh sesuai dengan isi wacana cerita 

Esuk Dhele Sore Tempe. 

4. Siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan nilai-nilai pendidikan yang 

terkandung dalam wacana cerita Esuk Dhele Sore Tempe. 

 

Materi Pembelajaran 

Paribasan”Esuk Dhele Sore Tempe” 

 

Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Diskusi 

4. Role Playing 

5. Penugasan  

 

Media Pembelajaran 

Video cerita bertema paribasan “Esuk Dhele Sore Tempe” 

 

Sumber Belajar 

1. Video cerita bertema paribasan “Esuk Dhele Sore Tempe” karya Siti 

Istiqomah dan Esti Sudi Utami. 
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2. Tohari, Ahmad. 1991. Kamus Dialek Banyumas-Indonesia. Banyumas : 

Badan Kesenian Banyumas 

Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan 1 

Kegiatan Waktu Metode 

KegiatanAwal: 

1. Siswa mengucapkan salam kepada 

guru. 

2. Siswa dan guru berdoa bersama. 

3. Siswa dan guru bertanya jawab 

tentangparibasan bahasa Jawa. 

4. Siswa memperhatikan penjelasan 

guru tentang tujuan pembelajaran. 

 

Kegiatan Inti: 

1. Siswa menyimak video berjudul 

“Esuk Dhele Sore Tempe.” 

2. Siswa dan guru membahas kata-kata 

sukar yang terdapat dalam video 

berjudul ”Esuk Dhele Sore Tempe.” 

3. Setiap siswa mengisi teks rumpang, 

tabel perilaku baik-buruk, dan 

menanggapi perilaku tokoh sesuai 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya jawab 

 

Ceramah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan 
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dengan isi wacana cerita “Esuk Dhele 

Sore Tempe” 

4. Hasil pekerjaan tiap siswa dikoreksi 

silang dengan hasil pekerjaan siswa 

lainnya. 

5. Guru mengkonfirmasi hasil jawaban 

siswa. 

6. Dalam kelompok, siswa berdiskusi 

untuk menyebutkan dan menjelaskan 

nilai-nilai pendidikan yang 

terkandung dalam wacana cerita 

“Esuk Dhele Sore Tempe” kemudian 

ditulis pada selembar kertas manila 

yang telah disediakan guru. 

7. Hasil tulisan tiap kelompok dipajang 

di depan kelas. 

8. Setiap kelompok memberikan 

penilaian terhadap kelompok lain 

dengan cara menempelkan tanda 

bintang pada kertas milik kelompok 

tersebut, jika sependapat dengan 

jawaban kelompok tersebut. 

9. Guru memberikan konfirmasi 

 

70 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 
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terhadap hasil pekerjaan siswa. 

 

 Kegiatan Penutup: 

1. Siswa dan guru membuat kesimpulan 

tentang hasil pembelajaran 

menyimak. 

2. Siswa dan guru melakukan kegiatan 

refleksi dengan cara guru bertanya 

pada siswa, 

Kados pundi pembelajaran ing dinten 

menika? Menapa mas mba sami 

remen kaliyan pembelajaran 

menyimak dinten menika?Kados 

pundi kepenginanipun mas mba 

kangge pembelajaran menyimak 

salajengipun? 

3. Siswa dan guru mengakhiri 

pembelajaran dengan berdoa bersama. 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

Penilaian Hasil Pembelajaran 

1. Teknik  : Tertulis 

2. Instrumen  : 
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1. Cobi sami mirengaken lan nyemak video “Esuk Dhele Sore Tempe” lajeng 

ceceg-ceceg ing ngandhap menika dipunjangkepi kanthi tembung-tembung 

ingkang trep! 

Nalika Ani saweg nyapu latar, Sumi kepengin ngrencangi. Sumi 

sampun nyepeng sapu nanging ……………….. malih. Piyambakipun adus 

lajeng ngentosi ibunipun ……………….. saking wande. Ibunipun ngasta 

kangkung kalih klapa kangge damel kluban. Ani lan Sumi dipundhawuhi 

supados ………………… masak. Ani dipundhawuhi marut klapa lan Sumi 

dipundhawuhi mrithili kangkung. 

Sumi matur ibunipun menawi tabuh 10 badhe sinau kalih Rini. 

Nanging sampun tabuh 10, Rini ugi dereng ….…..…….. Ibunipun Sumi 

ngendika supados Sumi sabar anggenipun ngentosi Rini. Sumi lajeng 

mlebet lan ningal TV. Boten dangu ijig-ijig wonten swanten tiyang 

……………. Kalinganipun menika swantenipun Rini.Rini nyuwun 

pangapunten kalih Sumi amargi duginipun kantun.Sepedhanipun bocor, 

dados kedah ……………. dugi griyanipun Sumi. 

Rini sampun dugi griyanipun Sumi.Nanging Sumi boten purun 

……………… amargi niatipun sampun ical.Amargi boten estu sinau, Rini 

lajeng nyuwun pamit.Sumi nyuwun supados benjangipun sinau sareng 

nanging wekdalipun radi sonten.Rini sarujuk kaliyan Sumi, sanajan 

mangertos menawi Sumi asring mencla-mencle. 

Dinten salajengipun nalika Sumi ngentosi Rini, ibunipun paring 

pangandikan supados ampun remen mblenjani janji amargi damel kuciwa 
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tiyang sanes. Sasampunipun Rini dugi, buku-buku lajeng ……………….. 

Ijig-ijig Sumi dipuntelfon Rita supados ………………. tumbas 

rasukan.Sumi saguh kaliyan pangajakipun Rita.Rini nesu lajeng nyuwun 

pamit. Ibu duka amargi Sumi ……………. Rini malih.Sumi 

getun.Piyambakipun sadhar nggadahi sifat awon.Sumi lajeng nyuwun 

pangapunten kaliyan Rini. 

2. Pratelan-pratelan ing ngandhap menika kalebet tindak-tanduk ingkang 

awon (A) menapa sae (S). 

1. Ani lan Sumi ngrencangi ibunipun nalika saweg masak. A S 

2. 

Rini boten nate kesupen uluk salam nalika badhe mlebet 

utawi medal saking griya. 

A S 

3. Sumi boten ngestokaken pandhawuhipun Ibu. A S 

4. Rini gadhah karemenan sinau ingkang ageng. A S 

5. Sumi langkung remen ningal TV, tinimbang sinau. A S 

6. Rini tetep sabar sanajan Sumi asring mencla-mencle. A S 

7. Sumi remen mblenjani nalika damel janji. A S 

8. 

Ibu lan Ani boten nate kendel ngelingaken Sumi supados 

ngowahi sifat awonipun. 

A S 

9. 

Sumi nyuwun pangapunten dhateng Rini amargi asring 

mencla-mencle. 

A S 

10. 

Rini purun paring pangapunten dhateng Sumi sanajan 

asring nguciwani. 

A S 
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3. Kados pundi pamanggih para siswa ngenani tindak-tanduk ing ngandhap 

menika? 

Tuladha : Ani lan Sumi remen ngrencangi ibunipun nalika saweg 

masak.  

Pamanggih : Kula remen kaliyan Ani lan Sumi amargi purun 

ngrencangi ibunipun masak. Samenika arang wonten lare 

purun ngrencangi ibunipun menawi saweg masak. 

Ewodenten wonten manfaatipun ngrencangi masak, 

tuladhanipun dados mangertos caranipun masak. Kangge 

lare estri menika wigatos sanget amargi kangge sangu 

benjang imah-imah. 

Tindak-tanduk 1 : Sumi asring mblenjani nalika damel janji, umpaminipun 

nalika badhe sinau kalih Rini. 

Pamanggih : 

..…………………………………………………………… 

Tindak-tanduk 2 : Rini tetep sabar kekancan kalih Sumi sanajan remen 

mencla-mencle menawi matur napa-napa. 

Pamanggih : …………………………………………………………... 

Tindak-tanduk 3 : IbunipunSumi boten nate kendel ngelingaken Sumi 

supados ngowahi sifat mencla-menclenipun ingkang asring 

nguciwani  tiyang sanes. 

Pamanggih : 

……………………………………………………………… 
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4. Cobi nyebataken pitutur (nilai-nilai pendhidhikan) ingkang kalebet wonten 

ing cariyos “Esuk Dhele Sore Tempe” ingkang sampun dipuntingali 

sareng-sareng, lajeng dipunjlentrehaken tuladha solah bawa ingkang 

ngandhut nilai kasebat! 

 

 

 

Tuladha  :   

No. Nilai Pendhidhikan Tindak-Tanduk / Solah Bawa 

1. Nilai Religius Rini boten nate kesupen uluk salam 

anggenipun badhe mlebet utawi 

medal saking griya. 

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Pedoman Penskoran 

Soal no. 1 

Kriteria Penilaian Teks Rumpang 

No.Soal 

Skor 

Bobot Skor x bobot Benar 

(1) 

 

Salah 

(0) 

1 

2 

  10 

10 

10 

10 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 100 100 

 

 

Soal no. 2 

Kriteria Penilaian Tes Baik-Buruk 

No. Soal 

Skor 

Bobot Skor x bobot Benar 

(1) 

Salah 

(0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

  10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 100 100 

 

Soal no. 3 

Kriteria Penilaian Tes Tanggapan Perilaku Tokoh 

Aspek Penilaian 
Rentang Skor 

Bobot 
Skor maksimal 

x bobot 1 2 3 4 5 
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Ketepatan isi 

memberikan 

tanggapan 

perilaku tokoh. 

 

Kebahasaan 

(EYD, 

struktur, diksi) 

     

 

 

 

 

10 

 

 

10 

50 

 

 

50 

Jumlah 20 100 

 

 

Soal No. 4 

Kriteria Penilaian Tes Menjelaskan Nilai-Nilai Pendidikan 

 

Aspek Penilaian 
Rentang Skor 

Bobot 
Skor maksimal x 

bobot 1 2 3 4 5 

Ketepatan isi 

Kesesuaian nilai 

pendidikan 

dengan contoh 

perilaku 

Kebahasaan (EYD, 

struktur, diksi) 

     

 

 

 

 

10 

 

5 

 

 

5 

50 

 

25 

 

 

25 

Jumlah 20 100 

 

Keterangan : 

5 = sangat baik 

4 = baik 

3 = cukup 

2 = kurang 
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1 = kurang sekali 

 

 

Pertemuan 2 

Kegiatan Waktu Metode 

KegiatanAwal: 

1. Siswa mengucapkan salam kepada 

guru. 

2. Siswa dan guru berdoa bersama. 

3. Siswa dan guru bertanya jawab 

tentangparibasan bahasa Jawa. 

 

4. Siswa memperhatikan penjelasan 

guru tentang tujuan pembelajaran. 

 

Kegiatan Inti: 

1. Siswa menyimak video berjudul 

“Esuk Dhele Sore Tempe” dengan 

memperhatikan perilaku dan bahasa 

yang diperankan setiap tokoh dalam 

video tersebut, serta isi yang 

terkandung dalam wacana cerita 

“Esuk Dhele Sore Tempe” 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 menit 

 

 

 

 

 

Tanya jawab 

 

 

Ceramah 
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2. Dalam kelompok, siswa berbagi peran 

sesuai tokoh dalam video berjudul 

“Esuk Dhele Sore Tempe.” 

3. Siswa bermain peran di dalam 

kelompok masing-masing. 

4. Satu per satu kelompok ditunjuk oleh 

guru untuk bermain peran di depan 

kelas, kelompok lain memberikan 

penilaian dari segi kesesuaian isi, 

diksi, pelafalan, intonasi, dan 

ekspresi. 

5. Beberapa siswa membacakan hasil 

penilaiannya. 

6. Siswa memperhatikan konfirmasi 

guru terhadap penilaian bermain 

peran siswa. 

 

Kegiatan Penutup: 

1. Siswa dan guru membuat kesimpulan 

tentang hasil pembelajaran 

menyimak. 

2. Siswa dan guru melakukan kegiatan 

refleksi dengan cara guru bertanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

Role Playing 
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pada siswa, 

Kados pundi pembelajaran ing dinten 

menika? Menapa mas mba sami 

remen kaliyan pembelajaran 

menyimak dinten menika?Kados 

pundi kepenginanipun mas mba 

kangge pembelajaran menyimak 

salajengipun? 

3. Siswa dan guru mengakhiri 

pembelajaran dengan berdoa bersama. 

 

 

Penilaian Hasil Pembelajaran 

1. Teknik   : Role Playing 

2. Instrumen   : 

Cobi paragakaken cariyos “Esuk Dhele Sore Tempe” kaliyan kanca 

sakelompok! Wonten ingkang dados Ibu, Sumi, Ani, lan Rini. Nalika 

maragakaken ampun kesupen nggatosaken pocapan, ungguh-ungguh basa, 

lan solah bawa ingkang sae. 

Pedoman Penskoran 

Kriteria Penilaian Tes Keterampilan Memeragakan Tokoh 

N

o 

Aspek Penilaian Rentang Skor 
Bobot 

Skor 

maksima1 2 3 4 5 
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l x bobot 

1

. 

2

. 

3

. 

4

. 

5

. 

Kesesuaian isi 

Diksi  

Pelafalan 

Intonasi 

Ekspresi 

     8 

6 

2 

2 

2 

40 

30 

10 

10 

10 

 Jumlah 20 100 

 

Keterangan : 

5 = sangat baik 

4 = baik 

3 = cukup 

2 = kurang 

1 = kurang sekali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5 

 

Instrumen Tes 
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2. Cobi sami mirengaken lan nyemak video “Esuk Dhele Sore Tempe” lajeng 

ceceg-ceceg ing ngandhap menika dipunjangkepi kanthi tembung-tembung 

ingkang trep! 

Nalika Ani saweg nyapu latar, Sumi kepengin ngrencangi. Sumi 

sampun nyepeng sapu nanging ……………….. malih. Piyambakipun adus 

lajeng ngentosi ibunipun ……………….. saking wande. Ibunipun ngasta 

kangkung kalih klapa kangge damel kluban. Ani lan Sumi dipundhawuhi 

supados ………………… masak. Ani dipundhawuhi marut klapa lan Sumi 

dipundhawuhi mrithili kangkung. 

Sumi matur ibunipun menawi tabuh 10 badhe sinau kalih Rini. 

Nanging sampun tabuh 10, Rini ugi dereng ….…..…….. Ibunipun Sumi 

ngendika supados Sumi sabar anggenipun ngentosi Rini. Sumi lajeng 

mlebet lan ningal TV. Boten dangu ijig-ijig wonten swanten tiyang 

……………. Kalinganipun menika swantenipun Rini.Rini nyuwun 

pangapunten kalih Sumi amargi duginipun kantun.Sepedhanipun bocor, 

dados kedah ……………. dugi griyanipun Sumi. 

Rini sampun dugi griyanipun Sumi.Nanging Sumi boten purun 

……………… amargi niatipun sampun ical.Amargi boten estu sinau, Rini 

lajeng nyuwun pamit.Sumi nyuwun supados benjangipun sinau sareng 

nanging wekdalipun radi sonten.Rini sarujuk kaliyan Sumi, sanajan 

mangertos menawi Sumi asring mencla-mencle. 

Dinten salajengipun nalika Sumi ngentosi Rini, ibunipun paring 

pangandikan supados ampun remen mblenjani janji amargi damel kuciwa 



82 
 

tiyang sanes.Sasampunipun Rini dugi, buku-buku lajeng ……………….. 

Ijig-ijig Sumi dipuntelfon Rita supados ………………. tumbas 

rasukan.Sumi saguh kaliyan pangajakipun Rita.Rini nesu lajeng nyuwun 

pamit. Ibu duka amargi Sumi ……………. Rini malih.Sumi 

getun.Piyambakipun sadhar nggadahi sifat awon.Sumi lajeng nyuwun 

pangapunten kaliyan Rini. 

5. Pratelan-pratelan ing ngandhap menika kalebet tindak-tanduk ingkang 

awon (A) menapa sae (S). 

1. Ani lan Sumi ngrencangi ibunipun nalika saweg masak. A S 

2. 

Rini boten nate kesupen uluk salam nalika badhe mlebet 

utawi medal saking griya. 

A S 

3. Sumi boten ngestokaken pandhawuhipun Ibu. A S 

4. Rini gadhah karemenan sinau ingkang ageng. A S 

5. Sumi langkung remen ningal TV, tinimbang sinau. A S 

6. Rini tetep sabar sanajan Sumi asring mencla-mencle. A S 

7. Sumi remen mblenjani nalika damel janji. A S 

8. 

Ibu lan Ani boten nate kendel ngelingaken Sumi supados 

ngowahi sifat awonipun. 

A S 

9. 

Sumi nyuwun pangapunten dhateng Rini amargi asring 

mencla-mencle. 

A S 

10. 

Rini purun paring pangapunten dhateng Sumi sanajan 

asring nguciwani. 

A S 
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6. Kados pundi pamanggih para siswa ngenani tindak-tanduk ing ngandhap 

menika? 

Tuladha : Ani lan Sumi remen ngrencangi ibunipun nalika saweg 

masak.  

Pamanggih : Kula remen kaliyan Ani lan Sumi amargi purun 

ngrencangi ibunipun masak. Samenika arang wonten lare 

purun ngrencangi ibunipun menawi saweg masak. 

Ewodenten wonten manfaatipun ngrencangi masak, 

tuladhanipun dados mangertos caranipun masak. Kangge 

lare estri menika wigatos sanget amargi kangge sangu 

benjang imah-imah. 

Tindak-tanduk 1 : Sumi asring mblenjani nalika damel janji, umpaminipun 

nalika badhe sinau kalih Rini. 

Pamanggih : 

..…………………………………………………………… 

Tindak-tanduk 2 : Rini tetep sabar kekancan kalih Sumi sanajan remen 

mencla-mencle menawi matur napa-napa. 

Pamanggih : …………………………………………………………... 

Tindak-tanduk 3 : IbunipunSumi boten nate kendel ngelingaken Sumi 

supados ngowahi sifat mencla-menclenipun ingkang asring 

nguciwani  tiyang sanes. 

Pamanggih : 

……………………………………………………………… 
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7. Cobi nyebataken pitutur (nilai-nilai pendhidhikan) ingkang kalebet wonten 

ing cariyos “Esuk Dhele Sore Tempe” ingkang sampun dipuntingali 

sareng-sareng, lajeng dipunjlentrehaken tuladha solah bawa ingkang 

ngandhut nilai kasebat! 

Tuladha  :   

No. Nilai Pendhidhikan Tindak-Tanduk / Solah Bawa 

1. Nilai Religius Rini boten nate kesupen uluk salam 

anggenipun badhe mlebet utawi 

medal saking griya. 

2.   

3.   

4.   

5.   
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Lampiran 6 

Hasil Wawancara Guru 
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Lampiran 7 
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Lampiran 8 
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Lampiran 9  

Pedoman Observasi Kelas Eksperimen 

No. 

Respo

nden 

Aspek 

Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 √ √ - √ √ √ √ √ 1. Kesiapansiswadal

ampembelajaran 

2. Keseriusansiswad

alammengikutipe

mbelajaran 

3. Keaktifansiswase

lamapembelajara

n 

4. Responsiswasela

mapembelajaran 

5. Keaktifandanparti

sipasisiswadalam

kelompok 

6. Keberaniansiswa

dalambermain 

peran 

7. Antusiassiswame

nanggapikelompo

k lain.  

8. Penampilansiswa

ketikabermain 

peran 

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 √ √ √ √ √ √ √ √ 

Jumlah 

2

4 

2

5 

2

4 

2

4 

2

5 

2

7 

2

4 

2

6 

 

Cara pengisian : 

(Positif

Negatif 

Prosentas

e (%) 

8

5 

9

3 

8

5 

8

5 

9

3 

1

0

0 

8

5 

9

6 
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Lampiran 10 

PedomanObservasiKelasKontrol 

No. 

Respo

nden 

Aspek Keterangan 

1 2 3 4 5  

1 √ √ - - √ 1. Kesiapansiswadalampembelajaran 

2. Keseriusansiswadalammengikutipe

mbelajaran 

3. Keaktifansiswaselamapembelajara

n 

4. Responsiswaselamapembelajaran 

5. Keaktifandanpartisipasisiswadalam

kelompok 

 

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 
1

9 

1

8 

1

6 

1

6 

1

6 
Cara pengisian : 

(PositifNegatif 

Prosentas

e (%) 

6

8 

6

4 

5

9 

5

9 

5

9 
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Lampiran 11 

Tabel Pengamatan Perilaku Siswa Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

No Aspek Penilaian Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Frekuensi % Frekuansi % 

1. Kesiapan siswa dalam 

pembelajaran. 

24 85 19 68 

2. Keseriusan siswa dalam 

mengikuti 

pembelajaran. 

25 93 18 64 

3. Keaktifan siswa selama 

pembelajaran. 

24 85 16 59 

4. Respon siswa selama 

pembelajaran. 

24 85 16 59 

5. Keaktifan dan 

partisipasi siswa dalam 

kelompok. 

25 93 16 59 

6. Keberanian siswa dalam 

bermain peran. 

27 100 - 0 

7. Antusias siswa 

menanggapi kelompok 

lain.  

24 85 - 0 

8. Penampilan siswa 

ketika bermain peran. 

26 96 - 0 
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Lampiran 12 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS EKSPERIMEN 

NO NAMA 

1 ALDIANSYAH 

2 AMELIA PUTRI 

3 AMINI 

4 ANGGA HARI MULYANA 

5 ANISA RAHAYU RIYANTO 

6 BAYU DI LAKSONO 

7 BAYU SAEPULOH 

8 CANDRA ADITYA 

9 DEVIN ARIANTO 

10 EKO PRASETYO 

11 GINANJAR WISNU MUKTI 

12 HANI RAHMAWATI 

13 IBNU SYAPUTRA 

14 MARISA ANIS FADILA 

15 MUHAMAD RIFAL EFENDI 

16 NI'MATUL LAELIYAH 

17 OKE NUR PRASDIAN 

18 PUJI LESTARI 

19 PUTRI NURKARIMAH 

20 RIFAL DEVI AZRI 

21 RIFKI ALFINUDIN 

22 RISKA AMALIA 
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23 RISKI ASNIL ASHAR N. 

24 SAEFUL ANWAR 

25 SINGGIH TRIYOSO 

26 YOGI 

27 YULIA FATMAWATI 

 

Lampiran 13 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS KONTROL 

NO NAMA 
1 AKBAR BAYU ASIH 

2 AMAR NASIKIN 

3 AGUNG SYABAN 

4 ARYA KURNIAWAN 

5 BAGUS DWI NURCAHYO 

6 BAYU SETIAWAN 

7 BRILIAN S.P 

8 CAHYA AHDAN RAMADANI 

9 DANIL 

10 DELNERY 

11 DINA AMELIA S. 

12 DWI APRILIA 

13 IGI SETIAWAN 

14 KRISNAWATI 

15 LAELATUL AMELIA 

16 MEGA RINDI A. 

17 NADHIFAH SHAHARBANNU AL-ATAS 

18 NIDA UMI ZULFIAH 

19 NOVIA FEBRIANI 

20 NURMAN 

21 MUHAMMAD AZRIL 

22 PRASETIYO WIDIO U. 

23 RIAN TRIANTO 

24 SAEFUL 

25 TRIAYUNI 

26 FARENZA LELI N. 

27 YETI ROMIATUN 

28 YARHAM 
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Lampiran 14 

DAFTAR NILAI MENGISI TEKS RUMPANG 

KELAS EKSPERIMEN 

NO NAMA TEKS RUMPANG 

1 Responden 1 88 

2 Responden 2 80 

3 Responden 3 80 

4 Responden 4 90 

5 Responden 5 80 

6 Responden 6 80 

7 Responden 7 90 

8 Responden 8 98 

9 Responden 9 100 

10 Responden 10 90 

11 Responden 11 90 

12 Responden 12 100 

13 Responden 13 100 

14 Responden 14 98 

15 Responden 15 90 

16 Responden 16 90 

17 Responden 17 80 

18 Responden 18 80 

19 Responden 19 80 

20 Responden 20 100 

21 Responden 21 100 

22 Responden 22 80 

23 Responden 23 100 

24 Responden 24 90 

25 Responden 25 100 

26 Responden 26 100 

27 Responden 27 80 

 RATA – RATA  90 
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Lampiran 15 

DAFTAR NILAI MENENTUKAN BAIK BURUK PERILAKU TOKOH  

KELAS EKSPERIMEN 

NO NAMA BAIK BURUK PERILAKU TOKOH 

1 Responden 1 90 

2 Responden 2 80 

3 Responden 3 80 

4 Responden 4 80 

5 Responden 5 80 

6 Responden 6 100 

7 Responden 7 90 

8 Responden 8 80 

9 Responden 9 80 

10 Responden 10 90 

11 Responden 11 90 

12 Responden 12 100 

13 Responden 13 80 

14 Responden 14 80 

15 Responden 15 80 

16 Responden 16 90 

17 Responden 17 80 

18 Responden 18 80 

19 Responden 19 80 

20 Responden 20 100 

21 Responden 21 100 

22 Responden 22 90 

23 Responden 23 80 

24 Responden 24 80 

25 Responden 25 80 

26 Responden 26 100 

27 Responden 27 100 

 RATA – RATA  87 
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Lampiran 16 

DAFTAR NILAI MEMBERIKAN TANGGAPANPERILAKU TOKOH  

KELAS EKSPERIMEN 

NO NAMA TANGGAPAN PERILAKU TOKOH 

1 Responden 1 85 

2 Responden 2 80 

3 Responden 3 85 

4 Responden 4 78 

5 Responden 5 75 

6 Responden 6 80 

7 Responden 7 80 

8 Responden 8 82 

9 Responden 9 80 

10 Responden 10 80 

11 Responden 11 80 

12 Responden 12 80 

13 Responden 13 80 

14 Responden 14 85 

15 Responden 15 78 

16 Responden 16 80 

17 Responden 17 80 

18 Responden 18 75 

19 Responden 19 80 

20 Responden 20 82 

21 Responden 21 80 

22 Responden 22 78 

23 Responden 23 80 

24 Responden 24 78 

25 Responden 25 82 

26 Responden 26 80 

27 Responden 27 80 

 RATA – RATA  80 
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Lampiran 17 

DAFTAR NILAI MENYEBUTKAN NILAI – NILAI PENDIDIKAN 

KELAS EKSPERIMEN 

NO NAMA NILAI NILAI PENDIDIKAN 

1 Responden 1 78 

2 Responden 2 80 

3 Responden 3 82 

4 Responden 4 78 

5 Responden 5 75 

6 Responden 6 80 

7 Responden 7 80 

8 Responden 8 85 

9 Responden 9 80 

10 Responden 10 80 

11 Responden 11 80 

12 Responden 12 80 

13 Responden 13 80 

14 Responden 14 82 

15 Responden 15 80 

16 Responden 16 80 

17 Responden 17 80 

18 Responden 18 75 

19 Responden 19 80 

20 Responden 20 85 

21 Responden 21 80 

22 Responden 22 78 

23 Responden 23 80 

24 Responden 24 78 

25 Responden 25 82 

26 Responden 26 80 

27 Responden 27 80 

 RATA – RATA  79 
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Lampiran 18 

DAFTAR NILAI BERMAIN PERAN 

KELAS EKSPERIMEN 

NO NAMA BERMAIN PERAN 

1 Responden 1 80 

2 Responden 2 80 

3 Responden 3 80 

4 Responden 4 78 

5 Responden 5 82 

6 Responden 6 78 

7 Responden 7 80 

8 Responden 8 80 

9 Responden 9 80 

10 Responden 10 78 

11 Responden 11 80 

12 Responden 12 80 

13 Responden 13 80 

14 Responden 14 85 

15 Responden 15 78 

16 Responden 16 80 

17 Responden 17 80 

18 Responden 18 80 

19 Responden 19 85 

20 Responden 20 82 

21 Responden 21 80 

22 Responden 22 85 

23 Responden 23 80 

24 Responden 24 80 

25 Responden 25 80 

26 Responden 26 78 
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27 Responden 27 85 

 RATA – RATA  81 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 19 

DAFTAR NILAI KESELURUHAN KELAS EKSPERIMEN 

NO NAMA TR BB TP NP BP 

NILAI 

AKHIR 

1 Responden 1 88 90 85 78 80 84 

2 Responden 2 80 80 80 80 80 80 

3 Responden 3 80 80 85 82 80 82 

4 Responden 4 90 80 78 78 78 81 

5 Responden 5 80 80 75 75 82 78 

6 Responden 6 80 100 80 80 78 84 

7 Responden 7 90 90 80 80 80 84 

8 Responden 8 98 80 82 85 80 85 

9 Responden 9 100 80 80 80 80 84 

10 Responden 10 90 90 80 80 78 84 

11 Responden 11 90 90 80 80 80 84 

12 Responden 12 100 100 80 80 80 88 

13 Responden 13 100 80 80 80 80 84 

14 Responden 14 98 80 85 82 85 86 

15 Responden 15 90 80 78 80 78 81 

16 Responden 16 90 90 80 80 80 84 

17 Responden 17 80 80 80 80 80 80 

18 Responden 18 80 80 75 75 80 78 

19 Responden 19 80 80 80 80 85 81 

20 Responden 20 100 100 82 85 82 90 

21 Responden 21 100 100 80 80 80 88 

22 Responden 22 80 90 78 78 85 82 

23 Responden 23 100 80 80 80 80 84 

24 Responden 24 90 80 78 78 80 81 
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25 Responden 25 100 80 82 82 80 85 

26 Responden 26 100 100 80 80 78 88 

27 Responden 27 80 100 80 80 85 85 

 RATA – RATA  90 87 80 79 81 84 

 

Keterangan 

TR  :TeksRumpang 

BB  :Baik-BurukPerilakuTokoh 

TP  :TanggapanPerilakuTokoh 

NP  :Nilai-nilaiPendidikan 

BP :BermainPeran 

Lampiran  20 

DAFTAR NILAI KELAS KONTROL 

NO NAMA NILAI 

1 
Responden 1 

77 

2 
Responden 2 

77 

3 Responden 3 77 

4 Responden 4 78 

5 Responden 5 79 

6 Responden 6 76 

7 Responden 7 77 

8 Responden 8 77 

9 Responden 9 79 

10 Responden 10 80 

11 Responden 11 76 

12 Responden 12 76 

13 Responden 13 78 

14 Responden 14 78 

15 Responden 15 78 

16 Responden 16 76 

17 Responden 17 78 

18 Responden 18 80 

19 Responden 19 80 

20 Responden 20 76 

21 Responden 21 77 

22 Responden 22 77 

23 Responden 23 76 

24 Responden 24 78 

25 Responden 25 76 
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26 Responden 26 77 

27 Responden 27 78 

28 Responden 28 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 21 

LEMBAR KERJA SISWA 
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Lampiram 22 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

Pertemuan 1 

 



109 
 

 

Siswa sedang menyimak film pendek 

 

 

 

Pertemuan 2 
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Siswa sedang memperhatikan penjelasan dari guru 
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Siswa menuliskan nilai pendidikan yang terdapat dalam cerita 
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Siswa berdiskusi menentukan peran dan membuat teks dialog 
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Siswa bermain peran didampingi oleh guru 


