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ABSTRAK 

 
Damayanti, Vera Rovita. 2011. Peningkatan Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa 

Ragam Krama Dalam Berdialog Sesuai Unggah-ungguh Basa dengan 

Media Kartu Karakter Pada Siswa Kelas IXG SMP Negeri 2 Kalimanah 

Kabupaten Purbalingga. Skripsi. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

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

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. B. Bambang 

Indiatmoko, M.Si dan Drs. Agus Yuwono, M.Si, M.Pd selaku 

pembimbing II. 

 

Kata kunci: berbicara, bahasa Jawa ragam krama, berdialog sesuai unggah-ungguh 

basa, kartu karakter.  

 

  Kemampuan berbicara bahasa Jawa ragam krama siswa masih kurang.  

Apalagi kemampuan siswa dalam berdialog menggunakan unggah-ungguh basa. 

Siswa merasa kesulitan jika disuruh untuk berdialog dengan menerapkan unggah-

ungguh basa. Keadaan itu diketahui dari nilai rata-rata siswa yang belum mencapai 

nilai KKM sebesar 65. Ketidaktercapaian itu dikarenakan siswa tidak terbiasa 

menggunakan bahasa Jawa ragam krama karena lebih sering menggunakan bahasa 

Jawa ngoko dan bahasa Indonesia. Dalam hal ini guru yang paling tahu keadaan dan 

kemampuan siswa. Untuk itu guru harus berusaha mengubah cara mengajarnya dan 

menggunakan media dalam pembelajaran berbicara. Media yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama terutama 

dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa salah satunya adalah menggunakan 

media kartu karakter.  

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan dua siklus yang 

dilakukan pada siswa kelas IXG SMP N 2 Kalimanah. Tiap siklus terdiri atas tahap 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Pengambilan data dilakukan dengan 

teknik tes dan nontes. Alat pengambilan data yang digunakan berupa pedoman 

observasi, jurnal, angket, wawancara, dan dokumentasi. Data tes diambil dari 

penilaian aspek ketepatan pemilihan kata, ketepatan pelafalan kata, kelancaran 

berbicara, tata bahasa, dan intonasi. Analisis data yang digunakan secara kualitatif 

dan kuantitatif. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sebelum dilakukan pembelajaran 

dengan media kartu karakter, keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama siswa 

dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa berada dalam kategori cukup yaitu 

dengan nilai 61,07 dan setelah dilakukan tindakan siklus I nilai rata-rata menjadi 

65,12 berarti terjadi peningkatan sebesar 6,63%. Walaupun sudah memenuhi nilai 

KKM, tapi belum maksimal. Hasil siklus II mencapai nilai rata-rata 74,42 berarti 

meningkat 14,28% dari siklus I. 
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 Peningkatan skor rata-rata juga disertai peningkatan masing-masing aspek. 

Aspek ketepatan pemilihan kata pada siklus I skor rata-rata sebesar 65,69 kemudian 

pada siklus II meningkat menjadi 73,25. Aspek ketepatan pelafalan kata pada siklus I 

skor rata-rata sebesar 72,10 kemudian pada siklus II meningkat menjadi 78,49. Aspek 

kelancaran berbicara pada siklus I skor rata-rata sebesar 60,46 kemudian pada siklus 

II meningkat menjadi 72,09. Aspek tata bahasa pada siklus I skor rata-rata sebesar 

66,28 kemudian pada siklus II meningkat menjadi 79,65. Aspek Intonasi skor rata-

rata sebesar 61,04 kemudian pada siklus II meningkat menjadi 68,60. Setelah 

mengikuti pembelajaran bahasa Jawa ragam krama yaitu dalam berdialog sesuai 

unggah-ungguh basa dengan media kartu karakter, selain mengalami peningkatan 

keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-

ungguh basa, perilaku siswa ketika pembelajaran berbicara mengalami perubahan. 

Perubahan yang terlihat yaitu siswa lebih antusias, memperhatikan dengan seksama 

dan senang ikut pembelajaran bahasa Jawa. Saran dari penelitian ini yaitu sebaiknya 

media kartu karakter digunakan sebagai media dalam pembelajaran berbicara bahasa 

Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa, guru harus lebih 

kreatif dalam proses pengajaran dengan menggunakan metode, teknik, dan media 

pembelajaran, dan dapat dilakukan penelitian lanjutan tetapi menggunakan media 

yang berbeda supaya dapat meningkatkan mutu pendidikan terutama dalam 

pembelajaran berbicara. 
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SARI 

 
Damayanti, Vera Rovita. 2011. Peningkatan Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa 

Ragam Krama dalam Berdialog sesuai Unggah-ungguh Basa dengan 

Media Kartu Karakter Pada Siswa Kelas IXG SMP Negeri 2 Kalimanah 

Kabupaten Purbalingga. Skripsi. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

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

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. B. Bambang 

Indiatmoko, M.Si dan Drs. Agus Yuwono, M.Si, M.Pd selaku 

pembimbing II. 

 

Tembung Pangrunut: wicara, basa Jawa ragam krama, pacelathon miturut unggah-

ungguh basa, kartu karakter.  

   

Kaprigelan wicara basa Jawa krama siswa isih kurang. Apa maneh kaprigelan 

siswa jroning pacelathon. Siswa rumangsa kangelan menawa dikon nindakake 

pacelathon kanthi unggah-ungguh basa kang trep. Kahanan iku bisa dimangerteni 

saka biji rata-rata siswa kang durung bisa nyandhak biji KKM kang gedhene 65. 

Siswa ora bisa nyandhak biji KKM iku jalaran siswa ora kulina migunakake basa 

Jawa krama amarga luwih kerep migunakake basa Jawa ngoko lan basa Indonesia. 

Ana ing bab iki, guru kang paling mangerti kahanan lan kaprigelan siswa. Guru kudu 

ngowahi cara mulange lan migunakake media ana ing piwulangan wicara. Media 

kang bisa digunakake kanggo ngundhakake kaprigelan wicara basa Jawa ragam 

krama utamane ana ing bab pacelathon miturut unggah-ungguh basa salah sijine 

yaiku migunakake media kartu karakter.  

Panaliten iki kagolong panaliten tindakan klas kang migunakake rong siklus 

kang ditindakake marang siswa klas IXG SMP N 2 Kalimanah. Saben siklus 

kaperang dadi tahap perencanaan, tindakan, observasi, lan refleksi. Datane dijupuk 

mawa teknik tes lan nontes. Kanggo njupuk data migunakake piranti kang awujud 

pedoman observasi, jurnal, angket, wawancara, lan dokumentasi. Data tes dijupuk 

saka penilaian aspek pilihan tembung, aspek pelafalan tembung, kelancaran wicara, 

tata basa, lan intonasi. Kanggo analisis data mawa cara kuantitatif lan kualitatif. 

Asil panaliten nudhuhkake menawa sadurunge ditindakake piwulangan 

nganggo media kartu karakter, kaprigelan wicara basa Jawa krama siswa jroning 

pacelathon miturut unggah-ungguh basa ana ing kategori cukup yaiku biji rata-rata 

siswa 61,07 lan sawise ditindakake siklus I biji rata-rata dadi 65,12 tegese mundhak 

6,63%. Ewadene wis nyandhak biji KKM, nanging durung maksimal. Asil siklus II 

biji rata-rata siswa dadi 74,42 kang tegese mundhak 14,28% saka siklus I. 

  

 Skor saben aspek uga melu mundhak kaya dene skor rata-rata. Aspek pilihan 

tembung ing siklus I skor rata-ratane 65,69 banjur ing siklus II mundhak dadi 73,25.  
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Aspek pelafalan tembung ing siklus I skor rata-ratane 72,10 banjur ing siklus II 

mundhak dadi 78,49. Aspek kelancaran wicara ing siklus I skor rata-ratane 60,46 

banjur ing siklus II mundhak dadi 72,09. Aspek tata basa ing siklus I skor rata-ratane 

66,28 banjur ing siklus II mundhak dadi 79,65. Aspek intonasi skor rata-ratane 61,04 

banjur ing siklus II mundhak dadi 68,60. Sawise melu piwulangan basa Jawa ragam 

krama yaiku jroning pacelathon miturut unggah-ungguh basa nganggo media kartu 

karakter, saliyane bisa mundhakna  kaprigelan wicara basa Jawa ragam krama jroning 

pacelathon miturut unggah-ungguh basa, patrape siswa nalika piwulangan wicara uga 

owah. Owah-owahan kang ana yaiku siswa luwih antusias, nggatekna, lan seneng 

melu piwulangan basa Jawa. Pangajab saka panaliten iki yaiku media kartu karakter 

bisa digunakake dadi media kanggo piwulangan wicara basa Jawa ragam krama 

jroning pacelathon miturut unggah ungguh basa, guru kudu luwih kreatif migunakake 

metode, teknik, lan media ana ing piwulangan, lan bisa nindakake panaliten lanjutan 

nanging migunakake media sing beda supaya bisa ningkatake mutu pendhidhikan 

utamane ana ing piwulangan wicara. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Bahasa Jawa merupakan salah satu muatan lokal yang wajib diajarkan di 

wilayah Propinsi Jawa Tengah mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah 

Menengah Pertama (SMP), maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 

sederajatnya. Pembelajaran Bahasa Jawa pada mulanya hanya diajarkan pada jenjang 

pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), tetapi 

mengingat pentingnya pembelajaran Bahasa Jawa, dibuatlah Keputusan Gubernur 

Jawa Tengah No. 895. 5/01/2005 tentang kurikulum bahasa Jawa mulai tahun ajaran 

2005/2006 wajib dilaksanakan oleh semua jenjang sekolah di Propinsi Jawa Tengah, 

baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Hal ini berarti bahwa sejak tahun 

2005/2006 bahasa Jawa mulai diajarkan di jenjang SMA, SMK, maupun MA.  

Belajar bahasa Jawa bukan hanya sekedar mendalami materi-materi yang 

disampaikan dalam pembelajarannya, melainkan lebih ditekankan bagaimana peserta 

didik dapat menerapkan pembelajaran bahasa Jawa di dalam kehidupan sehari-hari, 

terutama dalam menerapkan tata krama dalam berperilaku dan berkomunikasi dengan 

orang lain. Sehingga tidak salah jika pada awalnya pelajaran bahasa Jawa hanya 

diajarkan pada jenjang SD dan SMP, sekarang sudah diajarkan di jenjang SMA, 

karena dalam tiga jenjang pendidikan itulah peserta didik dalam tahap mengenal 
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lingkungan luar dan dalam rangka pencarian jati diri. Mereka perlu pendidikan yang 

lebih, terutama dalam hal penataan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari dan 

dalam pergaulan dengan lingkungan sekitar agar mereka tidak salah dalam bergaul 

dan menempatkan diri.  

Pelajaran bahasa Jawa merupakan suatu pembelajaran tentang bahasa. Dalam 

pembelajaran bahasa diajarkan cara berbahasa yang baik agar dapat berkomunikasi 

dengan orang lain secara tepat guna. Tentunya dalam pembelajaran tersebut terdapat 

kaidah-kaidah pembelajaran yang harus diajarkan tidak sekedar dapat berkomunikasi 

dan dipahami oleh orang lain.  

Pembelajaran bahasa mencakup empat keterampilan berbahasa, yaitu 

keterampilan menyimak (listening skills), keterampilan berbicara (speaking skills), 

keterampilan membaca (reading skills), dan keterampilan menulis (writing skills). 

Keterampilan berbahasa yang sangat sulit dilakukan oleh peserta didik yaitu 

keterampilan berbicara.  

Pembelajaran berbicara harus secara tepat dilakukan pada setiap bahasa. 

Apalagi dalam pembelajaran bahasa Jawa, karena dalam pembelajaran bahasa Jawa 

bukan hanya penguasaan materi dan kemampuan siswa dalam berbicara 

menggunakan bahasa Jawa. Tetapi, dalam pembelajaran berbicara bahasa Jawa juga 

diterapkan unggah-ungguh basa yang mengatur setiap pembicaranya agar dapat 

berbicara dengan lawan bicaranya dengan baik dan tentunya menghormati lawan 

bicaranya.  
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Kesopansantunan dalam berbicara dapat dilihat ketika seseorang berbicara. 

Selain memperhatikan kaidah-kaidah tata bahasa, seseorang juga harus 

memperhatikan siapa orang yang diajak berbicara. Tata cara kita dalam berbicara 

dengan orang tua, orang yang lebih tua, atau orang yang dituakan tentunya berbeda 

jika kita berbicara denga anak kecil, orang yang lebih muda, atau orang yang 

dimudakan. Itulah yang dinamakan unggah-ungguh basa. Dalam unggah-ungguh 

basa terdapat ragam bahasa Jawa. Ragam bahasa Jawa itu meliputi ragam bahasa 

Jawa krama dan ragam bahasa Jawa ngoko. Kedua ragam bahasa Jawa itulah yang 

merupakan komponen bahasa dalam aspek berbicara dalam bahasa Jawa.  

Kedua ragam bahasa Jawa itu merupakan komponen yang sangat penting 

untuk menerapkan tata krama dalam berbicara. Dalam kenyataannya, berbicara 

bahasa Jawa ragam krama lebih sulit dibandingkan dengan berbicara bahasa Jawa 

ragam ngoko. Hal tersebut dikarenakan anak sudah terbiasa berbicara dengan 

menggunakan bahasa Jawa sehari-hari yaitu bahasa Jawa ragam ngoko, sedangkan 

untuk ragam krama tidak semua anak terbiasa menggunakan. Keadaan seperti itulah 

yang mengakibatkan tidak semua anak dapat menguasai bahasa Jawa ragam krama 

dengan baik. 

Pembelajaran bahasa Jawa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam berkomunikasi. Kemampuan yang dimaksud adalah siswa dapat menggunakan 

bahasa Jawa yang baik dan benar sesuai dengan unggah-ungguh basa baik secara 

lisan maupun secara tertulis tanpa membedakan keduanya.  
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan guru 

bahasa Jawa SMP Negeri 2 Kalimanah pada tanggal 17 Juli 2010, siswa SMP yang 

terletak di Jalan Mayor Jenderal Sungkono Purbalingga ini mempunyai kemampuan 

yang berada di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang ditentukan sebesar 

65 dalam hal berbicara menggunakan bahasa Jawa ragam krama. Nilai rata-rata siswa 

hanya mencapai 61,07. Kurang maksimalnya kemampuan para siswa dalam berbicara 

ragam krama merupakan dampak dari kebiasaan di keluarga yang tidak menanamkan 

pentingnya tata krama dalam berbicara. Pembiasaan berkomunikasi antara orang tua 

dan anak lebih sering menggunakan bahasa Jawa ragam ngoko daripada ragam 

krama. Sebagai akibatnya keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama terhadap 

orang yang harus dihormati tidak dapat dilakukan. 

 Keadaan seperti itu terjadi pada siswa kelas IXG SMP Negeri 2 Kalimanah 

Kabupaten Purbalingga, walaupun pada pembelajaran di sekolah tersebut 

memperlihatkan bahwa tidak semua siswa mengalami kasus seperti itu. Ada sebagian 

siswa yang masih dapat menerapkan ragam krama dalam unggah-ungguh basa. 

Mereka dapat menggunakan bahasa Jawa ragam krama dengan baik jika lawan bicara 

mereka adalah guru, kakak kelas, dan bahkan teman sebaya yang mereka anggap 

usianya di atas mereka. Siswa-siswa yang berperilaku demikian sebagian besar 

berasal dari keluarga yang berpendidikan. Padahal hampir seluruh siswa SMP Negeri 

2 Kalimanah berasal dari keluarga yang orangtuanya bermatapencaharian sebagai 

buruh, sehingga tidak ditanamkan cara berbicara bahasa Jawa yang baik terutama 



5 

 

   

 

dalam menerapkan unggah-ungguh. Kurangnya pembiasaan berbicara ragam krama 

di rumah, menjadikan rendahnya keterampilan berbicara dalam melafalkan, 

kelancaran, dan pemahaman bahasa Jawa ragam krama. Sungguh hal tersebut 

menjadi momok dalam pembelajaran bahasa Jawa.  

  Kasus semacam itu dapat dijadikan sebagai koreksi bahwa pembelajaran 

bahasa Jawa bukan hanya berlangsung di sekolah, melainkan juga di lingkungan 

keluarga sebagai bentuk pembelajaran perilaku. Sebenarnya faktor utama seseorang 

dapat berbicara menggunakan bahasa Jawa ragam krama yang baik dan benar sesuai 

unggah-ungguh berasal dari lingkungan keluarga. 

SMP Negeri 2 Kalimanah merupakan salah satu sekolah yang siswa-siswanya 

sangat rendah dalam pembelajaran berbicara pada pelajaran bahasa Jawa. 

Pembelajaran berbicara aspek berbicara dalam pembelajaran bahasa Jawa mempunyai 

beberapa Kompetensi Dasar (KD). Diantara banyaknya KD dalam berbicara yang 

diajarkan dalam pelajaran bahasa Jawa, KD berdialog merupakan KD yang jarang 

diajarkan oleh guru SMP Negeri 2 kalimanah. 

 Berdialog dianggap sebagai suatu kompetensi dasar yang sulit dan terlalu 

membuang waktu karena memang dalam berdialog membutuhkan waktu yang tidak 

sedikit. Guru lebih banyak mengajarkan menulis, membaca, dan mendengarkan 

daripada berbicara. Apalagi jika siswa dituntut untuk berbicara ragam krama sesuai 

unggah-unguh basa. Mereka merasa kesulitan sehingga mengakibatkan standar 

kompetensi yang ditargetkan oleh guru yaitu dengan Kriteria Ketuntasan Minimal 
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(KKM) sebesar 65 tidak dapat tercapai. Perlu usaha perbaikan berkali-kali untuk 

dapat mencapai kompetensi yang ditargetkan. 

Dalam keterampilan berbicara tidak dibutuhkan teori yang banyak, melainkan 

yang dibutuhkan adalah praktik dan banyak latihan. Tarigan (1997:1) mengemukakan 

bahwa keterampilan berbicara hanya dapat diperoleh dengan jalan praktik dan banyak 

latihan. Dengan praktik dan banyak latihan siswa yang pada awalnya tidak bisa 

berbicara ragam krama dikarenakan mereka tidak percaya diri kemudian timbul rasa 

malu dan takut salah untuk berbicara di depan kelas, tetapi setelah sering maju di 

depan kelas untuk berbicara lama-kelamaan mereka semakin percaya diri dan dapat 

menggunakan bahasa Jawa ragam krama dengan baik dan benar. 

Pembelajaran berbicara merupakan pembelajaran bahasa yang lebih banyak 

mengutamakan praktik daripada teori. Membimbing siswa untuk praktik berbicara, 

apalagi berbicara di depan teman-temannya merupakan hal yang sulit. Begitu pula 

dalam pembelajaran berdialog, walaupun siswa dibentuk untuk bekerja secara 

berkelompok, siswa masih merasa kesulitan untuk berdialog. Selain karena 

penguasaan bahasa Jawa ragam krama mereka masih rendah juga dikarenakan kurang 

digunakannnya media oleh guru.  

Guru lebih sering menerapkan metode konvensional tanpa menggunakan 

media. Guru hanya menyuruh siswa untuk memperagakan dialog yang ada di buku 

teks ataupun Lembar Kerja Siswa (LKS) tanpa menyuruh siswa untuk 

mengembangkan keterampilan berdialog sesuai kreativitas masing-masing. Keadaan 
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seperti itulah yang menyebabkan siswa ketika disuruh untuk mandiri dalam berdialog 

dengan tema yang baru dan tidak ada di buku teks, siswa merasa kesulitan untuk 

membuat dialog apalagi dalam mempratikkannya. 

Peran media dalam pembelajaran berdialog sangatlah besar. Media sebagai 

sarana dalam pembelajaran berbicara dapat digunakan untuk mempermudah guru 

dalam menyampaikan materi pembelajaran berbicara ragam krama terutama dalam 

berdialog sesuai unggah-ungguh basa dan sebagai daya tarik siswa agar tidak merasa 

jenuh, malas, dan menegangkan dalam pembelajaran berbicara. Diharapkan dengan 

digunakannya media dalam sarana pembelajaran berbicara ragam krama dalam 

berdialog sesuai unggah-ungguh basa siswa akan lebih termotivasi dan semangat 

dibandingkan dengan cara mengajar guru yang tidak  menggunakan media dalam 

pembelajaran. 

Media yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan berbicara 

bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa yaitu media 

kartu karakter. Kartu karakter merupakan sebuah media berbentuk kartu. Kartu 

tersebut terbagi atas empat kartu yaitu, kartu tokoh, kartu watak, kartu tema, dan 

kartu latar. Dinamakan kartu karakter karena kartu tersebut dapat membentuk 

karakter seorang tokoh dimanapun ia berada dan apapun pembicaraannya. Walaupun 

tema dan latar tidak masuk dalam pengertian karakter tetapi dengan adanya latar dan 

tema, karakter seseorang akan lebih muncul dan terlihat jelas. Kartu tokoh (kartu 

paraga) merupakan kartu yang berisi berbagai macam tokoh dengan variasi jenis 



8 

 

   

 

kelamin, jabatan, kedudukan, dan usia. Kartu watak (kartu sipat) berisi berbagai 

macam watak atau sifat manusia, misalnya sopan, pemarah, ramah, dan lain 

sebagianya. Kartu tema berisi ide pokok atau permasalahan yang harus dijadikan 

bahan pembicaraan dalam berdialog, sedangkan kartu latar (kartu panggonan) 

merupakan kartu yang berisi tempat dimana dialog itu harus berlangsung.  

Pada masing-masing kartu sudah tertera karakter yang harus dimainkan. Kartu 

karakter terbuat dari kertas ivory 230 gram dengan pengolahan desain grafis,  supaya 

dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama dan terlihat menarik. Dalam 

praktiknya untuk siklus I dan siklus II kartu karakter yang digunakan dibuat berbeda. 

Melalui media kartu karakter, siswa dapat bekerja secara berkelompok dan berdiskusi 

untuk membuat dialog yang akan mereka peragakan di depan kelas. Mereka tidak asal 

dalam berdialog tetapi dalam membuat dialog harus berpedoman pada kartu karakter 

masing-masing anggota kelompok. Alur dialog harus didasarkan pada karakter 

masing-masing sesuai kartu karakter. 

Kelebihan dari media kartu karakter ini adalah mempermudah dan melatih 

siswa untuk dapat berdialog secara tepat dan terarah sesuai dengan karakter yang 

mereka dapatkan. Mereka tidak melakukannya secara konvensional. Dalam cara 

konvensional, siswa berkelompok lalu disuruh untuk membuat dialog dengan 

karakter yang sifatnya satu untuk semua. Semua kelompok mendapat bahan yang 

sama dari guru. Biasanya bahan tersebut diperoleh guru dari buku teks ataupun 
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Lembar Kerja Siswa (LKS). Pembelajaran yang seperti itu tidak dapat melatih siswa 

untuk mengembangkan kreativitasnya dalam berdialog.  

Kebanyakan siswa dalam berdialog pastinya mereka akan memperagakan 

dialog antarteman sebaya, kecil kemungkinan siswa menyertakan orangtua, orang 

yang dianggap tua, dan lain sebagainya. Tetapi dengan media kartu karakter inilah 

siswa dituntut untuk berdialog  sesuai dengan karakter yang mereka dapatkan dan 

memperagakannya secara kelompok dengan karakter yang bervariasi mulai dari 

variasi jabatan, status, usia, dan jenis kelamin, sehingga siswa akan lebih terampil 

dalam menggunakan unggah-ungguh basa, terutama dalam menggunakan bahasa 

Jawa ragam krama. 

Atas dasar pemikiran itulah, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul peningkatan keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam 

berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan media kartu karakter pada siswa kelas 

IXG SMP Negeri 2 Kalimanah Kabupaten Purbalingga. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi masalah-masalah keterampilan 

berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa 

yang terdapat di SMP Negeri 2 Kalimanah adalah sebagai berikut. 



10 

 

   

 

1) Keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama siswa dalam menggunakan 

unggah-ungguh basa masih berada di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal). 

2) Kurang ditanamkannya pendidikan mengenai tata krama dalam berbahasa di 

lingkungan keluarga sejak dini, selain itu siswa dalam bergaul lebih banyak 

menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Jawa karena adanya pengaruh 

dari budaya lain. Hal itulah yang menyebabkan siswa kurang mampu dalam 

berbahasa Jawa terutama ragam krama. 

3) Siswa kesulitan dalam memahami dan mengungkapkan pendapat atau gagasan 

dengan menggunakan ragam krama. 

4) Pada pembelajaran berdialog guru masih menerapkan cara yang konvensional 

yaitu satu tema untuk semua sehingga tidak ada peluang untuk mengembangkan 

kreativitas. 

5) Kurang digunakannya media dalam pembelajaran berbicara ragam krama 

kompetensi berdialog sesuai unggah-ungguh basa sehingga pembelajaran 

menjadi membosankan dan sulit dipahami oleh siswa. 

 

1.3  Pembatasan Masalah  

 Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai rendahnya 

keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama siswa kelas IXG SMP Negeri 2 

Kalimanah Kabupaten Purbalingga dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa. 
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Dengan banyaknya hambatan dalam pembelajaran berbicara kompetensi berdialog 

sesuai unggah-ungguh basa, maka penelitian ini dibatasi pada penelitian mengenai 

peningkatan keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog 

sesuai unggah-ungguh basa dengan media kartu karakter pada siswa kelas IXG SMP 

Negeri 2 Kalimanah Kabupaten Purbalingga. 

 

1.4  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah upaya utuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Jawa 

ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan media kartu 

karakter pada siswa kelas IXG SMP Negeri 2 Kalimanah Kabupaten Purbalingga. 

 Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1) Apakah penggunaan media kartu karakter dapat meningkatkan keterampilan 

berbicara bahasa Jawa ragam krama siswa kelas IXG SMP Negeri 2 

Kalimanah Kabupaten Purbalingga dalam berdialog sesuai unggah-ungguh 

basa? 

2) Bagaimana perubahan perilaku siswa kelas IXG SMP Negeri 2 Kalimanah 

Kabupaten Purbalingga setelah mengikuti pembelajaran berbicara bahasa 

Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan 

media kartu karakter? 
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1.5  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Mendeskripsi peningkatan keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama 

dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa siswa kelas IXG SMP Negeri 2 

Kalimanah Kabupaten Purbalingga setelah digunakannya media kartu 

karakter. 

2) Mendeskripsi perubahan perilaku siswa kelas IXG SMP Negeri 2 Kalimanah 

Kabupaten Purbalingga setelah dilaksanakan pembelajaran berbicara bahasa 

Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan 

media kartu karakter. 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan 

motivasi bagi siswa untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa 

Jawa ragam krama terutama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa. 

Sehingga mereka lebih percaya diri dalam berbicara. 
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b. Bagi guru, penelitian ini dapat memotivasi guru untuk dapat membuat, 

mengembangkan, dan menggunakan media pembelajaran yang kreatif dan 

meninggalkan pembelajaran konvensional. 

c. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. 

      2)   Manfaat Teoretis  

  Manfaat teoretis penelitian ini yaitu dapat menambah wawasan di 

bidang pendidikan dan memberikan sumbangan teori dalam meningkatkan 

keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

 Penelitian mengenai peningkatan keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam 

krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa masih jarang dilakukan. 

Kebanyakan penelitian meneliti keterampilan berbicara ragam krama secara umum 

dan tidak dikhususkan pada kompetensi berdialog. Penelitian ini dilakukan karena 

keterampilan siswa dalam berbicara bahasa Jawa ragam krama terutama dalam 

berdialog masih kurang dan belum mencapai kompetensi yang ditargetkan. Mereka 

merasa kesulitan dalam menguasai materi berdialog apalagi jika harus menggunakan 

unggah-ungguh basa. Walaupun dengan topik yang berbeda, berikut ini adalah uraian 

mengenai berbagai penelitian dengan berbagai metode, teknik, dan media yang telah 

dilakukan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berbicara bahasa Jawa 

ragam krama terutama dalam menggunakan unggah-ungguh basa. 

 Beberapa hasil penelitian sebagai referensi penelitian ini, yaitu Irma (2007), 

Nidayanti (2007), Noorkrisna (2008), Handayani (2009), dan Wijayanti (2009). 

Penelitian pertama yang dijadikan referensi yaitu penelitian yang dilakukan oleh Irma 

(2007) dengan judul Peningkatan Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa ragam 

Krama dengan Teknik Cerita Berangkai Pada Siswa Kelas VII F SMP Negeri 2 

Wanadadi Kabupaten Banjarnegara. Dalam penelitian tersebut ditunjukkan adanya 
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peningkatan keterampilan siswa dalam berbicara ragam krama menggunakan teknik 

cerita berangkai. Hal tersebut dapat dilihat adanya peningkatan dari kondisi awal ke 

siklus I dan siklus II. Berdasarkan penelitian ada peningkatan dari kondisi awal 

sebesar 60,37 menjadi 63,43 atau meningkat sebesar 5,07%. Pada siklus II nilai 

keterampilan siswa dalam berbicara bahasa Jawa ragam krama meningkat dibanding 

siklus I, yaitu dari 63,43 meningkat menjadi 73,05 atau meningkat sebesar 15,17%. 

Secara keseluruhan dari kondisi awal ke siklus II peningkatan keterampilan siswa 

dalam berbicara bahasa Jawa ragam krama sebesar 21,00%. 

 Persamaan penelitian Irma dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

yaitu terletak pada hal yang diteliti yaitu mengenai keterampilan berbicara ragam 

krama. Selain persamaan, terdapat juga perbedaan penelitian Irma dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti yaitu fokus permasalahan dan cara yang digunakan 

untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Jika pada penelitian Irma yang diteliti 

hanya ragam bahasa krama secara umum dengan menggunakan teknik cerita 

berangkai, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang diteliti 

adalah ragam bahasa krama dalam berdialog dengan menggunakan media kartu 

karakter. 

 Nidayanti (2007) melakukan penelitian dengan judul Peningkatan 

Keterampilan Berbicara Ragam Krama Melalui Teknik Dialog Berpasangan atau 

Pacelathon Pada Siswa Kelas VIII C SMP Negeri 3 Kedungwuni Kecamatan 

Kedungwuni Kabupaten Pekalongan menyimpulkan bahwa dengan dilakukannya 
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teknik dialog berpasangan atau pacelathon dapat meningkatkan keterampilan siswa 

berbicara ragam krama. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa pada siklus I mengalami peningkatan sebanyak 8,79% sehingga 

pada siklus II rata-ratanya menjadi 12,75. Kemudian pada Siklus II mengalami 

peningkatan sebesar 27,37% sehingga diperoleh rata-rata sebesar 16,24. 

 Persamaan penelitian Nidayanti dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu terletak pada keterampilan berbahasa yaitu keterampilan berbicara 

ragam krama. Sedangkan yang menjadi perbedaan antara penelitian Nidayanti dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada cara meningkatkan 

keterampilan berbicara. Jika pada penelitian Nidayanti menggunakan teknik dialog 

berpasangan atau pacelathon. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti 

yaitu dengan menggunakan media kartu karakter. Pada dasarnya teknik dialog 

berpasangan atau pacelathon dengan media kartu karakter intinya sama yaitu sama-

sama dengan cara berdialog. Jika pada dialog berpasangan konsepnya masih terlalu 

luas maka pada kartu karakter dipersempit lagi tetapi dengan lebih banyak variasi. 

Sehingga memudahkan siswa dalam berdialog. Hal tersebut cukup relevan karena 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini yaitu berbicara dalam berdialog sangat erat 

kaitannya dengan teknik dialog berpasangan. 

 Noorkrisna (2008) melakukan penelitian dengan judul Peningkatan 

Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Sesuai Unggah-Ungguh dengan Media Teka-

Teki Silang Pada Siswa Kelas X MO4 SMK Bina Utama Kendal. Dalam penelitian 
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tersebut ditunjukkan bahwa sebelum dilakukan pembelajaran dengan media teka-teki 

silang, keterampilan berbicara bahasa Jawa siswa berada dalam kategori kurang yaitu 

dengan nilai 59,9 dan setelah dilakukan tindakan siklus I nilai rata-rata menjadi 62,3 

berarti ada peningkatan sebesar 4%. Nilai siklus belum mencapai target nilai yang 

telah ditetapkan. Hasil siklus II mencapai nilai rata-rata sebesar 74,4 berarti 

meningkat 19,4% dari siklus I. 

 Persamaan penelitian Noorkrisna (2008) dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti yaitu terletak pada keterampilan berbahasa yaitu keterampilan berbicara 

dan keduanya menggunakan media untuk meningkatkan keterampilan berbicara. 

Walaupun sama-sama menggunakan media, tetapi media yang digunakan berbeda. 

Noorkrisna dalam penelitiannya menggunakan media teka-teki silang, sedangkan 

media yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

media kartu karakter. 

 Handayani (2009) melakukan penelitian dengan judul Peningkatan 

Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama Melalui Media Ular Tangga 

Kelas VIII C SMP N I Sruweng Kabupaten Kebumen menyimpulkan bahwa terjadi 

peningkatan keterampilan berbicara setelah digunakannya media ular tangga sebagai 

media pembelajaran. Dalam penelitian tersebut ditunjukkan terjadinya peningkatan 

keterampilan berbicara bahasa Jawa krama. Nilai rata-rata keterampilan berbicara 

bahasa Jawa ragam krama siswa kelas VIII C SMP N I Sruweng tahap prasiklus 

adalah 50. Nilai rata-rata pada tahap siklus I sebesar 78,5 atau meningkat dari 
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prasiklus ke siklus I sebesar 57%. Nilai rata-rata pada siklus II adalah 87 atau 

mengalami peningkatan 10,82% dari siklus I. Naiknya tahap prasiklus ke siklus II 

adalah 74%.  

 Seperti halnya dengan penelitian Noorkrisna, persamaan penelitian Handayani 

(2009) dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada keterampilan 

berbahasa yaitu keterampilan berbicara ragam krama dan keduanya menggunakan 

media untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Walaupun sama-sama 

menggunakan media, tetapi media yang digunakan berbeda. Handayani dalam 

penelitiannya menggunakan media ular tangga, sedangkan media yang digunakan 

oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan media kartu karakter. 

 Wijayanti (2009) melakukan penelitian dengan judul Peningkatan 

Kemampuan Berbicara Bahasa Jawa dengan Teknik Bermain Peran Menggunakan 

Media Boneka Tangan Siswa Kelas VII F SMP 13 Semarang. Dalam hasil penelitian 

ini ditunjukkan bahwa kemampuan berbicara siswa dapat meningkat dari prasiklus 

menuju siklus I dan siklus II. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata kelas pada 

prasiklus menuju siklus I meningkat dari 64,26 menjadi 75,41. Nilai rata-rata tersebut 

meningkat 17,36%. Karena masih ada sejumlah siswa yang belum mencapai nilai 

KKM maka perlu diadakan siklus II. Pada siklus II nilai rata-rata kelas 85,36. Nilai 

rata-rata ini meningkat 13,19% dari siklus I. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

berbicara bahasa Jawa siswa dapat meningkat 32,84% dan seluruh siswa dapat 

melampaui nilai KKM. 
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 Persamaan penelitian Wijayanti (2009) dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti adalah terletak pada keterampilan bahasa yang diteliti yaitu keterampilan 

berbicara dan keduanya sama-sama menggunakan media sebagai sarana dalam 

meningkatkan keterampilan siswa dalam berbicara. Perbedaan dari kedua penelitian 

ini yaitu jika penelitian Wijayanti (2009) menggunakan teknik bermain peran dengan 

media boneka tangan sedangkan, peneliti menggunakan media kartu karakter. Inti 

dari metode pembelajarannya sama yaitu dengan menggunakan teknik bermain peran. 

 Dari beberapa penelitian-penelitian yang telah dikemukakan di atas, penelitian 

tentang keterampilan berbicara telah banyak dilakukan dengan metode, teknik, dan 

media yang berbeda-beda. Semua penelitian yang telah dilakukan kebanyakan 

merupakan penelitian tentang upaya meningkatkan keterampilan berbicara ragam 

krama secara umum tetapi hal tersebut tidaklah menjadi suatu perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang berbicara bahasa Jawa ragam 

krama dalam berdialog menggunakan unggah-ungguh basa yang sesuai. Keduanya 

sama-sama berupaya meningkatkan keterampilan berbicara siswa menggunakan 

bahasa Jawa yang benar. 

 Walaupun penelitian-penelitian tersebut sudah banyak dilakukan, akan tetapi 

pada kenyataannya masih banyak siswa yang belum terampil dalam berbicara 

menggunakan bahasa Jawa ragam krama apalagi jika harus disesuaikan dengan 

unggah-ungguh basa yang sesuai. Dengan demikian penulis berupaya untuk 

meningkatkan keterampilan berbicara ragam krama siswa dalam berdialog sesuai 
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unggah-ungguh basa dengan media kartu karakter. Diharapkan dengan digunakannya 

media kartu karakter dalam pembelajaran berbicara terutama berdialog dapat 

meningkat dan pembelajaran akan lebih menyenangkan. Kedudukan penelitian ini 

tidak lain sebagai pelengkap dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai 

keterampilan berbicara. 

 

2.2  Landasan Teoretis 

 Pada landasan teoretis ini akan dipaparkan mengenai teori-teori yang 

mendukung penelitian ini yaitu berbicara, tujuan berbicara, faktor-faktor yang 

mempengaruhi keterampilan berbicara, unggah-ungguh basa, ragam bahasa Jawa 

krama , media pengajaran bahasa, dan media kartu karakter. 

 

2.2.1  Berbicara 

Berbicara merupakan suatu keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi 

atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan, pikiran, 

gagasan, dan perasaan (Tarigan 1981:15). Untuk itulah berbicara merupakan suatu 

keterampilan berbahasa yang aktif dan produktif karena kegiatan berbicara 

merupakan suatu kegiatan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Kaitan antara 

pesan dan bahasa lisan sebagai media penyampaian yang sangat erat. Pesan yang 

diterima oleh pendengar tidaklah dalam wujud asli, tetapi dalam bentuk bunyi bahasa. 
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Melalui bunyi bahasa tersebut pembicara atau penutur ingin menyampaikan suatu 

pesan kepada mitra tutur atau lawan bicaranya (Tarigan dkk 1997:34). 

 Menurut Nurgiyantoro (2001:276) berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua 

yang dilakukan manusia dalam kehidupan berbahasa, yaitu setelah aktivitas 

mendengarkan. Berdasarkan bunyi-bunyi (bahasa) yang didengarnya itulah kemudian 

manusia belajar mengucapkan dan akhirnya mampu untuk berbicara. 

 Sejalan dengan Tarigan dan Nurgiyantoro, Djiwandono (1996:68) 

menjelaskan bahwa berbicara merupakan bagian dari kemampuan berbahasa yang 

aktif produktif. Dengan berbicara seseorang berusaha untuk mengungkapkan pikiran 

dan perasaannya kepada orang lain secara lisan. Tanpa usaha untuk mengungkapkan 

dirinya, orang lain tidak akan mengetahui apa yang sebenarnya dipikirkan dan 

dirasakannya. Tanpa berbicara, seseorang akan mengucilkan diri sendiri, dan akan 

terkucilkan dari orang yang di sekitarnya. Berbicara merupakan kegiatan berbahasa 

yang aktif dari seorang pemakai bahasa, yang menuntut prakarsa nyata dalam 

penggunaan bahasa untuk mengungkapkan diri secara lisan.  

 Kesimpulan dari pendapat yang telah dipaparkan yaitu berbicara merupakan 

keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk 

mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan, pikiran, gagasan, dan perasaan secara 

lisan kepada orang lain dalam suatu komunikasi dalam bentuk perkataan, ucapan, 

pendapat dan lain sebagainya yang di dalamnya terkandung maksud dan makna 

tertentu yang ingin diutarakan oleh pembicar 
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2.2.2  Tujuan Berbicara 

 Suatu kegiatan yang diakukan tentunya memiliki tujuan. Seperti halnya 

dengan kegiatan lainnya yang memiliki tujuan, berbicara juga mempunyai tujuan 

tidak sekadar berbicara tanpa ada maksud dan tujuan. Tujuan berbicara adalah untuk 

menginformasikan, melaporkan, sesuatu hal pada pendengar. Sesuatu tersebut dapat 

berupa, menjelaskan sesuatu proses, menguraikan, menafsirkan, atau 

menginterpretasikan sesuatu hal, memberi, menyebarkan, atau menanamkan 

pengetahuan, menjelaskan kaitan, hubungan, relasi antara benda, hal, atau peristiwa. 

 Tarigan dkk (1997:48) mengemukakan bahwa pada umumnya tujuan orang 

berbicara adalah untuk menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, 

dan menggerakkan pendengarnya. 

 Dari pendapat yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

tujuan dari berbicara pada intinya adalah berkomunikasi yaitu dalam hal 

menginformasikan kepada pendengar secara efektif agar hal yang dikomunikasikan 

dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh pendengar. Dalam berbicara tidak 

cukup hanya dapat diterima oleh pendengar, tetapi hendaknya juga dapat menghibur, 

menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, melaporkan, dan menggerakkan 

pendengarnya. 
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2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterampilan Berbicara 

 Dalam berbahasa terdapat empat keterampilan berbahasa yaitu keterampilan 

mendengarkan, membaca, menulis, dan berbicara. Dari keempat keterampilan 

berbahasa itu, keterampilan yang paling sulit dilakukan adalah keterampilan 

berbicara. Berbicara sulit untuk dilakukan, karena dalam berbicara yang dibutuhkan 

bukan hanya persiapan fisik melainkan juga persiapan mental. Semakin kurang 

persiapan seseorang dalam berbicara maka semakin kurang pula penampilannya 

dalam berbicara karena yang dibutuhkan dalam berbicara adalah penguasaan kosakata 

yang baik , keberanian, dan rasa percaya diri yang tinggi Jika hal tersebut bersifat 

kenbalikannya maka yang akan terjadi adalah pembicaraan yang tidak efektif. 

 Tarigan dkk (1997:80) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan 

pembicaraan tidak efektif sebenarnya dipengaruhi oleh antara lain kecemasan 

berbicara. Kecemasan berbicara merupakan keterampilan menyampaikan pesan 

melalui bahasa lisan seseorang yang telah dipengaruhi rasa cemas karena khawatir, 

takut, dan gelisah. Di sini dapat diartikan seseorang tidak percaya diri dalam 

melakukan percakapan atau dalam menyampaikan pesan kepada orang lain. 

 Dijelaskan lebih lanjut oleh Tarigan dkk (1997:82-83) bahwa pada dasarnya 

orang mengalami kecemasan berbicara disebabkan oleh beberapa hal yaitu: (1) tidak 

tahu apa yang harus dilakukan, dalam hal ini pembicara kehilangan arah, dia tidak 

tahu apa yang harus dilakukan dan dikatakan untuk memulai pembicaraan sehingga ia 

tidak dapat memperkirakan sekiranya apa yang diharapkan oleh pendengar, (2) orang 



23 

 

   

 

menderita kecemasan berbicara karena ia tahu akan dinilai. Karena tahu akan dinilai 

bukan membuatnya bersemangat dalam berbicara tetapi kebanyakan mereka cemas 

jika berhadapan dengan penilai karena mereka ingin menampilkan sesuatu yang 

maksimal agar nilai mereka bagus dalam kata lain mereka menderita nervous (grogi), 

(3) kecemasan berbicara dapat menimpa bukan hanya pada pemula, tetapi juga orang-

orang yang terkenal sebagai pembicara-pembicara yang baik. Hal ini seringkali 

terjadi apabila pembicara berhadapan dengan situasi yang asing dan ia merasa tidak 

siap. 

 Melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara yang telah 

dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang ada kebanyakan muncul 

dalam diri seseorang yang merasa tidak percaya diri dan tidak ada keberanian untuk 

berbicara. Para pembicara harus dapat menghilangkan rasa tersebut karena dalam 

berbicara yang dilihat bukan hanya dapat berbicara atau tidak tetapi juga pengucapan 

bunyi, penempatan tekanan, nada dan durasi. Bahkan pemilihan diksi dan ketetapan 

sasaran juga sangat penting.  

 

2.2.4  Unggah-Ungguh Basa 

 Bahasa Jawa merupakan bahasa daerah Propinsi Jawa Tengah. Sebagai salah 

satu bahasa daerah, bahasa Jawa merupakan bahasa yang beragam karena di dalam 

bahasa Jawa terdapat tingkatan-tingkatan bahasa atau disebut juga sebagai unggah-
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ungguh basa. Unggah-ungguh basa tersebut yang harus dipatuhi oleh pemakainya 

sebagai cermin kesopansantunan atau tata krama dalam berbicara. 

 Kesopansantunan dalam berbicara dapat dilihat ketika seseorang berbicara 

selain memperhatikan kaidah-kaidah tata bahasa, juga harus memperhatikan siapa 

orang yang diajak berbicara. Jika kita berbicara dengan orang tua, orang yang lebih 

tua, atau orang yang dituakan tentunya berbeda jika kita berbicara denga anak kecil, 

orang yang lebih muda, atau orang yang dimudakan. Itulah yang dinamakan unggah-

ungguh basa. 

 Menurut Poedjasoedarmo dkk (dalam Sasangka 2004:14) unggah-ungguh 

bahasa Jawa disebut sebagai tingkat tutur bahasa Jawa, yang terdiri atas (1) ngoko, (2) 

madya dan, (3) krama. Hal ini sama dengan yang dijelaskan Purwo (dalam Sasangka 

2004:14) yang juga membagi tingkat tutur bahasa Jawa menjadi ngoko, madya, dan 

krama. 

 Berbeda dengan pendapat Poedjasoedamo dan Purwo, Sudaryanto (dalam 

Sasangka 2004:16) membagi tingkat tutur bahasa Jawa menjadi empat yaitu ngoko, 

ngoko alus, krama, dan krama alus. 

 Menurut Hardyanto dan Utami (2001:47) tingkat tutur bahasa Jawa (unggah-

ungguhing basa) pada dasarnya ada dua macam, yaitu ragam ngoko dan ragam 

krama. Ragam ngoko meliputi ngoko lugu dan ngoko alus. Ragam krama meliputi 

krama lugu dan krama alus. 
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 Ragam ngoko adalah bentuk unggah-ungguh basa yang intinya adalah 

leksikon ngoko, bukan leksikon yang lain (Sasangka, 2004:95). Apabila di dalam 

ragam krama tidak terdapat kata-kata krama inggil, ragam tersebut menjadi ragam 

ngoko lugu. Akan tetapi, apabila di dalam ragam ngoko terdapat kata-kata krama 

inggil, ragam tersebut berubah menjadi ragam ngoko alus. 

 Ragam krama adalah bentuk unggah-ungguh bahasa Jawa yang intinya adalah 

leksikon krama, bukan leksikon lain (Sasangka, 2004:104). Apabila di dalam ragam 

krama tidak terdapat kata-kata krama inggil, ragam tersebut menjadi ragam krama 

lugu. Akan tetapi, apabila di dalam ragam krama terdapat kata-kata krama inggil, 

ragam tersebut berubah menjadi krama alus. 

2.2.5 Ragam Bahasa Jawa Krama 

 Ragam santun dalam bahasa Jawa adalah ragam krama. Kesantunan tersebut 

terlihat pada pilihan kata yang digunakan saat berbicara menggunakan ragam krama. 

Penggunaan pilihan kata tersebut dimaksudkan untuk menghargai atau menghormati 

seseorang yang diajak bicara.  

 Ragam krama menurut Sasangka (2004:104) adalah bentuk unggah-ungguh 

bahasa Jawa yang berintikan leksikon krama, atau yang menjadi unsur inti di dalam 

ragam krama adalah leksikon krama bukan leksikon yang lain. Afiks yang muncul 

dalam ragam ini pun semuanya berbentuk krama (misalnya, afiks dipun-, -ipun, dan –

aken). Ragam krama digunakan oleh mereka yang belum akrab dan oleh mereka yang 
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merasa dirinya lebih rendah status sosialnya daripada lawan bicara. Ragam krama 

mempunyai dua bentuk varian, yaitu krama lugu dan krama alus.  

2. 2. 5. 1 Ragam Krama Lugu 

 Ragam krama lugu adalah ragam krama dalam penggunannya tidak terdapat 

kata-kata krama inggil, sehingga dapat dikatakan kesantunan ragam krama lugu 

adalah lebih rendah daripada krama alus. Sehingga pemakaian ragam bahasa Jawa ini 

seluruhnya dibentuk dengan menggunakan kosakata krama, demikian juga 

imbuhannya. Krama lugu digunakan oleh peserta tutur yang belum atau tidak akrab, 

misalnya baru kenal (Hardyanto dan Utami 2001:50). 

2. 2. 5. 2 Ragam Krama Alus 

 Ragam krama alus merupakan ragam bahasa Jawa yang tingkat 

kesantunannya paling tinggi di antara ragam bahasa Jawa yang ada. Ragam bahasa 

Jawa ini dasarnya merupakan krama lugu, namun juga menggunakan kosakata krama 

inggil. Krama alus digunakan oleh peserta tutur yang hubungannya kurang akrab dan 

ada usaha untuk saling menghormati (Hardyanto dan Utami 2001: 51) kaidah 

pembentukannya seperti berikut. 

a. Kosakata krama inggil digunakan untuk menghormati lawan bicara atau orang 

yang dibicarakan. Penggunaannya untuk menyebut tindakan dan milik orang 

yang dihormati. 



27 

 

   

 

b. Bagi orang yang tidak perlu penghormatan menggunakan kosakata krama 

(bila ada padanannya dalam bentuk krama) atau ngoko (kalau tidak ada 

padanannya dalam bentuk krama). 

c. Ada kosakata krama inggil untuk merendahkan pembicara (diri sendiri). 

d. Kata ganti untuk pembicara kula, untuk lawan bicara panjenengan, dan untuk 

orang yang dibicarakan panjenengane (yang dihormati) dan piyambakipun 

(yang tidak perlu dihormati). 

e. Imbuhan (awalan dan akhiran) krama.  

f. Klitik -mu berubah menjadi panjenengan dan klitik kok- berubah menjadi 

panjenengan. 

 

2.2.6  Media Pengajaran Bahasa 

 Dalam suatu pengajaran terutama pengajaran bahasa diperlukan adanya 

perantara yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Perantara tersebut bukanlah 

guru melainkan yang kita namakan dengan media. Media berasal dari bahasa latin 

medius yang secara harfiah berarti ‘tengah’, ‘perantara’ atau ‘pengantar’. dalam 

bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada 

penerima pesan. 

 Gerlach & Ely (dalam Arsyad 2007:3) menjelaskan bahwa media apabila 

dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun 

kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau 
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sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan 

media. 

 Batasan lain telah pula dikemukakan AECT (Assosiation of Education and 

Communication Technology) (dalam Arsyad 2007:3-4) memberi batasan tentang 

media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

atau informasi. Apabila media itu membawa pesan-pesan atau informasi yang 

bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran maka media itu 

disebut media pembelajaran. 

 Seorang guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup 

tentang media yang meliputi beberapa hal sebagai berikut. 

1) Media sebagai alat komunikasi guna lebih mengekfektifkan proses belajar 

mengajar. 

2) Fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. 

3) Seluk beluk proses belajar mengajar. 

4) Hubungan antara metode mengajar dan pendidikan. 

5) Nilai atau manfaat media dalam pengajaran. 

6) Pemilihan dan penggunaan media. 

7) Media dalam setiap mata pelajaran, 

8) Usaha inovasi dalam media. 

Selain itu, Sudjana dan Rivai (1989:6-7) mengungkapkan bahwa beberapa hal 

(situasi dan kondisi) yang menjadi alasan guru menggunakan media. 
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1) Perhatian siswa terhadap pelajaran sudah berkurang akibat kebosanan mereka 

mendengar uraian guru. 

2) Terbatasnya sumber pengajaran. 

3) Guru tidak bergairah untuk menjelaskan bahan pengajaran melalui penuturan 

kata atau verbal akibat terlalu lelah yang disebabkan telah mengajar cukup lama. 

Dalam usaha menggunakan media dalam proses pembelajaran, perlu bagi 

pendidik untuk memperhatikan pedoman umum dalam penggunaan media sebagai 

berikut. 

1)  Tidak ada suatu media yang terbaik untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. 

Masing-masing jenis media mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oleh karena 

itu pemanfaatan kombinasi dua atau lebih media akan lebih mampu membantu 

tercapainya tujuan pembelajaran 

2) Penggunaan media harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai. Dengan demikian pemanfaatan media harus menjadi bagian integral dari 

penyajian pelajaran. 

3) Penggunaan media harus mempertimbangkan kecocokan ciri media dengan 

karakteristik materi pelajaran yang disajikan. 

4)  Penggunaan media harus disesuaikan dengan bentuk kegiatan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan. 

5)  Penggunaan media harus disertai persiapan yang cukup seperti mem-priview 

media yang akan dipakai, mempersiapkan berbagai peralatan yang dibutuhkan di 
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ruang kelas sebelum pelajaran dimulai dan sebelum peserta masuk. Dengan cara 

ini pemanfaatan media diharapkan tidak akan mengganggu kelancaran proses 

pembelajaran dan mengurangi waktu. 

6)  Pembelajaran perlu disiapkan sebelum media digunakan agar mereka dapat 

mengarahkan perhatian pada hal-hal yang penting selama penyajian dengan 

media berlangsung. 

7)   Penggunaan media harus diusahakan agar senantiasa melibatkan partisipasi aktif 

peserta. 

 

2. 2. 7 Media Kartu Karakter 

 Kartu adalah suatu peraga atau media yang digunakan untuk proses belajar 

mengajar dalam rangka mempermudah atau memperjelas penyampaian materi 

pembelajaran agar lebih menyenangkan dan efektif. Kartu termasuk dalam media 

visual atau media yang dapat dilihat. 

Kartu yang digunakan dalam penelitian ini adalah kartu karakter. Permainan 

kartu sudah biasa dilakukan oleh para siswa entah permainan poker, remi, empat satu, 

dan masih banyak lagi. Sebagian besar siswa menyukai permainan kartu baik untuk 

meramal maupun permainan lain. Kartu remi akan dimodifikasi sedemikian rupa 

sehingga menjadi kartu karakter. Kartu karakter terdiri dari 52 kartu yang terbagi 

menjadi empat bagian pokok, yaitu: 
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1)  Kartu tokoh, terdiri atas tiga belas (13) kartu yang berisi profesi tokoh. Gambar 

tokoh tersebut bisa dibuat sesuai dengan keinginan guru, bisa orang di sekitarnya 

berdasarkan profesi atau peran dalam masyarakat (suster, tokoh pahlawan, guru, 

dsb). Contoh profesi tokoh antara lain petani, pedagang, satpam, tukang parkir, 

dan guru. 

2)  Kartu watak, terdiri atas tiga belas (13) kartu yang berisi informasi sifat tokoh.  

Masing-masing kartu berisi sifat yang berbeda (pemarah, kejam, penyayang, 

sedih, dsb). Contoh sifat antara lain pengasih (memperhatikan orang lain secara 

berlebihan), pemarah (sering marah-marah tanpa alasan), rendah hati (tidak 

sombong, tidak banyak bicara, dan suka pamer (memamerkan apa saja yang 

dimilikinya, tak mau kalah). 

3)  Kartu latar, terdiri atas tiga belas (13) kartu yang berisi informasi latar tempat. 

Masing-masing kartu berisi informasi latar yang berbeda (sekolah, rumah, 

asrama, pasar, dsb). Contoh latar adalah ruang UKS, kantin, ruang kelas, dan 

kantor polisi. 

4)  Kartu tema, terdiri atas tiga belas (13) kartu ang berisi informasi tema atau pokok 

persoalan. Masing-masing kartu berisi tema yang berbeda (pendidikan, ekonomi, 

sosial, pornografi, dsb). Contoh tema adalah terorisme, pendidikan, pencurian 

helm, dan harga gabah (Suyoto: 2010) 
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BENTUK KARTU KARAKTER 

a. Kartu Paraga (Kartu Tokoh) 

                       

                              Bagian depan             Bagian Belakang 

b. Kartu Sipat (Kartu Watak) 

                                              

                            Bagian Depan                                Bagian Belakang 
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c. Kartu Panggonan (Kartu Latar) 

                     

                            Bagian Depan   Bagian Belakang 

d. Kartu Tema 

                                             

                             Bagian Depan                                  Bagian Belakang 

       Gambar 1. Bentuk Kartu Karakter 
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Kartu tersebut terbuat dari kertas ivory 230 gram dengan pengolahan desain 

grafis supaya dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama dan terlihat menarik. 

Dalam praktiknya untuk siklus I dan siklus II kartu karakter yang digunakan dibuat 

berbeda. Pada siklus I, kartu karakter yang dibuat di dalamnya berisi karakter yang 

berhubungan dengan lingkungan keluarga entah itu dalam kartu tokoh, kartu watak, 

kartu tema, maupun kartu latar. Pada siklus II kartu karakter yang dibuat didalamnya 

berisi karakter yang berhubungan dengan lingkungan masyarakat dan sekolah entah 

itu dalam kartu tokoh, kartu watak, kartu tema. 

 Peraturan dalam menggunakan media kartu karakter ini, masing-masing 

siswa  mengambil satu kartu dari masing-masing kartu karakter. Misalnya, jika pada 

kartu tokoh dia mendapat peran sebagai guru, pada kartu watak dia mendapat watak 

‘grapyak’, pada kartu tema dia mendapat tema pariwisata, dan pada kartu latar dia 

mendapat latar pasar. Siswa tersebut harus berperan sebagai guru yang ‘grapyak’ 

pokok pembicaraan mereka tentang pariwisata dan percakapan tersebut berlangsung 

di pasar. Begitu juga dengan siswa yang lain. Kartu tokoh terdapat 10 tokoh, kartu 

watak terdapat 10 kartu, kartu tema terdapat 10 kartu, dan kartu latar terdapat 10 

kartu. Untuk kartu tokoh dan kartu watak diambil oleh masing-masing anak dalam 

satu kelompok dan tidak boleh ditukarkan, sedangkan untuk kartu tema dan kartu 

latar, satu kelompok hanya diperbolehkan mengambil satu dari masing-masing kartu 

latar dan kartu tema. Sehingga, dalam penerapannya apapun tokoh, watak, latar, dan 
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tema yang mereka dapatkan harus dapat dikombinasikan dengan tepat supaya dapat 

menghasilkan dialog yang baik. 

Adapun langkah-langkah penggunaan media kartu karakter pada pembelajaran 

berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa 

adalah sebagai berikut. 

1) Guru membagi kelas menjadi 10 kelompok, masing-masing terdiri dari 4-5 

siswa. 

2) Guru menyiapkan media kartu karakter. 

3) Guru menyuruh perwakilan dari masing-masing kelompok untuk untuk 

melakukan hompimpa, perwakilan kelompok yang menang berhak mengocok 

kartu karakter dan berhak membagikan kartu tersebut kepada kelompok lain 

yang diinginkan, kelompok yang sudah mendapatkan kartu karakter tidak boleh 

ikut hompimpa lagi. Begitu seterusnya sampai semua kelompok mendapatkan  

kartu karakter. 

4) Guru menyuruh siswa untuk membuat dialog berdasarkan kartu karakter yang 

mereka dapatkan, apapun kartu karakter yang mereka dapatkan harus dapat 

dikombinasikan agar menghasilkan dialog yang baik. 

5) Guru menyuruh siswa untuk berdiskusi dengan kelompok yang telah dibentuk 

dalam membuat dialog. Selesai berdiskusi kelompok yang ditunjuk guru harus 

memperagakan dialog mereka di depan kelas, sedangkan kelompok yang lain 

memperhatikan, dan bergantian begitu seterusnya. 
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6) Penilaian dilakukan oleh guru bahasa Jawa/kolaborator. 

 

2.3  Kerangka Berpikir 

 Pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama terutama 

dalam kompetensi berdialog sesuai unggah-ungguh basa di SMP Negeri 2 

Kalimanah, Kabupaten Purbalingga belum bisa dikatakan berkualitas. Hal tersebut 

dibuktikan dengan banyaknya siswa yang belum dapat mencapai KKM yang 

ditargetkan yaitu 65. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran keterampilan 

berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa 

pada siswa secara aktif, maka upaya yang dapat dilakukan terutama dari guru yaitu 

dengan menggunakan media dalam kegiatan pembelajaran.  

Penggunaan media yang tepat guna dan baru akan memberikan dampak yang 

begitu besar bagi siswa. Siswa yang pada awalnya tidak mampu karena merasa bosan, 

tidak tertarik, bahkan tidak berminat terhadap pembelajaran keterampilan berbicara 

bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa, menjadi 

antusias dan semangat mengikuti kegiatan pembelajaran berbicara. Semangat itulah 

yang kemudian menjadikan siswa menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Media 

yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbicara bahasa Jawa ragam krama 

dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa yaitu media kartu karakter.  

Tujuan dari media kartu karakter ini agar siswa dapat berbicara ragam krama 

secara baik, benar dan kreatif dengan pengayaan kosakata dalam berdialog sesuai 
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unggah-ungguh basa dengan mengembangkan karakter yang ada dalam kartu 

karakter, sehingga mereka tidak monoton berperan sebagai tokoh tertentu yang sering 

dilakonkan pada pelajaran bahasa Jawa kebanyakan. Dipilihnya media ini karena 

disesuaikan dengan kondisi siswa yang dalam berdialog tidak bebas karena dibatasi 

oleh tokoh yang ada di buku pelajaran dan tema yang biasanya diberikan guru bersifat 

satu untuk semua. Secara otomatis penguasaan kosakata mereka juga tidak 

berkembang. Dalam kartu karakter ini, mereka dapat berperan menjadi tokoh yang 

tidak terduga dan dapat melatih keberanian siswa untuk mengeksplor kemampuan 

siswa baik dalam berbicara maupun berdialog sesuai dengan unggah-ungguh basa 

yang benar. Permainan ini sangat mengasyikan terutama jika diterapkan pada anak 

SMP yang tergolong baru menginjak usia dewasa. 

 Diharapkan dengan media kartu karakter ini, siswa dapat berperan aktif, 

berkreasi, dan memotivasi siswa untuk selalu belajar. Dengan demikian keterampilan 

berbicara siswa dapat meningkat dan siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. 

2.4  Hipotesis Tindakan 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian. 

Hipotesis hanya bersifat dugaan yang mungkin benar dan kemungkinan salah. 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini yaitu dengan penggunaan media kartu 

karakter dapat meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama 

dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa siswa kelas IXG SMP Negeri 2 

Kalimanah Kabupaten Purbalingga. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Desain Penelitian 

 Penelitian mengenai pembelajaran berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam 

berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan media kartu karakter ini merupakan 

penelitian tindakan kelas (PTK). PTK mengupayakan perbaikan kondisi pembelajaran 

dan menyelesaikan bermacam-macam permasalahan yang muncul dalam kelas. 

Melalui penelitian tindakan kelas ini diharapkan kualitas pembelajaran berbicara 

bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa menjadi lebih 

baik. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam bentuk proses pengkajian 

bersiklus. 

 Penelitian ini menggunakan model Kemmis dan Taggart (dalam Arikunto 

1997:84). Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, dimana masing-masing siklus 

terdiri dari empat langkah, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, atau observasi, 

dan refleksi. Hasil pada siklus II diharapkan lebih baik daripada siklus I. Keempat 

tahap atau siklus dalam sebuah penelitian tindakan kelas dapat digambarkan sebagai 

berikut. 
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  Gambar 2. Desain Penelitian Tindakan Kelas Model Kemmis dan Mc Taggart 

 

Keterangan: 

P : Perencanaan  

T : Tindakan  

O : Observasi atau pengamatan 

R : Refleksi 

RP : Revisi Perencanaan 

 

3.1.1 Prasiklus 

 Prasiklus adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal 

berbicara ragam krama siswa dalam berdialog. Kemampuan siswa sebelum diberi 

 

Siklus I 

 

Siklus II 
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tindakan. Dalam kegiatan ini, peneliti hanya mengambil data berupa nilai siswa dari 

guru dalam pembelajaran berbicara dalam berdialog sebelum diberi tindakan. 

 

3.1.2  Siklus I 

 Kegiatan siklus I terdiri atas empat tahap yang meliputi perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. 

3.1.2.1  Perencanaan 

  Dalam siklus pertama ini, peneliti mempersiapkan proses pembelajaran 

dengan menunjuk pada aspek-aspek yang perlu diamati oleh guru antara lain: 

keseriusan dan keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, ketepatan 

pemilihan kata, ketepatan pelafalan kata, kelancaran berbicara, tata bahasa, dan 

intonasi. Selain aspek yang diamati, seorang peneliti  juga harus menyiapkan 

langkah-langkah dalam penelitiannya yaitu: (1) menyusun rencana pembelajaran 

sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan di kelas, (2) menyusun instrumen 

penelitian berupa tes untuk mengetahui kemampuan berbicara bahasa Jawa ragam 

krama siswa dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa, pedoman observasi, 

lembar wawancara, lembar jurnal, lembar angket dan dokumentasi untuk memperoleh 

data nontes, (3) menyiapkan media kartu karakter yang akan digunakan pada 

pembelajaran berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-

ungguh basa. 
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3.1.2.2  Tindakan 

  Dalam tahap tindakan ini, peneliti melakukan tindakan sesuai yang telah 

direncanakan. Materi pembelajarannya adalah keterampilan berbicara bahasa Jawa 

ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa.  

a. Kegiatan Awal 

Pada kegiatan awal dimulai dengan apersepsi yang dilakukan untuk 

mengkondisikan siswa agar siap melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan media 

kartu karakter. Kemudian guru bertanya kepada siswa bahasa apa yang digunakan 

dalam berkomunikasi dengan orang tuanya, kemudian dua siswa diminta untuk 

memeragakan percakapan di depan kelas. Setelah memperagakan percakapan, guru 

bertanya kepada siswa tentang kesulitan mereka dalam melakukan dialog.  

b. Kegiatan Inti 

Guru menjelaskan pembelajaran berbicara hari itu dengan menggunakan 

media kartu karakter. Guru membagi siswa menjadi 10 kelompok masing-masing 

kelompok terdiri atas 4 – 5 siswa. Jumlah kartu karakter ada empat yaitu, kartu tokoh 

(kartu paraga), kartu watak (kartu sipat), kartu tema (kartu tema), dan kartu latar 

(kartu panggonan). Sebelum masing-masing siswa menerima kartu karakter, guru 

melakukan tanya jawab dengan siswa dengan menggunakan kartu karakter. Kegiatan 

tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jawa krama siswa dan 

penguasaan kosakata sebelum mereka berdialog.  
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Setelah kegiatan tersebut selesai, masing-masing siswa menerima satu kartu 

dari masing-masing kartu karakter, kecuali untuk kartu latar dan kartu tema karena 

satu kelompok hanya diperbolehkan menerima satu dari masing-masing kartu tema 

dan kartu latar. Karakter yang ada dalam kartu yang mereka ambil itulah tokoh yang 

akan mereka mainkan. Sebagai contoh jika seorang siswa mendapatkan tokoh sebagai 

simbah yang berwatak eman dengan tema pariwisata yang berlatar percakapan di 

rumah maka dia harus berperan sesuai kartu yang diambil. Siswa kemudian 

berdiskusi dengan kelompok mereka dalam satu kelompok. Setelah selesai 

berdiskusi, masing-masing kelompok maju untuk memperagakan dialog mereka di 

depan kelas. Pada saat salah satu kelompok maju ke depan kelas untuk melakukan 

dialog, kelompok yang lain memperhatikan dan menilai kelompok yang sedang maju.  

c. Kegiatan Akhir 

  Guru bersama siswa melakukan analisis kesalahan berbahasa. Siswa mengisi 

jurnal dan angket sedangkan kegiatan wawancara dilakukan di luar jam pelajaran atau  

pada jam istirahat. 

3.1.2.3  Observasi atau Pengamatan 

  Observasi dilakukan pada saat proses pembelajaran berbicara dalam berdialog 

dengan media kartu karakter berlangsung. Adapun aspek yang diamati meliputi 

keseriusan dan keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, ketepatan 

pemilihan kata, ketepatan pelafalan kata, kelancaran berbicara, tata bahasa, dan  

intonasi. Sikap siswa terhadap kegiatan ini dapat dilihat dari perilaku siswa selama 



42 

 

   

 

kegiatan belajar mengajar berlangsung. Guru akan mengingatkan siswa jika siswa 

melakukan hal-hal di luar pembelajaran dan tidak mendukung tujuan kegiatan 

pembelajaran seperti mengobrol dengan teman, mengganggu teman, mengantuk, 

belajar pelajaran lain dan sebagainya yang sifatnya mengarah pada gagalnya tujuan 

kegiatan. 

3.1.2.4 Refleksi 

  Pada akhir siklus I dicatat hasil kemampuan dan perilaku siswa dalam 

mengikuti proses belajar mengajar. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada 

siklus I, maka dapat ditentukan langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu 

dilaksanakan pada siklus II. Kekurangan-kekurangan yang terdapat pada siklus I 

dicarikan pemecahannya, dan kelebihan-kelebihan yang terdapat pada siklus I dapat 

dipertahankan atau ditingkatkan. 

 

3.1.2 Siklus II 

  Kegiatan pada siklus II juga terdiri atas empat tahap yang meliputi, revisi 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

3.1.3.1  Revisi Perencanaan 

   Berdasarkan refleksi siklus I, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi 

hal-hal sebagai berikut, (1) menyusun perbaikan rencana pembelajaran sesuai 

lanjutan tindakan yang akan dilakukan, (2) menyusun perbaikan pedoman 

pengamatan yang meliputi tes perbuatan, lembar observasi, lembar wawancara, 
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lembar jurnal, lembar angket, dan dokumentasi untuk memperoleh data pada siklus II, 

(3) menyiapkan media kartu karakter yang akan digunakan pada siklus II. 

3.1.3.2 Tindakan  

 Langkah-langkah proses pembelajaran pada siklus II merupakan perbaikan 

yang dilakukan atas tindakan yang dilakukan pada siklus I. Dalam tahap tindakan ini, 

peneliti juga melakukan tindakan sesuai yang telah direncanakan. Materi 

pembelajarannya adalah keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam 

berdialog sesuai unggah-ungguh basa. 

a.  Kegiatan Awal 

 Seperti pada siklus I terlebih dahulu guru melakukan apersepsi yang 

dilakukan untuk mengkondisikan siswa agar siap melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dengan media kartu karakter. Sebelum menjelaskan materi, guru 

terlebih dahulu mereview apa yang telah diajarkan pada siklus I kemudian guru 

bertanya kepada siswa tentang kesulitan-kesulitan dalam berdialog sesuai unggah-

ungguh basa. Setelah itu guru menjelaskan tentang bahasa Jawa ragam krama dalam 

unggah-ungguh basa. Guru memberi contoh dialog yang baik dengan mengajak salah 

seorang siswa sebagai bentuk pemodelan. 

b.  Kegiatan Inti 

Guru menjelaskan pembelajaran berbicara hari itu dengan menggunakan 

media kartu karakter. Guru membagi kelas menjadi 10 kelompok masing-masing 

kelompok terdiri atas 4 – 5 siswa. Jumlah kartu karakter ada empat yaitu, kartu tokoh 
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(kartu paraga), kartu watak (kartu sipat), kartu tema (kartu tema), dan kartu latar 

(kartu panggonan). Sebelum masing-masing siswa menerima kartu karakter, guru 

melakukan tanya jawab dengan siswa dengan menggunakan kartu karakter. Kegiatan 

tersebut bertujuan untuk meningkatakan kemampuan bahasa Jawa krama siswa dan 

penguasaan kosakata sebelum mereka memperagakan dialog.  

Ada perbedaan jenis karakter yang digunakan antara siklus I dan siklus II. 

Pada siklus I, karakter yang harus diperagakan merupakan karakter yang ada di 

lingkungan keluarga, sedangkan untuk siklus II karakter yang harus diperagakan  

berupa jenis profesi seperti guru, polisi, dokter, dan sebagainya. Sehingga ada 

perbedaan, jika pada siklus I masih terdapat peluang terhadap penggunaan bahasa 

Jawa ragam ngoko, tetapi untuk siklus II hanya difokuskan untuk bahasa Jawa ragam 

krama saja karena secara etis percakapan antara orang-orang yang berbeda profesi 

menggunakan bahasa Jawa ragam krama sebagai suatu bentuk penghormatan. 

 Pada siklus II ini masing-masing siswa menerima satu kartu dari masing-

masing kartu karakter, kecuali untuk kartu latar dan kartu tema karena satu kelompok 

hanya diperbolehkan mengambil satu dari masing-masing kartu tema dan kartu latar. 

Karakter yang ada dalam kartu yang mereka ambil itulah tokoh yang akan mereka 

mainkan. Sebagai contoh jika seorang siswa mendapatkan tokoh sebagai polisi yang 

berwatak galak dengan tema pendidikan yang berlatar percakapan di pasar maka dia 

harus berperan sesuai kartu yang diambil, walaupun pada kenyataannya karakter 

tersebut tidak lazim diperankan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi itulah bagian dari 
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permainan kartu karakter. Sehingga apapun karakter yang ada harus dimainkan 

karena yang terpenting adalah penerapan bahasa Jawa krama dalam unggah-ungguh 

basa.  

Siswa kemudian berdiskusi untuk mendiskusikannya dengan kelompok 

mereka dalam satu kelompok. Setelah selesai berdiskusi, masing-masing kelompok 

maju untuk memperagakan dialog mereka di depan kelas. Pada saat salah satu 

kelompok mempraktikan dialog di depan kelas, kelompok yang lain memperhatikan 

dan menilai kelompok yang sedang maju.  

c.  Kegiatan Akhir 

  Pada akhir kegiatan siklus II, guru bersama siswa melakukan analisis 

kesalahan berbahasa. Siswa mengisi jurnal dan angket sedangkan kegiatan 

wawancara dilakukan pada jam istirahat. 

3.1.3.3 Observasi atau Pengamatan 

  Observasi atau pengamatan pada siklus II ini mengarah pada keterampilan 

berbicara siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Observasi dilakukan 

secara cermat, akurat dan teliti atas semua aktivitas siswa. Peneliti menggunakan 

pedoman observasi yang berupa tes perbuatan, kemudian observasi itu disertai 

dengan melakukan pencatatan lebih cermat, rinci dan teliti. Adapun aspek-aspek yang 

perlu diamati yaitu: (1) perbuatan keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama 

dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa menjadi baik, tetap, atau justru 

berkurang, (2) motivasi berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai 
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unggah-ungguh basa siswa berada dalam situasi yang nyaman dan santai tidak 

menegangkan, (3) perubahan perilaku dan sikap siswa dalam berbicara. 

3.1.3.4  Analisis dan Refleksi 

  Pada akhir tindakan siklus II juga dilakukan berupa tes perbuatan, observasi, 

wawancara, dan jurnal. Hal ini juga dapat diketahui seberapa besar peningkatan 

keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-

ungguh basa siswa kelas IXG SMP Negeri 2 Kalimanah Kabupaten Purbalingga. 

Berdasarkan analisis tersebut, juga dilakukan refleksi yang meliputi beberapa hal 

sebagai berikut. (1) pengungkapan hasil pengamatan oleh peneliti tentang kelebihan 

dan kekurangan keterampilan belajar berbicara siswa dengan media kartu karakter, 

(2) pengungkapan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh siswa selama proses 

pembelajaran, dan (3) pengungkapan tindakan-tindakan yang dilakukan guru selama 

mengajar. 

 

3.2  Subjek Penelitian 

  Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah keterampilan berbicara bahasa 

Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa siswa kelas IXG 

SMP Negeri 2 Kalimanah Kabupaten Purbalingga dengan jumlah siswa 43 orang. 

Siswa laki-laki 24 orang dan siswa perempuan 19 orang. Penentuan subjek ini 

berdasarkan alasan keterampilan berbicara ragam krama siswa kelas IXG dalam 
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berdialog sesuai unggah-ungguh basa rendah jika dibandingkan dengan kelas IX 

lainnya di SMP Negeri 2 Kalimanah Kabupaten Purbalingga. 

 

3.3  Variabel Penelitian 

  Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu variabel input-output dan variabel 

proses. 

3.3.1  Variabel Input-Output 

  Variabel input-output penelitian ini adalah keterampilan berbicara bahasa 

Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa. Kondisi awal 

keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama siswa dalam berdialog sesuai 

unggah-ungguh basa masih rendah, sehingga setelah pembelajaran berbicara dalam 

berdialog menggunakan media kartu karakter siswa lebih dapat memahami dan 

terampil dalam berbicara ketika berdialog sesuai unggah-ungguh basa. 

3.3.2  Variabel Proses 

  Variabel proses dalam penelitian ini adalah pembelajaran berbicara bahasa 

Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan media kartu 

karakter. Kartu karakter merupakan suatu media mengenai karakter yang harus 

diperagakan dalam berdialog serta dilakukan secara berkelompok. Tujuan utama dari 

penggunaan kartu karakter ini yaitu mempermudah siswa dalam berdialog,  

memperbanyak penguasaan kosakata, meningkatkan kreativitas siswa, dan 

mengeksplor kemampuan siswa dalam berbicara secara mendalam melalui karakter 
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yang mereka dapatkan. Media kartu karakter diharapkan mampu meningkatkan 

keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama siswa dalam berdialog sesuai 

unggah-ungguh basa. 

3.4  Instrumen Penelitian 

  Penelitian tindakan kelas ini menggunakan bentuk instrumen tes dan nontes. 

3.4.1 Instrumen Tes 

  Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan tes perbuatan yang berupa keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam 

krama siswa dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa. Aspek yang diukur dalam 

tes berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa 

yaitu, (1) ketepatan pemilihan kata (diksi), (2) ketepatan pelafalan kata, (3) 

kelancaran berbicara, (4) tata bahasa, dan (5) intonasi. 

Tabel 1. Skor Penilaian dengan Media Kartu Karakter 

No Aspek Penilaian Kategori Skor 

Sangat Baik Baik Cukup Kurang 

1. Ketepatan Pemilihan 

Kata 

4 3 2 1 

2. Ketepatan Pelafalan 

Kata 

4 3 2 1 

3. Kelancaran 

Berbicara 

4 3 2 1 

4.  Tata Bahasa 

 

4 3 2 1 

5. Intonasi 

 

4 3 2 1 
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Setiap aspek penilaian dalam penilaian berdialog dengan media kartu karakter 

ini mempunyai pedoman dalam menentukan apakah siswa dapat melakukannya 

dengan sangat baik, baik, cukup, atau kurang. Adapun keterangan pedoman penilaian 

dalam berdialog dengan menggunakan media kartu karakter pada sub aspek ketepatan 

pemilihan kata dapat dilihat pada tabel 2. 

             Sub aspek ketepatan pemilihan kata dengan kategori dan keterangannya dapat 

dilihat pada tabel 2.  

No Kategori Penilaian Kesalahan (%) Skor 

1. Pemilihan kata sangat tepat 0-25 4 

2. Pemilihan kata tepat 26-50 3 

3. Pemilihan kata kurang tepat 51-75 2 

4. Pemilihan kata tidak tepat 76-100 1 

Sub aspek ketepatan pelafalan kata dengan kategori dan keterangannya dapat 

dilihat pada tabel 3. 

No Kategori Penilaian Kesalahan (%) Skor 

1. Pelafalan kata sangat tepat 0-25 4 

2. Pelafalan kata tepat 26-50 3 

3. Pelafalan kata kurang tepat 51-75 2 

4. Pelafalan kata tidak tepat 76-100 1 

 

Sub aspek kelancaran berbicara dengan kategori dan keterangannya dapat 

dilihat pada tabel 4. 

No Kategori Penilaian Kesalahan (%) Skor 

1. Berbicara sangat lancar 0-25 4 

2. Berbicara lancar 26-50 3 

3. Berbicara kurang lancar 51-75 2 

4. Berbicara tidak lancar 76-100 1 
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Sub aspek tata bahasa dengan kategori dan keterangannya dapat dilihat pada 

tabel 5. 

No Kategori Penilaian Kesalahan (%) Skor 

1. Tata bahasa sangat baik 0-25 4 

2. Tata bahasa baik 26-50 3 

3. Tata bahasa kurang baik 51-75 2 

4. Tata bahasa tidak baik 76-100 1 

Sub aspek intonasi dengan kategori dan keterangannya dapat dilihat pada 

tabel 6. 

No Kategori Penilaian Kesalahan (%) Skor 

1. Intonasi sangat tepat 0-25 4 

2. Intonasi tepat 26-50 3 

3. Intonasi kurang tepat 51-75 2 

4. Intonasi tidak tepat 76-100 1 

 

Berdasarkan pedoman di atas, guru dapat mengetahui keterampilan berbicara 

bahasa Jawa ragam krama siswa dalam berdialog berada dalam kategori sangat baik, 

baik, cukup, atau kurang. Penilaian berbicara ragam bahasa Jawa krama dalam 

berdialog dengan media kartu karakter pada keseluruhan aspek juga mempunyai 

kategori beserta rentang skor. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 7. 

 Tabel 7. Penilaian keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam 

berdialog dengan media kartu karakter. 

No Kategori Rentang Nilai 

1. Sangat Baik 85-100 

2. Baik 70-84 

3. Cukup 60-69 

4. Kurang 0-59 

                    Sumber: Kurikulum SMP Negeri 2 Kalimanah 
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3.4.2  Instrumen Nontes 

 Instrumen nontes yang digunakan berbentuk pedoman observasi, pedoman 

wawancara, jurnal, dokumentasi, dan angket. 

 

3.4.2.1 Pedoman Observasi  

 Pedoman observasi digunakan untuk mengamati keadaan, respon dan sikap 

siswa yang terjadi selama pembelajaran. Hal-hal yang diamati yaitu perilaku positif 

siswa terhadap kegiatan berbicara, perilaku negatif terhadap kegiatan berbicara, 

tanggapan positif siswa terhadap proses pembelajaran, kegiatan belajar mengajar guru 

(peneliti) yang diisi oleh guru kelas. 

 

3.4.2.2  Pedoman Wawancara 

 Siswa yang diwawancarai adalah memiliki nilai tertinggi, sedang, dan 

terendah yang dianggap mewakili subjek penelitian. Pedoman wawancara pada 

penelitian ini meliputi beberapa aspek, yaitu (1) perasaan siswa terhadap 

pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan media 

kartu karakter, (2) kesulitan siswa berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh 

basa, (3) pendapat siswa mengenai pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai 

unggah-ungguh basa dengan media kartu karakter, (4) masukan atau usulan siswa 

tentang pembelajaran berbicara dalam berdialog yang akan dilakukan di waktu yang 

akan datang. 



52 

 

   

 

3.4.2.3 Pedoman Jurnal 

  Jurnal digunakan untuk mengambil kefektifan penggunaan media kartu 

karakter pada siswa. Setiap proses pembelajaran berbicara melalui media kartu 

karakter, siswa dan guru membuat jurnal. Bagi guru, jurnal sebagai self relection 

yang mengungkapkan sikap positif dan negatif siswa pada waktu berbicara. Bagi 

siswa, jurnal digunakan untuk mengungkapkan kesan selama mengikuti proses 

pembelajaran. 

 Aspek-aspek yang diungkap dari jurnal siswa, yaitu (1) perasaan siswa selama 

mengikuti pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa 

dengan media kartu karakter, (2) kesulitan-kesulitan yang dialami siswa selama 

mengikuti pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa 

dengan media kartu karakter, (3) penyebab kesulitan yang dialami siswa selama 

mengkuti pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa 

dengan media kartu karakter, (4) kesan siswa terhadap cara guru menyampaikan 

materi selama mengikuti pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-

ungguh basa dengan media kartu karakter, dan (5) saran siswa untuk pembelajaran 

berikutnya.  

 

3.4.2.4 Pedoman Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan data yang cukup penting sebagai bukti terjadinya 

suatu peristiwa. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa 



53 

 

   

 

dokumentasi foto dan rekaman pita/kaset (diubah dalam format MP3). Penggunaan 

instrumen berupa pengambilan foto ini dimaksudkan untuk memperoleh rekaman 

aktivitas atau perilaku siswa selama mengikuti proses belajar mengajar dalam bentuk 

dokumen gambar. Selanjutnya hasil dari dokumentasi gambar ini dideskripsikan 

sesuai dengan keadaan yang ada serta dipadukan dengan data-data yang lain sehingga 

akan memperkuat bukti serta analisis penelitian dalam setiap siklusnya pembahasan 

menjadi lebih jelas dan lengkap. Dokumentasi rekaman pita/kaset dimaksudkan untuk 

merekam percakapan siswa pada waktu mereka melakukan tes berbicara yaitu dalam 

memperagakan dialog yang mereka buat di depan kelas sebagai bukti konkret 

dilakukannya tes keterampilan berbicara. 

 

3.4.2.5 Pedoman Angket 

  Angket yang disebarkan untuk menjaring data dalam penelitian ini berupa 

angket terstruktur dan tertutup. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan analisis dan 

efisien waktu. Untuk mendapatkan data penelitian, angket yang disebarkan berisi 

tentang perasaan dan tanggapan siswa mengenai media kartu karakter yang telah 

diberikan, serta pengaruhnya terhadap keterampilan berbicara siswa yang terjabar 

menjadi sepuluh pertanyaan. Hasil perolehan data melalui angket ini kemudian 

dideskripsikan dalam bentuk kalimat sebagai bentuk penjelasan atas perilaku siswa 

dan efektivitas media kartu karakter yang digunakan. 
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3.5  Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik tes dan nontes 

(observasi, wawancara, dokumentasi, jurnal, dan angket). 

 Data tes diperoleh peneliti pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung 

yang dilakukan siswa yaitu pada saat siswa melakukan dialog. Observasi dilakukan 

oleh guru pada saat siswa berbicara secara berkelompok. Observasi juga dilakukan 

dengan cara mendekati setiap kelompok. Wawancara dilakukan pada waktu istirahat 

di tempat yang terpisah, agar siswa terbuka untuk mengemukakan isi hatinya tentang 

pelaksanaan pembelajaran dengan media kartu karakter. Objek wawancara adalah 

siswa yang mendapat nilai tertinggi, sedang, dan terendah. 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui perasaan siswa selama kegiatan 

belajar mengajar dengan menggunakan media kartu karakter, penyebab kesulitan 

siswa, pendapat siswa mengenai media kartu karakter, dan masukan atau usulan dari 

siswa untuk pembelajaran berikutnya. Dokumentasi foto dilakukan untuk 

mengumpulkan data berupa foto selama pembelajaran berlangsung, sedangkan 

dokumentasi berupa rekaman pita/kaset digunakan untuk mengumpulkan data berupa 

percakapan siswa pada waktu melakukan tes keterampilan berbicara.  

Guru mengisi jurnal terlebih dahulu setelah selesai proses pembelajaran. Pada 

akhir proses pembelajaran siswa diberi kertas oleh guru agar menuliskan kesan atau 

pesan termasuk penilaian terhadap guru dan siswa lain selama kegiatan pembelajaran 

dengan media kartu karakter. Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah angket, 
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siswa mengisi angket terstruktur dan tertutup untuk mengetahui tanggapan, perasaan, 

dan kesan dari siswa serta pengaruh media kartu karakter dalam pembelajaran 

berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa. 

 

3.6  Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif 

kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif. 

3.6.1  Teknik Deskriptif Kualitatif 

 Teknik deskriptif  kualitatif digunakan untuk menganalisis data kualitatif yang 

diperoleh dari hasil observasi perilaku siswa. Hasil analisis data kualitatif juga 

ditunjang dari hasil jurnal siswa, wawancara, dokumentasi foto, dan angket. Hasil 

analisis data dengan teknik ini sebagai dasar untuk mengetahui bagaimanakah 

perubahan perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan media kartu 

karakter.  

3.6.2  Teknik Deskriptif Kuantitatif 

 Teknik deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis data berupa 

keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-

ungguh basa yang diperoleh seberapa besar peningkatan keterampilan berbicara 

bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa pada siswa. 

Penilaian dalam keterampilan berbicara ragam krama ini menggunakan cara 

penskoran agar mempermudah dalam penilaian. Skor dari masing-masing aspek 
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kemudian dijumlahkan, kemudian baru diubah dalam bentuk nilai untuk mengetahui 

berapa nilai keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama. Untuk menghitung 

nilai, dapat menggunakan rumus berikut. 

 

 Nilai =      ΣS   x 100 

           Σsn 

 

 
Untuk menghitung nilai rata-rata kelas, dapat menggunakan rumus berikut.  

Nilai rata-rata =   Σ N 

                     s 
 

 
Tiap-tiap aspek juga dijumlahkan dan dihitung nilai rata-rata kelasnya. Untuk 

menghitung hal tersebut digunakan rumus berikut.  

Nilai rata-rata tiap aspek =       ΣS       x 100 

               sn x s 
 

 

 

Keterangan 

ΣS : Jumlah Skor 

ΣN : Jumlah Nilai  

Σsn : Jumlah Skor Maksimal 
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sn : Skor Maksimal  

s : Banyaknya siswa dalam satu kelas  

  

Hasil perhitungan keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam 

berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan media kartu karakter dari masing-

masing siklus kemudian dibandingkan. Hasil perbandingan ini akan memberikan 

gambaran mengenai prosentase peningkatan keterampilan berbicara bahasa Jawa 

ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan media kartu 

karakter. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian ini berupa hasil tes dan nontes. Hasil tes meliputi prasiklus, 

siklus I, dan siklus II. Hasil prasiklus merupakan hasil tes keterampilan berbicara 

bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa sebelum 

diberi tindakan. Hasil tes siklus I dan siklus II merupakan hasil tes keterampilan 

berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa 

setelah pembelajaran dengan media kartu karakter dilaksanakan. Hasil nontes berupa 

hasil observasi, jurnal, angket, dan wawancara. 

4.1.1 Kondisi Awal 

              Data kondisi awal atau prasiklus diperoleh dari hasil pembelajaran 

keterampilan berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa  yang dilakukan 

oleh guru SMP Negeri 2 Kalimanah sebelum dilakukan tindakan pembelajaran 

berbicara  dengan menggunakan media kartu karakter. Peneliti melakukan wawancara 

kepada guru pengampu mata pelajaran Bahasa Jawa di SMP Negeri 2 Kalimanah 

untuk mengetahui nilai rata-rata yang diperoleh siswa ketika tes berdialog yang telah 

dilakukan oleh guru. Nilai tersebut digunakan sebagai nilai awal untuk 

membandingkan dan menentukan standar ketuntasan pada siklus I dan siklus II. 



59 

 

   

 

Berdasarkan hasil wawancara kepada Siti Susilowati, S.Pd, guru pengampu 

mata pelajaran bahasa Jawa kelas IXG SMP Negeri 2 Kalimanah, Kabupaten 

Purbalingga dapat diketahui bahwa pembelajaran berdialog dilakukan dengan metode 

ceramah. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat dialog sesuai tema 

yang diberikan oleh guru, kemudian berdiskusi dan pada akhirnya siswa berdialog di 

depan kelas dengan direkam menggunakan recorder. 

 Nilai KKM pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh 

basa di SMP Negeri 2 Kalimanah yaitu 65. Nilai KKM tersebut belum dapat dicapai 

oleh sebagian besar siswa pada tahap prasiklus karena nilai rata-rata siswa dalam 

pembelajaran berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-

ungguh basa adalah 61,07 atau berarti dalam kategori cukup. Penghitungan nilai rata-

rata kelas dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini yang berisi rekapitulasi hasil tes 

berdialog pada tahap prasiklus. 

Tabel 8. Rekapitulasi Hasil Tes Berdialog Pada Tahap Prasiklus 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi ∑ Nilai Persen 

(%) 

Rata-rata 

1. Sangat Baik 85-100 0 0 0    2626 

     43 

 = 61,07 

(cukup) 

2. Baik 70-84 5 356 11,63 

3. Cukup 60-69 27 1664 62,79 

4. Kurang 0-59 11 606 25,58 

Jumlah 43 2626 100 

 

  Berdasarkan data pada tabel 8 terlihat bahwa nilai keterampilan berbicara 

bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa siswa kelas 
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IXG SMP Negeri 2 Kalimanah, Kabupaten Purbalingga pada tahap prasiklus berada 

dalam kategori cukup yaitu  nilai rata-rata 61,07 dengan jumlah nilai 2626 dari 43 

siswa. Pada kategori sangat baik dengan rentang nilai 85-100 tidak ada satu pun siswa 

yang memperoleh nilai pada kategori tersebut. Kategori baik dengan rentang nilai 70-

84 dicapai oleh 5 siswa atau 11,63% dengan jumlah nilai 356, kategori cukup dengan 

rentang nilai 60-69 dicapai oleh 27 siswa atau 62,79% dengan jumlah nilai 1664, dan 

kategori kurang dengan rentang nilai 0-59 dicapai oleh 11 siswa atau 25,58% dengan 

jumlah nilai 606. 

  Hasil tes tersebut dapat dikatakan cukup, namun belum menunjukkan hasil 

yang maksimal karena belum dapat mencapai nilai KKM yang ditargetkan. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan tindakan siklus I sebagai perbaikan hasil tes berbicara 

dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa pada tahap prasiklus. Nilai rata-rata 

pada tahap prasiklus ini digunakan untuk membandingkan dan menentukan standar 

ketuntasan tes berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa pada siklus I 

yaitu sebesar 65 sesuai nilai KKM yang ditentukan di SMP Negeri 2 Kalimanah. 

Ketidaktercapaian nilai KKM yang menjadi standar ketuntasan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu, materi yang diberikan guru dalam pembelajaran berbicara 

dalam berdialog tersebut sulit dan tidak merangsang perkembangan pemikiran siswa 

karena materi yang diberikan bersifat satu untuk semua. Satu untuk semua berarti satu 

topik untuk semua kelompok dengan tokoh beserta karakternya yang sama, selain itu 

materi yang diberikan guru tidak berasal dari sesuatu yang nyata dalam kehidupan 
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sehari-hari sehingga siswa merasa kesulitan dalam menentukan arah akan dibawa 

kemana pokok permasalahan dalam dialog yang ditugaskan guru. 

 Selain materi, faktor berikutnya yang menyebabkan tidak tercapainya nilai 

KKM yang ditentukan yaitu cara mengajar guru juga masih bersifat konvensional dan 

monoton karena guru tidak menggunakan media yang baru dan menarik siswa. Guru 

hanya menggunakan tape recorder untuk merekam percakapan siswa kemudian 

dinilai. Hal tersebut menjadikan siswa bosan dan kurang bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran, yang pada akhirnya berdampak pada hasil tes yang kurang 

memuaskan. 

 

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus I 

 Pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam 

berdialog sesuai unggah-ungguh basa siklus I merupakan penerapan tindakan awal 

penelitian dengan menggunakan media kartu karakter. Pada siklus I ini, media kartu 

karakter yang digunakan merupakan media kartu karakter yang tokohnya ada di 

lingkungan keluarga seperti, bapak, ibu, simbah, pak dhe, bu dhe, mas, mbakyu, aku,  

pak lik, dan bu lik. Penerapan tokoh yang sudah sering dijumpai dalam keluarga 

tersebut dapat mempermudah siswa dalam berdialog terutama dalam menerapkan 

unggah-ungguh basa, ketepatan watak, tokoh, latar, dan tema, sehingga hal tersebut 

berdampak pada meningkatnya pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai 

unggah-ungguh basa pada siklus I. Kriteria penilaian berbicara bahasa Jawa ragam 
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krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa meliputi aspek ketepatan 

pemilihan kata, ketepatan pelafalan kata, kelancaran berbicara, tata bahasa, dan 

intonasi. 

Pelaksanaan pembelajaran berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam 

berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan media kartu karakter pada siklus I ini 

terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Pada kegiatan awal dimulai 

dengan apersepsi yang dilakukan untuk mengkondisikan siswa agar siap 

melaksanakan kegiatan pembelajaran hari itu, dan menyampaikan bahwa hari itu 

pembelajaran yang akan dilaksanakan yaitu pembelajaran keterampilan berbicara 

dalam berdialog. Selain itu, juga disampaikan SK (Standar Kompetensi), KD 

(Kompetensi Dasar), Indikator, tujuan, serta manfaat pembelajaran berbicara dalam 

berdialog sesuai unggah-ungguh basa. Hal tersebut bertujuan agar siswa memiliki 

motivasi dan kemauan untuk mengikuti pembelajaran berbicara bahasa Jawa ragam 

krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan media kartu karakter 

yang akan berlangsung. 

 Guru bertanya kepada siswa bahasa apa yang digunakan dalam 

berkomunikasi dengan orang tuanya, kemudian dua siswa diminta untuk 

memperagakan percakapan di depan kelas. Setelah memperagakan percakapan, guru 

bertanya kepada siswa tentang kesulitan mereka dalam melakukan dialog. Guru 

menjelaskan pembelajaran berbicara hari itu dengan menggunakan media kartu 

karakter. Guru membagi siswa menjadi 10 kelompok,  tiap-tiap kelompok terdiri atas 
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4 – 5 siswa. Jumlah kartu karakter ada empat yaitu, kartu tokoh (kartu paraga), kartu 

watak (kartu sipat), kartu tema (kartu tema), dan kartu latar (kartu panggonan). 

Sebelum tiap-tiap siswa menerima kartu karakter, guru melakukan tanya jawab 

dengan siswa dengan menggunakan kartu karakter. Kegiatan tersebut bertujuan untuk 

meningkatakan kemampuan bahasa Jawa krama siswa dan penguasaan kosakata 

sebelum mereka memeragakan dialog.  

Setelah kegiatan tersebut selesai, tiap-tiap siswa menerima satu kartu dari 

tiap-tiap kartu karakter, kecuali untuk kartu latar dan kartu tema karena satu 

kelompok hanya diperbolehkan menerima satu dari tiap-tiap kartu tema dan kartu 

latar. Karakter yang ada dalam kartu yang mereka ambil itulah tokoh yang akan 

mereka mainkan. Sebagai contoh jika seorang siswa mendapatkan tokoh sebagai 

simbah yang berwatak eman dengan tema pariwisata yang berlatar percakapan di 

rumah maka dia harus berperan sesuai kartu yang diambil. Siswa kemudian 

berdiskusi dengan kelompok mereka dalam satu kelompok. Setelah selesai 

berdiskusi, tiap-tiap kelompok maju untuk memeragakan dialog mereka di depan 

kelas. Pada saat salah satu kelompok maju ke depan kelas untuk melakukan dialog, 

kelompok yang lain memperhatikan dan memberikan tanggapan atau pendapat 

setelah kelompok yang sedang maju selesai memperagakan percakapannya. 

Guru menginformasikan nilai yang diperoleh siswa, lalu diadakan evaluasi 

yang berkaitan dengan pembelajaran hari itu yang meliputi analisis kesalahan 

berbahasa, memberi masukan tentang kekurangan-kekurangan siswa siswa dalam 



64 

 

   

 

melakukan kegiatan berdialog, dan menginformasikan tentang pembelajaran 

selanjutnya serta memberikan motivasi kepada siswa untuk berusaha meningkatkan 

keterampilan berbicaranya terutama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa. 

Berdasarkan hasil kerja dan hasil tes siswa terhadap keterampilan berbicara bahasa 

Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa, peneliti dapat 

mengetahui kelemahan-kelemahan siswa selama proses pembelajaran berbicara 

bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan 

media kartu karakter. 

 

4.1.2.1 Hasil Tes Siklus I 

 Hasil tes pada siklus I merupakan hasil tes siswa pada keterampilan berbicara 

bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan 

menggunakan media kartu karakter. Hasil tes siklus I dapat dilihat pada tabel 9 

berikut. 

Tabel 9. Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara bahasa Jawa Ragam Krama 

dalam Berdialog sesuai Unggah-ungguh Basa Pada Siklus I 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi ∑ Nilai Persen 

(%) 

Rata-rata 

1. Sangat Baik 85-100 0 0 0    2800 

     43 

 = 65,12 

 (cukup) 

2. Baik 70-84 13 970 30,20 

3. Cukup 60-69 22 1390 51,20 

4. Kurang 0-59 8 440 18,60 

Jumlah 43 2800 100 
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 Berdasarkan data pada tabel 9 terlihat bahwa nilai rata-rata keterampilan 

berbicara bahasa Jawa ragam krama siswa kelas IXG SMP Negeri 2 Kalimanah, 

Kabupaten Purbalingga  dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa pada siklus I 

meningkat dari prasiklus yaitu dari 61,07 dengan jumlah nilai 2626 dalam kategori 

cukup meningkat menjadi 65,12 dengan jumlah nilai 2800 dan juga berada dalam 

kategori cukup. Hasil pada siklus I ini lebih memuaskan dibandingkan pada tahap 

prasiklus  karena sudah dapat mencapai KKM yang ditentukan yaitu sebesar 65 

walaupun belum dapat melampaui 65. Rentang nilai 0-59 dicapai oleh 8 siswa 

(18,60%) dengan jumlah nilai 440, rentang nilai 60-69 dicapai oleh 22 siswa 

(51,20%) dengan jumlah nilai 1390, rentang nilai 70-84 dicapai oleh 13 siswa 

(30,20%) dengan jumlah nilai 970. Tidak ada siswa yang memeroleh kategori sangat 

baik dengan rentang nilai 85-100. Sebanyak 16 siswa masih belum dapat mencapai 

KKM yang ditentukan, walaupun sebagian diantaranya sudah ada yang berada dalam 

kategori cukup. 

 Keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai 

unggah-ungguh basa pada siklus I meningkat dibandingkan pada tahap prasiklus. Hal 

itu dikarenakan pada siklus I ini sudah ada pemberian tindakan yaitu dengan 

menggunakan media kartu karakter. Melalui media kartu karakter inilah siswa tidak 

lagi kesulitan dalam menentukan tokoh, watak, latar, dan tema karena keempat 

komponen tersebut sudah tertera di kartu karakter. Walaupun begitu masih terdapat 

kesulitan terutama dalam memadukan keempat komponen dalam kartu karakter 
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tersebut menjadi sebuah percakapan yang menarik dan tepat sasaran. Secara rinci, 

berikut hasil perolehan skor tiap aspek keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam 

krama siswa dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa. 

4.1.2.1.1 Aspek Ketepatan Pemilihan Kata 

Penskoran aspek ketepatan pemilihan kata dititikberatkan pada kemampuan 

siswa dalam memilih kata-kata yang digunakan dalam dialog. Kata-kata tersebut 

meliputi ketepatan kata yang digunakan jika disesuaikan dengan unggah-ungguh 

basa dan makna kata. Hasil aspek ketepatan pemilihan kata dapat dilihat pada tabel 

10 berikut. 

Tabel 10. Hasil Perolehan Skor Aspek Ketepatan Pemilihan Kata pada Siklus I 

No Kategori Skor Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

1. Sangat Tepat 4 1 4 2,32    113 

              x 100 

  4x43 

 

= 65,69 

 

  (cukup) 

 

2. Tepat 3 27 81 62,80 

3. Kurang Tepat 2 13 26 30,23 

4. Tidak Tepat 1 2 2 4,65 

Jumlah 43 113 100 

 

 Berdasarkan data pada tabel 10 terlihat bahwa skor rata-rata keterampilan 

berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa 

pada aspek ketepatan pemilihan kata masih berada dalam kategori cukup. Siswa  

masih kurang tepat dalam memilih kata dan masih banyak terjadi kesalahan dalam 
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penerapan kata jika disesuaikan dengan unggah-ungguh basa seperti pada penggalan 

dialog yang diperagakan siswa berikut. 

(1) KONTEKS: PERCAKAPAN KAKAK KEPADA PAMAN 

      Malahan saniki jarene pamarentah, kebudayaan kedah dipunbudidayakaken. 

      [malahan saniki jarene pamarentah, k∂bu.dayaan k∂dah dipUnbudidayakak∂n] 

      ‘Justru sekarang kata pemerintah, kebudayaan harus dibudidayakan’  

 

      Seharusnya 

 

     Malahan sakmenika ngendikanipun pamarentah, kabudayan kedah 

dipunbudidayakaken. 

     [malahan sa?m∂nikO G∂ndikanipUn pamarentah, kabu.dayan k∂dah 
dipUnbudidayakak∂n] 

     ‘Justru sekarang kata pemerintah, kebudayaan harus dibudidayakan’ 

 

 (2)   KONTEKS : PERCAKAPAN SAYA KEPADA IBU 

        Kula arep mundhut iwak Mas Koki bae Bu. 

        [kulO ar∂p mun .dUt iwak Mas koki bae b]u] 

        ‘Saya mau beli Ikan Mas Koki saja Bu’ 

         

        Seharusnya 

 

        Kula badhe tumbas ulam Mas Koki kemawon Bu. 

        [kulO b]a.de tumb]as ulam Mas koki kemawon b]u] 

        ‘Saya mau beli Ikan Mas Koki saja Bu’ 

 

 Kalimat nomor (1) siswa menggunakan kata yang salah yaitu masih 

terpengaruh oleh percakapan sehari-hari yang kebanyakan memakai bahasa Jawa 

ngoko dicampur dengan bahasa Indonesia dan penerapan unggah-ungguh basa juga 

belum sesuai, kalimat nomor (2) siswa dalam menerapkan unggah-ungguh basa 



68 

 

   

 

dalam percakapan masih salah seharusnya jika berbicara dengan ibunya seorang anak 

menggunakan bahasa Jawa ragam krama dengan baik. 

 Dapat diketahui bahwa dari 43 siswa di kelas IXG SMP Negeri 2 Kalimanah, 

1 siswa (2,32%) dengan jumlah skor 4 sangat tepat dalam memilih kata, 27 siswa 

(62,80%) dengan jumlah skor 81 masih melakukan kesalahan walaupun sedikit yaitu 

dalam penerapan unggah-ungguh basa, 13 siswa (30,23%) dengan jumlah skor 26 

masih sering melakukan kesalahan terutama dalam penerapan unggah-ungguh basa 

dan perbendaharaan kata berbahasa Jawa, dan 2 siswa (4,65%) dengan jumlah skor 2 

memiliki pengetahuan yang sangat terbatas mengenai unggah-ungguh basa dan kata 

berbahasa Jawa sehingga mereka tidak mampu menerapkannya dalam dialog.  

4.1.2.1.2 Aspek Ketepatan Pelafalan Kata 

Penskoran aspek pelafalan kata difokuskan pada kemampuan siswa dalam 

mengucapkan kata secara jelas dan tepat, sehingga dapat dipahami oleh mitra 

tuturnya. Ketepatan pelafalan kata ini didasarkan ketepatan pelafalan kata bahasa 

Jawa secara baku tetapi berbasis kearifan lokal. Hasil aspek ketepatan pelafalan kata 

dapat dilihat pada tabel 11 berikut. 
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Tabel 11. Hasil Perolehan Skor Aspek Ketepatan Pelafalan Kata pada Siklus I 

No Kategori Skor Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

1. Sangat Tepat 4 5 20 11,63     124 

              x 100 

  4x43 

 

= 72,1 

 

  (baik) 

 

2. Tepat 3 28 84 65,12 

3. Kurang Tepat 2 10 20 23,25 

4. Tidak Tepat 1 0 0 0 

Jumlah 43 124 100 

 

Berdasarkan data pada tabel 11 terlihat bahwa skor rata-rata keterampilan 

berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa 

pada aspek ketepatan pelafalan kata berada dalam kategori baik.  Siswa sudah dapat 

melafalkan kata dengan jelas dan tepat walaupun masih banyak terjadi kesalahan 

pada saat mengucapkan fonem /d/, /dh/, /t/, dan /th/ hal tersebut dapat dilihat pada 

penggalan dialog yang diperagakan siswa berikut. 

(3)    KONTEKS : PERCAKAPAN SAYA KEPADA BAPAK 

         Pak, ngendhikane Bu Guru kula boten pareng mbekta arta katah-katah wonten 

ing  sekolahan.  

         [pak G∂ndikane b]u guru kulO mb]ot∂n par∂G mb∂ktO artO katah-katah wont∂n iG 

s∂kolahan] 

        ‘Pak, kata Bu Guru saya tidak boleh membawa uang banyak-banyak di sekolah’ 

     

        Seharusnya 

        Pak, ngendikanipun Bu Guru kula boten pareng mbekta arta kathah-kathah 

wonten ing sekolahan. 

        [pak G∂n.dikanipUn b]u guru kulO mb]ot∂n par∂G mb∂ktO artO ka.tah-ka.tah wont∂n 

iG s∂kolahan] 
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        ‘Pak, kata Bu Guru saya tidak boleh bawa uang banyak-banyak di sekolah. 

 

(4)   KONTEKS : PERCAKAPAN KAKAK KEPADA ADIK 

        Dompetmu kok apik temen, tukune neng ngendhi? 

        [dompEtmu ko? apIk t∂m∂n, tukune n∂G G∂n.di] 

       ‘Dompet kamu kok bagus sekali, belinya dimana?’ 

        

         Seharusnya 

 

        Dhompetmu kok apik temen,tukune neng ngendi? 

        [ .dompEtmu ko? apIk t∂m∂n, tukune n∂G G∂ndi] 

        ‘Dompet kamu kok bagus sekali, belinya dimana?’ 

      

 Penggalan percakapan di atas merupakan contoh percakapan yang salah dalam 

pelafalan /d/, /dh/, /t/, dan /th/ hal tersebut dikarenakan siswa masih terpengaruh oleh 

kosakata berbahasa Indonesia dan pengucapan bahasa Jawa ngoko yang biasanya 

digunakan pada pergaulan sehari-hari yang penyerapannya tidak sempurna dalam arti 

tidak sesuai dengan kaidah bahasa Jawa yang baik dan benar.  

 Dapat diketahui bahwa dari 43 siswa, 5 siswa (11,63%) dengan jumlah skor 

20 sudah dapat melafalkan kata dengan sangat baik dan tidak ada kesalahan, 28 siswa 

(65,12%) dengan jumlah skor 84 sudah dapat melafalkan kata dengan baik walaupun 

belum sempurna karena masih terdapat beberapa kesalahan, 10 siswa (23,25%) 

dengan jumlah skor 20 kurang tepat dalam melafalkan kata terutama dalam 

melafalkan 4 fonem seperti yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu fonem /d/, /dh/, 

/t/, dan /th/, dan tidak ada satu pun siswa yang masuk dalam kategori tidak tepat 

dalam melafalkan kata. 
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4.1.2.1.3 Aspek Kelancaran Berbicara 

Penskoran aspek kelancaran berbicara berdasarkan lancar dan tidaknya siswa 

dalam berdialog. Siswa dikatakan lancar dalam berdialog jika siswa semakin lancar 

dalam berbicara tanpa pengulangan-pengulangan dalam pengucapan kata. 

Kemampuan siswa dalam berbicara tanpa pengulangan-pengulangan itu berarti siswa 

mengalami peningkatan. Hasil aspek kelancaran berbicara dapat dilihat pada tabel 12 

berikut. 

Tabel 12. Hasil Perolehan Skor Aspek Kelancaran Berbicara pada Siklus I 

No Kategori Skor Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

1. Sangat Lancar  4 2 8 4,65    104 

              x 100 

  4x43 

 

= 60,46 

 

  (cukup) 

 

2. Lancar 3 16 48 37,21 

3. Kurang Lancar 2 23 46 53,49 

4. Tidak Lancar 1 2 2 4,65 

Jumlah 43 104 100 

 

Berdasarkan data pada tabel 12 terlihat bahwa skor rata-rata keterampilan 

berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa 

pada aspek kelancaran berbicara walaupun masih berada pada kategori cukup. 

Kelancaran siswa sudah cukup baik, hanya siswa sering mengulang-ngulang 

percakapan karena siswa masih merasa malu, ragu, dan takut salah dalam melakukan 

dialog sehingga mereka sangat berhati-hati dalam berbicara.  Bukan menjadi lancar, 

karena dengan sifat kehati-hatiannya itu yang menyebabkan siswa kurang lancar 



72 

 

   

 

dalam berbicara. Sebagai contoh, perhatikan penggalan percakapan dialog yang 

dibuat oleh siswa berikut. 

(5)    KONTEKS : PERCAKAPAN SAYA KEPADA IBU 

         Nggih sampun Bu, sampun sor…sonten!   

         [Ggih sampUn b]u, sampUn sor…sont∂n]  

         ‘Ya sudah Bu, sudah sor…sore!’ 

        Seharusnya 

 

        Nggih sampun Bu, sampun sonten! 

        [Ggih sampUn b]u, sampUn sont∂n] 

        ‘Ya sudah Bu, sudah sore’ 

 

(6)   KONTEKS : PERCAKAPAN SAYA KEPADA IBU 

        Ibu sampun madhang…eh  dhahar napa dereng? 

        [ib]u sampUn ma.daG…eh .dahar nOpO dErEG] 

        ‘Ibu sudah makan…eh makan atau belum?’ 

 

  Seharusnya 

 

 Ibu sampun dhahar menapa dereng? 

        [ib]u sampUn .dahar m∂nOpO dErEG] 

 ‘Ibu sudah makan atau belum?’ 

 

 Penggalan percakapan (5) dan (6) di atas merupakan contoh ketidaklancaran 

siswa dalam berbicara karena siswa terlihat ragu dalam mengucapkan kata. Keraguan 

tersebut muncul karena siswa bingung apakah kata yang dipihnya sudah tepat atau 

belum sehingga mengakibatkan adanya jeda pembicaraan yang berkepanjangan 

bahkan cenderung cepat-cepat menyelesaikan percakapan karena tidak tahu apa yang 

harus dikatakan dan malu karena sadar telah melakukan kesalahan.  
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Dari 43 siswa, diketahui bahwa 2 siswa (4,65%) dengan jumlah skor 8 sudah 

sangat lancar berbicara, 16 siswa (37,21%) dengan jumlah skor 48 dapat berbicara 

dengan cukup lancar walaupun temponya masih naik turun belum stabil, 23 siswa 

(53,49%) dengan jumlah skor 46 dapat dikatakan kurang lancar dalam berbicara 

karena masih banyak siswa yang belum berani mengucapkan kata-kata karena takut 

salah sehingga terjadi banyak pengulangan, dan 2 siswa (4.65%) dengan jumlah skor 

2 tidak lancar dalam berbicara karena masih nampak keraguan dalam mengucapkan 

kata dan terjadi jeda yang lama bahkan cenderung menyelesaikan percakapan secara 

mendadak walaupun belum selesai secara prosedural, sehingga apa yang akan 

disampaikan tidak tersampaikan.  

4.1.2.1.4 Aspek Tata Bahasa 

 Penskoran aspek tata bahasa difokuskan pada kemampuan siswa dalam 

menyusun kalimat yang ingin diutarakan dalam berdialog. Aspek tata bahasa ini 

meliputi susunan kalimat pada tataran sintaksis sebagai bagian dari wacana, terdiri 

atas frasa dan klausa, serta susunan kata pada tataran morfologi, yang berkaitan 

dengan pembentukan kata melalui proses afiksasi atau imbuhan. Hasil aspek tata 

bahasa dapat dilihat pada tabel 13 berikut. 
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Tabel 13. Hasil Perolehan Skor Aspek Tata Bahasa pada Siklus I 

No Kategori Skor Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

1. Sangat baik  4 2 8 4,65    114 

              x 100 

  4x43 

 

= 66,28 

 

  (cukup) 

 

2. Baik 3 25 75 58,14 

3. Kurang baik 2 15 30 34,89 

4. Tidak baik 1 1 1 2,32 

Jumlah 43 114 100 

 

Berdasarkan data pada tabel 13 terlihat bahwa skor rata-rata keterampilan 

berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa 

pada aspek tata bahasa walaupun  berada pada kategori cukup, namun masih banyak 

terdapat kesalahan dalam tata bahasa tersebut yaitu pada pembentukan kata melalui 

proses afiksasi atau imbuhan, seperti berikut. 

(7)  KONTEKS : PERCAKAPAN SAYA KEPADA IBU 

      Bu, asmane Pak Lurah ngriki niku sinten? 

      [b]u, asmane pak lurah Griki niku sint∂n] 

      ‘Bu, nama Pak Lurah sini itu siapa?’ 

 

       Seharusnya 

 

       Bu, asmanipun Pak Lurah wonten ngriki menika sinten? 

       [b]u, asmanipUn pak lurah wont∂n Griki m∂nikO sint∂n] 

       ‘Bu, nama Pak Lurah disini itu siapa?’ 

 

(8)   KONTEKS : PERCAKAPAN IBU KEPADA SAYA 

        Mengko dhisit, ibu arep njujugna bukunipun bapak sing keri ya! 

        [m∂Gko .disit, ibu ar∂p njujugna bukunipUn bapak siG kEri ya]    
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        ‘Nanti dulu, ibu mau mengantarkan bukunya bapak yang ketinggalan ya!’ 

 

        Seharusnya 

 

        Mengko dhisit, ibu arep njujugna bukune bapak sing keri ya! 

        [m∂Gko .disit, ibu ar∂p njujugna bukune bapak siG kEri ya] 

        ‘Nanti dulu, Ibu mau mengantarkan bukunya bapak yang ketinggalan ya! 

 

 Penggalan percakapan nomor (7) di atas terdapat kesalahan pada penggunaan 

imbuhan, yaitu sufiks –e dalam konteks pembicaraan bahasa Jawa krama. Imbuhan –

e pada kata asmane seharusnya diganti dengan imbuhan –ipun sehingga menjadi 

asmanipun, sedangkan pada cuplikan percakapan nomor (8) terdapat kesalahan 

penggunaan imbuhan –ipun pada kata bukunipun kalimat ngoko alus di atas. Imbuhan 

–ipun seharusnya diganti dengan imbuhan –e sehingga menjadi bukune. 

 Dapat diketahui bahwa dari 43 siswa, 2 siswa (4,65%) dengan jumlah skor 8 

tidak melakukan kesalahan dalam tata bahasa, 25 siswa (58,14%) dengan jumlah skor 

75 berada dalam kategori baik masih terdapat kesalahan walaupun sedikit, 15 siswa 

(34,89%) dengan jumlah skor 30 berada dalam kategori kurang baik karena siswa 

masih sering melakukan kesalahan terutama dalam hal koherensi antarkalimat, dan 1 

siswa (2,32%) dengan jumlah skor 1 memiliki pengetahuan yang sangat terbatas 

mengenai tata bahasa.  

4.1.2.1.5 Aspek Intonasi 

Penskoran aspek intonasi dititikbertakan pada ketepatan siswa dalam 

menerapkan intonasi. Aspek intonasi meliputi keras lemahnya suara secara volume 
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dan ekspresi, serta ketepatan intonasi berdasarkan karakter yang mereka dapatkan 

dalam kartu karakter. Hasil aspek intonasi dapat dilihat pada tabel 14 berikut. 

Tabel 14. Hasil Perolehan Skor Aspek Intonasi pada Siklus I 

No Kategori Skor Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

1. Sangat tepat 4 2 8 4,65    105 

              x 100 

  4x43 

 

= 61,04 

 

  (cukup) 

 

2. Tepat 3 17 51 39,50 

3. Kurang tepat 2 22 44 51,20 

4. Tidak tepat 1 2 2 4,65 

Jumlah 43 105 100 

 

Berdasarkan data pada tabel 14 terlihat bahwa skor rata-rata keterampilan 

berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa 

pada aspek intonasi  walaupun berada pada kategori cukup. Dalam hal ini ketepatan 

siswa pada aspek intonasi sudah dapat dikatakan cukup baik karena siswa sudah 

dapat menepatkan intonasi sesuai dengan karakter yang mereka dapatkan pada kartu 

sipat, hanya siswa masih malu-malu dalam mengekspresikan perasaan dan karakter 

yang ada didalamnya sehingga banyak siswa yang intonasinya tidak jelas dan volume 

suara mereka rendah sehingga percakapan tidak begitu terdengar jelas. 

Dapat diketahui bahwa keterampilan berbicara dalam berdialog sesuai 

unggah-ungguh basa pada aspek intonasi berada dalam kategori kurang dengan rata-

rata sebesar 57,56. Dari 43 siswa, 2 siswa (4,65%) dengan jumlah skor 8 sudah dapat 

menggunakan intonasi dengan tepat tidak ada kesalahan, 17 siswa (39,54%) dengan 
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jumlah skor 51 dapat menempatkan intonasi secara tepat jika dilihat dari volume 

suara, kesesuaian intonasi antara ekspresi dan karakter tokoh pada kartu sipat, 22 

siswa (51,16%) dengan jumlah skor 44 kurang dapat menempatkan intonasi secara 

tepat karena siswa masih malu-malu untuk bersuara lantang dan salah 

mengekspresikan perasaan dan karakter mereka dalam bentuk intonasi, dan 2 siswa 

(4,65%) dengan jumlah skor 2 tidak dapat menggunakan intonasi dengan tepat karena 

siswa masih malu dan tidak dapat mengekspresikan perasaan dan karakter mereka 

dalam bentuk intonasi.  

 Nilai rata-rata siswa pada siklus I sudah mencapai 65,12. Hal tersebut berarti 

bahwa dalam siklus I ini, pembelajaran berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam 

berdialog sesuai unggah-ungguh basa sudah mencapai KKM yang ditentukan yaitu 

65. Berdasarkan 5 aspek penilaian yaitu aspek ketepatan pemilihan kata, ketepatan 

pelafalan kata, kelancaran berbicara, tata bahasa, dan intonasi aspek yang sudah dapat 

mencapai nilai KKM yaitu aspek ketepatan pemilihan kata, ketepatan pelafalan kata, 

dan tata bahasa. Sedangkan aspek kelancaran berbicara dan intonasi masih berada di 

bawah KKM. Belum ada siswa yang mencapai kategori sangat baik, 13 siswa 

mencapai kategori sangat baik, 22 siswa mencapai kategori cukup, 8 siswa masih 

dalam kategori kurang. Secara keseluruhan ada 16 siswa yang masih belum dapat 

mencapai KKM. Jumlah siswa yang belum dapat mencapai KKM pada siklus I ini 

menurun jika dibandingkan pada tahap prasiklus, jika pada tahap prasiklus sebanyak 
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35 siswa dinyatakan belum mencapai KKM maka turun pada siklus I menjadi 16 

siswa yang dinyatakan belum mencapai KKM.  

 

4.1.2.2 Hasil Nontes Siklus I 

 Hasil nontes pada siklus I ini terdiri atas lembar observasi, jurnal, angket, 

wawancara, dokumentasi rekaman, dan dokumentasi foto. Hasil nontes pada siklus I 

dapat dilihat pada uraian berikut. 

4.1.2.2.1 Hasil Observasi 

 Observasi dilakukan selama proses pembelajaran berbicara dalam berdialog 

sesuai unggah-ungguh basa dengan media kartu karakter berlangsung. Dalam 

observasi ini, peneliti tidak melakukannya seorang diri melainkan dibantu oleh satu 

orang teman. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah proses pengamatan, 

sehingga pengamatan akan lebih detail. Observasi dilakukan untuk mengetahui 

perilaku siswa selama proses pembelajaran berlangsung, apakah perilaku yang 

ditunjukkan siswa positif atau negatif. Perilaku yang termasuk perilaku positif yaitu, 

apakah siswa antusias dan memperhatikan dengan seksama penjelasan guru, mampu 

memberikan pendapat kepada kelompok lain, dan dapat bekerjasama dengan baik 

dalam satu kelompoknya. Perilaku yang termasuk perilaku negatif yaitu mengganggu 

teman (bergurau), melamun, dan mengantuk. Lebih jelasnya hasil observasi terhadap 

perilaku siswa (perilaku positif dan perilaku negatif) dalam siklus I dapat dilihat pada 

tabel 15 berikut. 
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Tabel 15. Hasil Observasi Perilaku Siswa pada Siklus I 

No Perilaku Siswa Frekuensi Persentase 

(%) 

Perilaku Positif 

1. Antusias dan memperhatikan dengan seksama 17 39,53 

2. Mampu memberikan pendapat kepada kelompok lain 10 23,26 

3. Bekerjasama dengan baik dalam satu kelompoknya 6 13,95 

Perilaku Negatif 

4. Ramai sendiri dan mengganggu teman (bergurau) 3 6,98 

5. Melamun 4 9,30 

6. Mengantuk 3 6,98 

Jumlah 43 100 

Berdasarkan data pada tabel 15 terlihat perilaku siswa selama mengikuti 

pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan 

menggunakan media kartu karakter, perilaku positif siswa yaitu sebanyak 17 siswa 

(39,53%) antusias dan memerhatikan dengan seksama penjelasan dari guru dan 

jalannya pelaksanaan pembelajaran, 10 siswa (23,36%) mampu memberikan 

pendapat kepada kelompok lain, dan 6 siswa (13,95%) dapat bekerjasama dengan 

baik dalam satu kelompoknya. Selain perilaku positif, perilaku negatif yang 

dilakukan oleh siswa yaitu sebanyak 3 siswa (6,98%) mengganggu teman (bergurau), 

4 siswa (9,30%) melamun, dan 3 siswa (6,98%) mengantuk. 

 Pada awal pembelajaran kondisi siswa masih belum siap untuk menerima 

pelajaran, setelah guru menyampaikan apersepsi siswa terlihat senang karena guru 

menyampaikan apersepsi dengan disertai humor yang menjadikan suasana awal 

pembelajaran tidak tegang. Ketika guru menyampaikan bahwa hari itu akan 

dilaksanakan pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa 
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siswa terlihat tidak antusias, karena mereka menganggap bahwa berbicara itu 

membosankan apalagi jika harus disesuaikan dengan unggah-ungguh basa, mereka 

tidak paham tentang hal itu.  

Siswa berubah menjadi lebih memperhatikan dan antusias ketika guru 

menyampaikan bahwa mereka akan belajar berbicara dalam berdialog dengan 

menggunakan media kartu karakter. Setelah guru menunjukkan bentuk beserta 

penjelasan media kartu karakter, siswa menjadi tertarik karena selain bentuk kartu 

yang menarik karena disertai dengan gambar, juga tertarik dengan permainan yang 

akan dilakukan dengan media kartu karakter yaitu mereka berdialog sesuai kartu yang 

mereka dapatkan yang pada akhirnya mereka akan mengkombinasikan kartu karakter 

menjadi sebuah percakapan yang menarik. 

Dalam membuat percakapan, kerjasama antara siswa yang satu dengan siswa 

lainnya kurang baik, hanya terdapat beberapa siswa yang dapat bekerjasama dengan 

baik dalam satu kelompoknya. Ketika ada kelompok yang maju untuk memperagakan 

percakapan, beberapa siswa sudah berani dalam mengemukakan pendapat tentang 

penampilan temannya yang sedang maju, walaupun dalam mengutarakannya masih 

malu-malu dan ragu-ragu. Walaupun begitu, ketika ada kelompok yang sedang maju 

siswa yang lain juga banyak yang sibuk menghafal dialog yang akan mereka 

peragakan tanpa memerhatikan siswa yang sedang maju, menganggu teman 

(bergurau), melamun, bahkan ada yang mengantuk. Melihat kondisi yang seperti itu, 
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pada siklus I ini, komunikasi antara guru dan siswa masih belum terjalin dengan baik 

karena siswa masih bersifat pasif. 

 

4.1.2.2.2 Hasil Jurnal 

 Penelitian ini menggunakan jurnal siswa dan jurnal guru. Jurnal siswa 

digunakan untuk mengambil kefektifan penggunaan media kartu karakter pada siswa. 

Setiap proses pembelajaran berbicara melalui media kartu karakter. Bagi siswa, jurnal 

digunakan untuk mengungkapkan kesan selama mengikuti proses pembelajaran. 

Dalam hal ini, aspek-aspek yang diungkap dari jurnal siswa, yaitu (1) perasaan siswa 

selama mengikuti pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh 

basa dengan media kartu karakter, (2) kesulitan-kesulitan yang dialami siswa selama 

mengikuti pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa 

dengan media kartu karakter, (3) penyebab kesulitan yang dialami siswa selama 

mengkuti pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa 

dengan media kartu karakter, (4) kesan siswa terhadap cara guru menyampaikan 

materi selama mengikuti pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-

ungguh basa dengan media kartu karakter, dan (5) saran siswa untuk pembelajaran 

berbicara berikutnya. 

Berdasarkan jurnal siswa diketahui bahwa siswa senang dalam mengikuti 

pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan media 

kartu karakter, karena media tersebut menarik dan belum pernah digunakan pada 
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pembelajaran berbicara sebelumnya. Kesulitan-kesulitan yang dialami siswa selama 

pembelajaran adalah kesulitan dalam menerapkan unggah-ungguh basa terutama 

dalam menerapkan bahasa Jawa ragam krama, karena mereka tidak terbiasa 

menggunakan ragam tersebut dalam percakapan sehari-hari, selain itu mereka masih 

merasa kesulitan dalam mengkombinasikan kartu karakter yang mereka dapatkan.   

Dalam menyampaikan materi, guru sudah dapat menjelaskan secara jelas jalannya 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media kartu karakter, namun dalam 

mengajarkan tentang unggah-ungguh basa masih kurang karena guru kurang 

memberikan kosakata dalam bahasa jawa krama sehingga siswa merasa kesulitan. 

Media kartu karakter dapat digunakan kembali untuk pembelajaran berbicara 

berikutnya. 

 Jurnal guru merupakan self relection yang mengungkapkan sikap positif dan 

negatif siswa pada waktu berbicara. Berdasarkan analisis data jurnal guru, diketahui 

bahwa kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran berbicara dalam berdialog 

sesuai unggah-ungguh basa dengan menggunakan media kartu karakter ini belum 

mencapai 50% atau sekitar 40% karena siswa masih terlihat belum antusias dan 

kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran, dan beberapa kelompok masih terlihat 

enggan untuk tampil memperagakan dialog karena mereka tidak percaya diri dan 

merasa malu serta takut salah, sehingga ketika akan maju pun mereka harus didorong 

supaya tampil di depan untuk memperagakan dialog. Dalam berdialog, siswa juga 

masih terlihat kurang lancar dan ragu-ragu untuk melakukan percakapan, tetapi 
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walaupun begitu siswa sudah dapat memberikan pendapat kepada kelompok lain  

tentang penampilan mereka, dan kelompok yang dikomentari dapat menerima dengan 

baik pendapat kelompok lain. 

 

4.1.2.2.3 Hasil Angket 

 Angket yang disebarkan untuk menjaring data dalam penelitian ini berupa 

angket terstruktur dan tertutup. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan analisis dan 

efisien waktu. Untuk mendapatkan data penelitian, angket yang disebarkan berisi 

tentang perasaan dan tanggapan siswa mengenai media kartu karakter yang telah 

diberikan, serta pengaruhnya terhadap keterampilan berbicara siswa yang terjabar 

menjadi sepuluh pertanyaan. Angket diisi oleh siswa pada akhir pembelajaran, 

sepuluh pertanyaan itu antara lain 1) apakah menurut siswa media kartu karakter 

menarik, 2) apakah siswa menyukai pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai 

unggah-ungguh basa dengan media kartu karakter, 3) apakah media kartu karakter 

dapat memudahkan siswa dalam pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai 

unggah-ungguh basa, 4) apakah pada saat proses pembelajaran dengan media kartu 

karakter siswa melakukan aktivitas lain yang tidak dianjurkan oleh guru, 5) apakah 

penjelasan guru mengenai penggunaan media kartu karakter dalam proses 

pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa dapat dipahami, 

6) apakah pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa 

dengan media kartu karakter membosankan, 7) apakah penggunaan kartu karakter 



84 

 

   

 

dalam pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa dapat 

meningkatkan kreativitas siswa dalam berbicara, 8) apakah pembelajaran berbicara 

dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan menggunakan media kartu 

karakter mudah dipelajari, 9) apakah menurut siswa proses pembelajaran berbicara 

dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan media kartu karakter dapat 

berjalan dengan lancar, dan 10) apakah siswa menginginkan media kartu karakter 

digunakan untuk pembelajaran berbicara selanjutnya. Berikut ini adalah data hasil 

angket siswa yang peneliti peroleh dalam pembelajaran pada siklus I dengan 

menggunakan media kartu karakter.  

Pada aspek pertanyaan pertama 21 siswa (48,84%) menyatakan bahwa media 

kartu karakter sangat menarik, 17 siswa (39,53%) menyatakan bahwa media kartu 

karakter cukup menarik, dan 5 siswa (11,63%) menyatakan bahwa media kartu 

karakter tidak menarik. 

 Aspek pertanyaan kedua dari 43 siswa, 20 siswa (46,51%) menyatakan sangat 

suka pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan 

media kartu karakter, 16 siswa (37,21%) cukup suka, dan 7 siswa (16,28%) 

menyatakan tidak suka dengan pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai 

unggah-ungguh basa dengan media kartu karakter.  

 Aspek pertanyaan ketiga dari 43 siswa, 18 siswa (41,86%) menyatakan bahwa 

kartu karakter sangat memudahkan mereka dalam pembelajaran berbicara dalam 

berdialog sesuai unggah-ungguh basa, 18 siswa (41,86%) menyatakan cukup 
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memudahkan, dan 7 siswa (16,285) menyatakan bahwa kartu karakter tidak 

memudahkan mereka dalam pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-

ungguh basa. 

 Aspek pertanyaan keempat dari 43 siswa, sebanyak 25 siswa (58,14%) 

menyatakan bahwa mereka tidak melakukan aktivitas lain yang tidak dianjurkan oleh 

guru, 12 siswa (27,91%) menyatakan kadang-kadang melakukan aktivitas lain, dan 6 

siswa (13,95%) menyatakan bahwa mereka melakukan aktivitas lain yang tidak 

dianjurkan oleh guru. 

 Aspek pertanyaan kelima dari 43 siswa, sebanyak 15 siswa (34,89%) 

menyatakan bahwa penjelasan guru mengenai penggunaan kartu karakter pada 

pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa sangat dapat 

dipahami, 20 siswa (46,51%) menyatakan penjelasan guru cukup dapat dipahami, dan 

8 siswa (18,60%) menyatakan bahwa penjelasan guru mengenai penggunaan kartu 

karakter dalam pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa 

tidak dapat dipahami. 

 Aspek pertanyaan keenam dari 43 siswa, sebanyak 31 siswa (72,10%) 

menyatakan bahwa pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh 

basa dengan menggunakan media kartu karakter tidak membosankan, 8 siswa 

(18,60%) menyatakan agak membosankan, dan 4 siswa (9,30%) menyatakan bahwa 

pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan 

menggunakan media kartu karakter membosankan. 
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 Aspek pertanyaan ketujuh dari 43 siswa, sebanyak 33 siswa (76,75%) 

menyatakan bahwa dengan digunakannnya media kartu karakter, kreativitas mereka 

dalam berbicara terutama berdialog meningkat, 6 siswa (13,95%) menyatakan 

kreativitas berbicara mereka agak meningkat, dan 4 siswa (9,30%) menyatakan 

kreativitas berbicara mereka tidak meningkat dengan adanya penggunaan media kartu 

karakter. 

 Aspek pertanyaan kedelapan dari 43 siswa, sebanyak 19 siswa (44,185%) 

menyatakan bahwa pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh 

basa dengan menggunakan media kartu karakter menjadi sangat mudah dipelajari, 19 

siswa (44,185%) menyatakan cukup mudah dipelajari, dan 5 siswa (11,63%) 

menyatakan pembelajaran menjadi tidak mudah dipelajari. 

 Aspek pertanyaan kesembilan dari 43 siswa, sebanyak 20 siswa (46,51%) 

menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai 

unggah-ungguh basa berjalan dengan sangat lancar, 19 siswa (44,19%) menyatakan 

cukup lancar, dan 4 siswa (9,30%) menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran 

dengan media kartu karakter tidak berjalan dengan lancar. 

 Aspek pertanyaan kesepuluh dari 43 siswa, sebanyak 31 siswa (72,10%) 

menyatakan bahwa mereka menginginkan media kartu karakter digunakan pada 

pembelajaran berbicara selanjutnya, 8 siswa (18,60%) menyatakan agak 

menginginkan, dan 4 siswa (9,30%) menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan 

jika media kartu karakter digunakan pada pembelajaran berbicara selanjutnya. 
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4.1.2.2.4 Hasil Wawancara 

 Wawancara digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran 

berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa 

dengan media kartu karakter secara lisan. Kegiatan wawancara dilaksanakan setelah 

pembelajaran dengan media kartu karakter dilaksanakan. Wawancara dilakukan 

terhadap siswa yang memiliki nilai tertinggi, sedang, dan terendah. Dalam siklus I ini, 

siswa yang memiliki nilai tertinggi yaitu Syarifatus Sa’diyah, siswa dengan nilai 

sedang yaitu Arif Yuwono, dan siswa dengan nilai terendah yaitu Dwi Purnomo. 

Wawancara pada siklus ini meliputi beberapa aspek, yaitu (1) perasaan siswa 

terhadap pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan 

media kartu karakter, (2) pendapat siswa mengenai pembelajaran berbicara dalam 

berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan media kartu karakter , (3) kesulitan 

siswa berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa, (4) penyebab kesulitan 

yang mereka alami ketika pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-

ungguh basa dengan media kartu karakter dilaksanakan, dan (5) masukan atau usulan 

siswa tentang pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa 

yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. 

 Berdasarkan hasil wawancara pada pertanyaan pertama, diketahui bahwa 

Syarifatus sangat senang media kartu karakter digunakan dalam pembelajaran 

berbicara dalam berdialog karena dapat meningkatkan kreativitas dan pola pemikiran 

menjadi berkembang. Arif berpendapat bahwa ia juga senang dengan media kartu 
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karakter karena menarik dan dapat meningkatkan kreativitas dalam berdialog. Dwi 

berpendapat bahwa kartu karakter menarik sehingga pembelajaran berbicara yang 

pada awalnya membosankan menjadi menyenangkan tetapi ia juga kurang senang 

karena tidak terbiasa berbicara bahasa Jawa krama sehingga merasa kesulitan. 

 Pada pertanyaan kedua, ketiga siswa bahwa kartu karakter memudahkan 

mereka dalam berdialog dan mereka dapat memahami penjelasan dari guru, walaupun 

menurut mereka guru dalam menerangkan materi belum begitu jelas terutama 

penjelasan mengenai unggah-ungguh basa dan media kartu karakter. 

 Pada pertanyaan ketiga, ketiga siswa berpendapat bahwa mereka merasa 

kesulitan dalam berdialog terutama dalam menerapkan unggah-ungguh basa dan 

mengkombinasikan kartu karakter menjadi sebuah dialog yang tepat dan menarik. 

 Pada pertanyaan keempat, ketiga siswa berpendapat bahwa penyebab dari 

kesulitan tersebut karena mereka belum menguasai unggah-ungguh basa sehingga 

kosakata yang mereka miliki masih terbatas, apalagi jika harus diterapkan secara 

selaras dengan mengkombinasikan kartu karakter. 

 Pada pertanyaan kelima, ketiga siswa berpendapat bahwa kartu karakter dapat 

digunakan pada pembelajaran berikutnya karena pada dasarnya kartu karakter 

merupakan media yang tepat untuk melatih mereka dalam mengembangkan 

kreativitas dan pola pikir mereka dalam berdialog. 
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4.1.2.2.5 Hasil Dokumentasi Rekaman Suara 

 Dokumentasi rekaman digunakan sebagai bukti konkret dilaksanakannya 

kegiatan berdialog dengan media kartu karakter. Dokumen yang ada berupa rekaman 

suara siswa yang telah diubah dalam format MP3 sehingga lebih mudah untuk diputar 

kembali. Rekaman ini berguna untuk mengetahui keterampilan siswa kelas IXG SMP 

Negeri 2 Kalimanah, Kabupaten Purbalingga dalam berdialog sesuai unggah-ungguh 

basa dengan menggunakan media kartu karakter. 

4.1.2.2.6 Hasil Dokumentasi Foto 

 Dokumentasi foto digunakan sebagai bukti bahwa telah dilaksanakan 

pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan media 

kartu karakter. Dokumentasi ini berisi foto-foto selama kegiatan proses pembelajaran 

berlangsung.  

 

4.1.2.3 Refleksi 

 Pada akhir siklus I dicatat hasil kemampuan dan perilaku siswa dalam 

mengikuti proses belajar mengajar. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada 

siklus I, maka dapat ditentukan langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu 

dilaksanakan pada siklus II. Pembelajaran berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam 

berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan menggunakan media kartu karakter 

telah dilaksanakan sesuai rencana. Refleksi didasarkan pada data tes (hasil penilaian 
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berdialog) dan nontes (jurnal, wawancara, angket, dokumentasi rekaman, dan 

dokumentasi foto).  

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan keadaan pada siklus I, bahwa 

keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama siswa kelas IXG SMP Negeri 2 

Kalimanah, Kabupaten Purbalingga dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa 

meningkat dari tahap prasiklus. Pada tahap prasiklus rata-rata nilai siswa sebesar 

61,07 (kategori cukup) meningkat pada siklus I menjadi 65,12 (kategori cukup) dan 

telah mencapai nilai KKM atau terjadi peningkatan sebesar 6,63% dari tahap 

prasiklus. Hal itu dikarenakan pada siklus I ini sudah ada pemberian tindakan yaitu 

dengan menggunakan media kartu karakter. Melalui media kartu karakter inilah siswa 

tidak lagi kesulitan dalam menentukan tokoh, watak, latar, dan tema karena keempat 

komponen tersebut sudah tertera di kartu karakter. Walaupun begitu masih terdapat 

kesulitan terutama dalam memadukan keempat komponen dalam kartu karakter 

tersebut menjadi sebuah percakapan yang menarik dan tepat sasaran. Secara rinci, 

berikut hasil perolehan skor tiap aspek keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam 

krama siswa dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa. 

Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi, jurnal siswa, angket, dan 

wawancara, dapat diketahui bahwa siswa masih belum dapat memahami secara benar 

pembelajaran berbicara dengan menggunakan media kartu karakter. Walapun mereka 

mengatakan bahwa kartu karakter itu menarik, permainan dengan kartu karakter 

mengasyikan, dan mempermudah siswa dalam pembelajaran, tetapi pada 
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kenyataannya setelah dilakukan tes berbicara yaitu dalam bentuk berdialog dengan 

menggunakan media kartu karakter, siswa masih merasa kesulitan dalam 

mengkombinasikan keempat kartu karakter yang ada. Mereka mengeluh bahwa 

mereka masih kesulitan dalam memilih kata-kata yang tepat dan menerapkannya ke 

dalam unggah-ungguh basa yang benar sehingga mengakibatkan mereka kesulitan 

dalam berdialog. Selain itu perilaku negatif siswa masih banyak dilakukan oleh siswa 

seperti melamun, bergurau, bahkan mengantuk, walaupun juga banyak siswa yang 

berperilaku positif.  Walaupun begitu, siswa menginginkan kartu karakter digunakan 

kembali pada pembelajaran berbicara selanjutnya. 

Bercermin pada keadaan pada siklus I, yang terdapat adanya kekurangan dan 

kelebihan maka peneliti bersama guru akan melakukan siklus II sebagai langkah 

untuk lebih meningkatkan keterampilan berbicara ragam krama siswa dalam 

berdialog sesuai unggah-ungguh basa supaya dapat melampaui KKM. Untuk 

mengatasi kekurangan pada siklus I, guru akan lebih memperjelas lagi tentang 

penggunaan kartu karakter dan akan memberikan kosakata yang lebih banyak 

terutama kosakata ragam krama supaya siswa tidak lagi merasa kesulitan dalam 

melakukan dialog, dan guru akan menggunakan kembali kartu karakter sebagai media 

dalam pembelajaran berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai 

unggah-ungguh basa pada siklus II dengan komposisi kartu tokoh (kartu paraga) 

yang berbeda. Jika pada siklus I kartu paraga berisi tokoh-tokoh yang ada di 
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lingkungan keluarga, maka untuk siklus II kartu paraga berisi tokoh-tokoh yang 

berbeda profesi seperti polisi, dokter, montir, tukang becak, dan sebagainya. 

 

4.1.3 Hasil Penelitian Siklus II 

Pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam 

berdialog sesuai unggah-ungguh basa siklus II merupakan tahap kedua penelitian 

dengan menggunakan media kartu karakter. Pada siklus II ini, media kartu karakter 

yang digunakan merupakan media kartu karakter yang tokohnya antarprofesi seperti, 

guru, dokter, polisi, bidan, montir, tukang becak, lurah, sopir, pedagang, dan petani. 

Penerapan tokoh beda tersebut selain dapat mempermudah siswa dalam berdialog 

karena tokoh-tokoh tersebut sering ditemui di lingkungan masyarakat, penerapan 

tokoh tersebut juga bertujuan supaya siswa lebih terampil lagi dalam menggunakan 

bahasa Jawa ragam krama. Jika pada siklus I dengan tokoh yang berasal dari 

lingkungan keluarga masih ada kemungkinan mereka menggunakan bahasa Jawa 

ragam ngoko misalnya ketika seorang ibu berbicara dengan anaknya, tetapi dalam 

siklus II ini, karena perbedaan profesi maka sebaiknya antara orang-orang yang 

berbeda profesi menggunakan bahasa Jawa krama sebagai bentuk suatu 

penghormatan. Dengan begitu keterampilan siswa dalam berbicara ragam krama 

dapat meningkat. Kriteria penilaian berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam 

berdialog sesuai unggah-ungguh basa pada siklus II ini meliputi aspek ketepatan 
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pemilihan kata, ketepatan pelafalan kata, kelancaran berbicara, tata bahasa, dan 

intonasi. 

Pelaksanaan pembelajaran berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam 

berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan media kartu karakter pada siklus I ini 

terdiri dari revisi pelaksanaan, perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

Walaupun nilai rata-rata siswa kelas IXG SMP Negeri 2 Kalimanah, Kabupaten 

Purbalingga sudah mencapai nilai KKM, tetapi masih ada 16 siswa yang belum dapat 

mencapai nilai KKM. Untuk itulah target pada siklus II ini, nilai rata-rata siswa dapat 

melampaui nilai KKM dengan tidak ada siswa yang dinyatakan tidak memenuhi nilai 

KKM.  

Perbaikan-perbaikan juga dilakukan pada perangkat pembelajaran yaitu pada 

RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) siklus II, penjelasan mengenai kartu 

karakter siklus II, dan tentunya cara mengajar guru yang harus diperbaiki supaya 

siswa dapat lebih memahami apa yang disampaikan oleh guru meliputi pengajaran 

materi, dan pemberian kosakata yang lebih banyak dan bervariatif untuk 

memudahkan siswa dalam membuat naskah dialog sebelum diperagakan di depan 

kelas. Hal tersebut berdasarkan pengalaman pada siklus I. 

 

4.1.3.1 Hasil Tes Siklus II 

 Hasil tes pada siklus II merupakan hasil tes siswa pada keterampilan berbicara 

bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan 
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menggunakan media kartu karakter. Hasil tes siklus II dapat dilihat pada tabel 16 

berikut. 

Tabel 16. Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama 

dalam Berdialog sesuai Unggah-ungguh Basa pada Siklus II 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi ∑ Nilai Persen 

(%) 

Rata-rata 

1. Sangat Baik 85-100 6 510 13,95    3200 

     43 

 = 74,42 

   (baik) 

2. Baik 70-84 32 2365 74,42 

3. Cukup 60-69 5 325 11,63 

4. Kurang 0-59 0 0 0 

Jumlah 43 3200 100 

 

 Berdasarkan data pada tabel 16 terlihat bahwa nilai rata-rata keterampilan 

berbicara bahasa Jawa ragam krama siswa kelas IXG SMP Negeri 2 Kalimanah, 

Kabupaten Purbalingga  dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa pada siklus II 

meningkat dari siklus I yaitu dari 65,12 dengan jumlah nilai 2800 dalam kategori 

cukup meningkat menjadi 74,42 dengan jumlah nilai 3200 dan berada dalam kategori 

baik karena sudah dapat melampaui KKM yang ditentukan yaitu sebesar 65. Dari 43 

siswa sudah tidak ada lagi siswa yang berada pada rentang nilai 0-59, rentang nilai 

60-69 dicapai oleh 5 siswa (11,63%) dengan jumlah nilai 325, rentang nilai 70-84 

dicapai oleh 32 siswa (74,42%) dengan jumlah nilai 2365, dan sebanyak 6 siswa 

(13,95%) dengan jumlah nilai 510. Pada siklus II ini, semua siswa sudah dapat 

memenuhi nilai KKM karena nilai terendah dalam siklus II ini adalah 65 dan nilai 

tertinggi adalah 85. 
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 Keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai 

unggah-ungguh basa pada siklus II meningkat dibandingkan pada siklus II. Hal itu 

dikarenakan pada siklus II ini siswa sudah lebih dapat memahami materi yang 

diajarkan, pemahaman dan penerapan kartu karakter juga meningkat, dan siswa sudah 

lebih siap dan matang ketika tampil berdialog di depan kelas karena keterampilan 

mereka dalam menerapkan unggah-ungguh basa sudah tepat. Peningkatan itu terjadi 

karena pada siklus II ini digunakan kartu tokoh yang berisi profesi sebagai 

pengembangan dari kartu karakter siklus I. Digunakannya kartu tokoh berisi profesi 

tersebut, siswa dituntut untuk selalu berbahasa Jawa ragam krama dalam setiap 

percakapannya karena selayaknya orang-orang yang berbeda profesi jika berbicara 

satu sama lain menggunakan bahasa Jawa ragam krama sebagai suatu penghormatan. 

Melalui media kartu karakter inilah siswa tidak lagi kesulitan dalam menentukan 

tokoh, watak, latar, dan tema karena keempat komponen tersebut sudah tertera di 

kartu karakter. Mereka sudah semakin lancar dalam mengkombinasikan keempat 

komponen dalam kartu karakter tersebut menjadi sebuah percakapan yang menarik 

dan tepat sasaran, karena pada hakikatnya itulah permainan kartu karakter. Secara 

rinci, berikut hasil perolehan skor tiap aspek keterampilan berbicara ragam krama 

siswa dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa pada siklus II. 

4.1.3.1.1 Aspek Ketepatan Pemilihan Kata 

Penskoran aspek ketepatan pemilihan kata dititikberatkan pada kemampuan 

siswa dalam memilih kata-kata yang digunakan dalam dialog. Kata-kata tersebut 



96 

 

   

 

meliputi ketepatan kata yang digunakan jika disesuaikan dengan unggah-ungguh 

basa dan makna kata. Hasil aspek ketepatan pemilihan kata dapat dilihat pada tabel 

17 berikut. 

Tabel 17. Hasil Perolehan Skor Aspek Ketepatan Pemilihan Kata pada Siklus II 

No Kategori Skor Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

1. Sangat Tepat 4 6 24 13,95    126 

              x 100 

  4x43 

 

= 73,25 

 

   (baik) 

 

2. Tepat 3 28 84 65,12 

3. Kurang Tepat 2 9 18 20,93 

4. Tidak Tepat 1 0 0 0 

Jumlah 43 126 100 

Berdasarkan data pada tabel 17 terlihat bahwa skor rata-rata keterampilan 

berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa 

pada aspek ketepatan pemilihan kata sudah berada dalam kategori baik dan sudah 

mengalami peningkatan dibandingkan nilai rata-rata pada siklus I. Jika pada siklus I 

nilai rata-rata sebesar 65,69 meningkat pada siklus II menjadi 73,25 atau berarti 

terjadi peningkatan dalam aspek ketepatan pemilihan kata sebesar 11,51% dari siklus 

I. Siswa sudah dapat memilih kata dan menerapkan unggah-ungguh basa secara tepat, 

namun beberapa siswa masih melakukan kesalahan dalam memilih kata dan 

menerapkan unggah-ungguh basa secara tepat seperti pada penggalan dialog yang 

diperagakan siswa berikut. 

(9) KONTEKS : PERCAKAPAN SOPIR KEPADA PETANI 

      Kula badhe tumbas pupuk maring Sokaraja. 
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      [kulO ba.de tumb]as pupuk mariG sokaraja] 

      ‘Saya mau membeli pupuk ke Sokaraja’ 

 

        Seharusnya 

 

        Kula badhe tumbas pupuk dhateng Sokaraja 

        [kulO ba.de tumb]as pupuk .dat∂G sokaraja] 

        ‘Saya mau membeli pupuk ke Sokaraja’ 

 

(10)  KONTEKS : PERCAKAPAN GURU KEPADA PEDAGANG 

        Niki Bu, lare kula ten sekolahan gerah padharan, badhe kula bekta teng 

puskesmas 

       [niki b]u, lare kulO t∂n s∂kolahan g∂rah pa.daran, ba.de kulO b∂ktO t∂G puskesmas] 

       ‘Ini Bu, anak saya di sekolah sakit perut, mau saya bawa ke Puskesmas’ 

 

 Seharusnya 

 

 Menika  Bu, lare kula wonten ing sekolahan sakit wetengipun, badhe kula bekta 

dhateng puskesmas 

        [M∂nikO b]u, lare kulO wont∂n ing s∂kolahan sakit w∂t∂GipUn, ba.de kulO b∂ktO 

.dt∂G puskesmas] 

       ‘Ini Bu, anak saya di sekolah sakit perut, mau saya bawa ke puskesmas’ 

 

 Penggalan percakapan pada kalimat nomor (9) siswa masih salah dalam 

memilih kata yang tepat dan masih menggunakan bahasa Jawa ragam ngoko. Kalimat 

nomor (10) siswa masih belum dapat menerapkan unggah-ungguh basa secara tepat. 

Dalam kalimat tersebut disebutkan bahwa anaknya ‘gerah’dan ‘padharan’ padahal 

‘gerah’ dan ‘padharan’ untuk orang yang lebih tua atau dituakan, kata yang benar 

adalah ‘sakit’ dan ‘wetengipun’.  Dapat diketahui bahwa dari 43 siswa di kelas IXG 

SMP Negeri 2 Kalimanah, 6 siswa (13,95%) dengan jumlah skor 4 sangat tepat dalam 

memilih kata, 28 siswa (65,12%) dengan jumlah skor 84 masih melakukan kesalahan 
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walaupun sedikit yaitu dalam penerapan unggah-ungguh basa dan masuk dalam 

kategori tepat, 9 siswa (20,93%) dengan jumlah skor 18 masih sering melakukan 

kesalahan terutama dalam penerapan unggah-ungguh basa dan perbendaharaan kata 

berbahasa Jawa, dan tidak ada satu pun siswa yang masuk dalam kategori tidak tepat 

dalam memilih kata atau dengan skor 1 (0%).  

Jumlah siswa yang tidak tepat pada siklus II ini menurun dibandingkan siklus 

I. Jika pada siklus I terdapat 2 siswa yang masuk pada kategori tidak tepat dalam 

memilih kata, pada siklus II ini tidak ada satu pun siswa yang masuk dalam kategori 

tersebut.  Kekurangan dan kesalahan siswa dalam memilih kata pada siklus II lebih 

sedikit dibandingkan dengan siklus I. Pada siklus II, walaupun siswa masih ada yang 

kurang tepat dan cenderung salah dalam menerapkan unggah-ungguh basa dan 

kosakata berbahasa Jawa, tetapi dalam siklus II ini siswa tidak lagi menggunakan 

kosakata berbahasa Indonesia. 

4.1.3.1.2 Aspek Ketepatan Pelafalan Kata 

Penskoran aspek pelafalan kata difokuskan pada kemampuan siswa dalam 

mengucapkan kata secara jelas dan tepat, sehingga dapat dipahami oleh mitra 

tuturnya. Ketepatan pelafalan kata ini didasarkan ketepatan pelafalan kata bahasa 

Jawa secara baku tetapi berbasis kearifan lokal. Hasil aspek ketepatan pelafalan kata 

dapat dilihat pada tabel 18 berikut. 
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Tabel 18. Hasil Perolehan Skor Aspek Ketepatan Pelafalan Kata pada Siklus II 

No Kategori Skor Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

1. Sangat Tepat 4 11 44 25,58    135 

              x 100 

  4x43 

 

= 78,49 

 

   (baik) 

 

2. Tepat 3 27 81 62,79 

3. Kurang Tepat 2 5 10 11,63 

4. Tidak Tepat 1 0 0 0 

Jumlah 43 135 100 

 

Berdasarkan data pada tabel 18 terlihat bahwa skor rata-rata keterampilan 

berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa 

pada aspek ketepatan pelafalan kata berada dalam kategori baik, hal ini tentunya 

memberi gambaran bahwa kondisi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan 

nilai rata-rata pada siklus I. Jika pada siklus I nilai rata-rata sebesar 72,10 meningkat 

pada siklus II menjadi 78,49 atau berarti terjadi peningkatan dalam aspek ketepatan 

pelafalan kata sebesar 8,86% dari siklus I. Siswa sudah dapat melafalkan kata dengan 

jelas dan tepat walaupun masih terjadi kesalahan pada saat mengucapkan fonem /dh/. 

Hal tersebut dapat dilihat pada penggalan dialog yang diperagakan siswa berikut. 

(11) KONTEKS : PERCAKAPAN SOPIR KEPADA GURU 

       Badhe tindak teng pundhi Bu? 

       [ba.de tindak t∂G pun.di  Bu?] 

       ‘Mau pergi kemana Bu?’ 

 

        Seharusnya 

 

       Badhe tindak dhateng pundi Bu? 

       [ba.de tindak .dat∂G pundi Bu?] 
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       ‘Mau pergi kemana Bu?’ 

         

(12) KONTEKS : PERCAKAPAN BIDAN KEPADA LURAH 

       Sakmenika kathah tiyang ingkang boten remen kaliyan kabudhayan 

       [sa?m∂nikO ka.tah tiyaG iGkaG mbot∂n r∂m∂n kaliyan kabu .dayan] 

       ‘Sekarang banyak orang yang tidak suka dengan kebudayaan’ 

 

       Seharusnya 

    

       Sakmenika kathah tiyang ingkang boten remen kaliyan kabudayan 

       [sa?m∂nikO ka.tah tiyaG iGkaG mbot∂n r∂m∂n kaliyan kabudayan] 

       ‘Sekarang banyak orang yang tidak suka dengan kebudayaan’ 

         

 Penggalan percakapan di atas merupakan contoh percakapan yang salah dalam 

pelafalan fonem /dh/. Hal tersebut dikarenakan siswa masih terpengaruh oleh 

kosakata berbahasa Indonesia dan pengucapan bahasa Jawa ngoko yang biasanya 

digunakan pada pergaulan sehari-hari yang penyerapannya tidak sempurna dalam arti 

tidak sesuai dengan kaidah bahasa Jawa yang baik dan benar. Pada siklus II ini terjadi 

peningkatan dari siklus I yang dapat dilihat pada jumlah fonem yang sering kali 

diucapkan salah, jika pada siklus I ada 4 fonem yang sering salah diucapkan siswa 

yaitu fonem /d/, /dh/, /t/, dan /th/ sedangkan pada siklus II hanya ada 1 fonem yang 

sering salah diucapkan siswa yaitu fonem /dh/. 

Dapat diketahui bahwa dari 43 siswa, 11 siswa (25,58%) dengan jumlah skor 

44 sudah dapat melafalkan kata dengan sangat baik dan tidak ada kesalahan, 27 siswa 

(62,79%) dengan jumlah skor 81 sudah dapat melafalkan kata dengan baik walaupun 

belum sempurna karena masih terdapat beberapa kesalahan, 5 siswa (11,63%) dengan 
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jumlah skor 10 kurang tepat dalam melafalkan kata terutama dalam melafalkan 4 

fonem seperti yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu fonem /dh/ dan /th/, dan tidak 

ada satu pun siswa yang masuk dalam kategori tidak tepat dalam melafalkan kata 

seperti kondisi pada siklus I. 

4.1.3.1.3 Aspek Kelancaran Berbicara 

Penskoran aspek kelancaran berbicara berdasarkan lancar dan tidaknya siswa 

dalam berdialog. Siswa dikatakan lancar dalam berdialog jika siswa semakin lancar 

dalam berbicara tanpa pengulangan-pengulangan dalam pengucapan kata. 

Kemampuan siswa dalam berbicara tanpa pengulangan-pengulangan itu berarti siswa 

mengalami peningkatan. Hasil aspek kelancaran berbicara dapat dilihat pada tabel 19 

berikut. 

Tabel 19. Hasil Perolehan Skor Aspek Kelancaran Berbicara pada Siklus II 

No Kategori Skor Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

1. Sangat Lancar  4 8 32 4,65    124 

              x 100 

  4x43 

 

= 72,09 

 

   (baik) 

 

2. Lancar 3 22 66 37,21 

3. Kurang Lancar 2 13 26 53,49 

4. Tidak Lancar 1 0 0 4,65 

Jumlah 43 124 100 

 

Berdasarkan data pada tabel 19 terlihat bahwa skor rata-rata keterampilan 

berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa 

pada aspek kelancaran berbicara sudah berada dalam kategori baik, hal ini tentunya 
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memberi gambaran bahwa kondisi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan 

nilai rata-rata pada siklus I. Jika pada siklus I nilai rata-rata sebesar 60,46 meningkat 

pada siklus II menjadi 72,09 atau berarti terjadi peningkatan dalam aspek kelancaran 

berbicara sebesar 19,24% dari siklus I. Kelancaran berbicara siswa mengalami 

peningkatan. Peningkatan tersebut dilihat dari berkurangnya pengulangan-

pengulangan yang dilakukan siswa. Selain itu, siswa sudah lebih berani untuk tampil 

di depan kelas memeragakan dialog karena mereka sudah tidak ragu dan malu. 

Mereka lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan berdialog. Pengulangan yang 

dilakukan siswa dapat dilihat pada penggalan percakapan dari dialog yang dibuat oleh 

siswa berikut. 

(13)  KONTEKS : PERCAKAPAN PEDAGANG KEPADA PETANI 

         Wau dhateng peken num..eeeh nitih napa? 

         [wau .dat∂G p∂k∂n num….eeeh nitih nOpO?] 

         ‘Tadi ke pasar na…eeeh naik apa?’ 

 

 Seharusnya 

 

 Kalawau dhateng peken nitih menapa? 

         [kOlOwau .dat∂G p∂k∂n nitih m∂nOpO?] 

 ‘Tadi ke pasar naik apa? 

 

(14)  KONTEKS : PEDAGANG KEPADA GURU 

         Saniki pendhidhikan lara…awis bang…eee sanget. 

         [saniki p∂n .di .dikan lara….awis baG…eee saGet] 

         ‘Sekarang pendidikan mah…mahal bang…eee sekali’ 

 

 Seharusnya 
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 Sakmenika  pendhidhikan awis sanget. 

         [sa?m∂nikO p∂n .di .dikan awis saGet] 

         ‘Sekarang pendidikan mahal sekali’ 

 

 Penggalan percakapan (13) dan (14) di atas merupakan contoh 

ketidaklancaran siswa dalam berbicara karena siswa terlihat ragu dalam mengucapkan 

kata. Keraguan tersebut muncul karena siswa bingung apakah kata yang dipilihnya 

sudah tepat atau belum sehingga mengakibatkan adanya jeda pembicaraan yang 

berkepanjangan bahkan cenderung cepat-cepat menyelesaikan percakapan karena 

tidak tahu apa yang harus dikatakan dan malu karena sadar telah melakukan 

kesalahan. Pada siklus II ini, pengulangan tersebut lebih sedikit dibandingkan siklus I 

karena siswa sudah merasa percaya diri, tidak malu, dan tidak ragu dalam melakukan 

kegiatan dialog di depan kelas. 

Dari 43 siswa, diketahui bahwa 8 siswa (18,61%) dengan jumlah skor 32 

sudah sangat lancar berbicara, 22 siswa (51,16%) dengan jumlah skor 66 dapat 

berbicara dengan cukup lancar walaupun temponya masih naik turun belum stabil, 13 

siswa (30,23%) dengan jumlah skor 26 dapat dikatakan kurang lancar dalam 

berbicara karena masih banyak siswa yang belum berani mengucapkan kata-kata 

karena takut salah sehingga terjadi banyak pengulangan, dan tidak ada satu pun siswa 

(0%) dengan jumlah skor 0 tidak lancar dalam berbicara. Pada siklus II ini, jumlah 

siswa dalam kategori tidak lancar dalam berbicara mengalami penurunan dari siklus I 

yaitu dari 2 siswa yang semula tidak lancar dalam berbicara menjadi tidak ada satu 

pun siswa yang masuk dalam kategori tidak lancar dalam berbicara. 
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4.1.3.1.4 Aspek Tata Bahasa 

Penskoran aspek tata bahasa difokuskan pada kemampuan siswa dalam 

menyusun kalimat yang ingin diutarakan dalam berdialog. Aspek tata bahasa ini 

meliputi susunan kalimat pada tataran sintaksis sebagai bagian dari wacana, terdiri 

atas frasa dan klausa, serta susunan kata pada tataran morfologi, yang berkaitan 

dengan pembentukan kata melalui proses afiksasi atau imbuhan. Hasil aspek tata 

bahasa dapat dilihat pada tabel 20 berikut. 

Tabel 20. Hasil Perolehan Skor Aspek Tata Bahasa pada Siklus II 

No Kategori Skor Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

1. Sangat baik  4 14 56 32,56    137 

              x 100 

  4x43 

 

= 79,65 

 

   (baik) 

 

2. Baik 3 23 69 53,49 

3. Kurang baik 2 6 12 13.95 

4. Tidak baik 1 0 0 0 

Jumlah 43 137 100 

 

Berdasarkan data pada tabel 20 terlihat bahwa skor rata-rata keterampilan 

berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa 

pada aspek tata bahasa sudah berada pada kategori baik, hal ini tentunya memberi 

gambaran bahwa kondisi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan nilai rata-

rata pada siklus I. Jika pada siklus I nilai rata-rata sebesar 66,28 meningkat pada 

siklus II menjadi 79,65 atau berarti terjadi peningkatan dalam aspek tata bahasa 

sebesar 20,17% dari siklus I. Bukan berarti dengan terjadinya peningkatan semua 

siswa sudah baik dalam hal tata bahasa. Jumlah kesalahan pada aspek tata bahasa 
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dalam siklus II ini lebih sedikit dibandingkan dengan siklus I seperti yang dapat 

dilihat pada penggalan percakapan yang diperagakan siswa berikut. 

(15) KONTEKS : PERCAKAPAN SOPIR KEPADA TUKANG BECAK 

        Nggih Pak, ketingale kados ngaten. 

        [Ggih pak, k∂tingale kados Gat∂n] 

        ‘Iya Pak, kelihatannya seperti itu’ 

 

        Seharusnya 

 

        Nggih Pak, ketingalipun kados mekaten. 

        [Ggih pak, k∂tingalipUn kados m∂kat∂n] 

        ‘Iya Pak, kelihatannya seperti itu.’ 

 

(16)  KONTEKS : PERCAKAPAN PETANI KEPADA GURU 

         Doktere niki saweg ten pundi Bu? 

         [ .doktere niki saw∂g t∂n pundi b]u?] 

        ‘Dokternya ini sedang ada dimana Bu?] 

 

         Seharusnya 

 

         Dokteripun menika saweg wonten ing pundi Bu? 

         [ .dokteripUn menika saw∂g wont∂n ing pundi b]u?] 

        ‘Dokternya ini sedang ada dimana Bu?’ 

 

 Kesalahan tata bahasa pada penggalan percakapan nomor (15) dan (16) hanya 

pada proses afiksasi atau penggunaan imbuhan saja yaitu sufiks –e. Imbuhan –e pada 

kata ketingale dan doktere seharusnya diganti dengan imbuhan –ipun sehingga 

menjadi ketingalipun dan dokteripun. 

 Keterampilan siswa dalam aspek tata bahasa meningkat paling tinggi 

dibandingkan dengan peningkatan pada aspek penilaian yang lain pada siklus II. 
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Dapat diketahui bahwa dari 43 siswa, 14 siswa (32,56%) dengan jumlah skor 56 tidak 

melakukan kesalahan dalam tata bahasa, 23 siswa (53,49%) dengan jumlah skor 69 

berada dalam kategori baik masih terdapat kesalahan walaupun sedikit, 6 siswa 

(13,95%) dengan jumlah skor 12  berada dalam kategori kurang baik karema siswa 

masih sering melakukan kesalahan terutama dalam hal koherensi antarkalimat, dan 

tidak ada satu pun siswa (0%) dengan jumlah skor 0 masuk dalam kategori tidak baik 

dalam tata bahasa. Jumlah ini sudah menurun dibandingkan dengan kondisi pada 

siklus I yaitu jika pada siklus I terdapat 1  siswa (2,32%) turun menjadi 0 siswa (0%). 

4.1.3.1.5 Aspek Intonasi 

Penskoran aspek intonasi dititikbertakan pada ketepatan siswa dalam 

menerapkan intonasi. Aspek intonasi meliputi keras lemahnya suara secara volume 

dan ekspresi, serta ketepatan intonasi berdasarkan karakter yang mereka dapatkan 

dalam kartu karakter. Hasil aspek intonasi dapat dilihat pada tabel 21 berikut. 

Tabel 21. Hasil Perolehan Skor Aspek Intonasi pada Siklus II 

No Kategori Skor Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

1. Sangat tepat 4 8 32 18,60    118 

              x 100 

  4x43 

 

= 68,60 

 

  (cukup) 

 

2. Tepat 3 16 48 37,21 

3. Kurang tepat 2 19 38 44,19 

4. Tidak tepat 1 0 0 0 

Jumlah 43 118 100 
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Berdasarkan data pada tabel 21 terlihat bahwa nilai rata-rata keterampilan 

berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa 

pada aspek intonasi  walaupun masih berada pada kategori cukup, tetapi hal ini 

tentunya memberi gambaran bahwa kondisi tersebut mengalami peningkatan 

dibandingkan nilai rata-rata pada siklus I. Jika pada siklus I nilai rata-rata sebesar 

61,04 meningkat pada siklus II menjadi 68,60 atau berarti terjadi peningkatan dalam 

aspek kelancaran berbicara sebesar 12,39% dari siklus I. Pada siklus II ini, ketepatan 

siswa pada aspek intonasi sudah dapat dikatakan baik karena siswa sudah dapat 

menepatkan intonasi sesuai dengan karakter yang mereka dapatkan pada kartu sipat, 

dan siswa sudah tidak malu-malu lagi dalam mengekpresikan perasaan dan karakter 

yang ada didalamnya, tetapi banyak siswa yang intonasinya tidak jelas dan volume 

suara mereka rendah sehingga percakapan tidak begitu terdengar jelas dan karakter 

yang harus dimainkan pun tidak begitu kentara. Kondisi pada siklus II ini lebih baik 

dibandingkan pada siklus I. 

Dapat diketahui bahwa keterampilan berbicara dalam berdialog sesuai 

unggah-ungguh basa pada aspek intonasi berada dalam kategori cukup dengan rata-

rata sebesar 68,60. Dari 43 siswa, 8 siswa (18,60%) dengan jumlah skor 32 sudah 

dapat menggunakan intonasi dengan sangat tepat tidak ada kesalahan, 16 siswa 

(37,21%) dengan jumlah skor 48 dapat menempatkan intonasi secara tepat jika dilihat 

dari volume suara, kesesuaian intonasi antara ekspresi dan karakter tokoh pada kartu 

sipat, 19 siswa (44,19%) dengan jumlah skor 38 kurang dapat menempatkan intonasi 
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secara tepat karena siswa masih malu-malu untuk bersuara lantang dan salah 

mengekspresikan perasaan dan karakter mereka dalam bentuk intonasi, dan tidak ada 

satu pun siswa (0%) dengan jumlah skor 0 yang masuk dalam kategori  tidak dapat 

menggunakan intonasi dengan tepat karena siswa sudah tidak malu-malu dan sudah 

dapat mengekspresikan perasaan dan karakter mereka dalam bentuk intonasi. Jumlah 

siswa yang tidak tepat dalam menggunakan intonasi lebih sedikit dari siklus I, jika 

pada siklus I ada 2 siswa (4,65%) dengan jumlah skor 2 yang berkategori tidak tepat 

turun dalam siklus II menjadi 0 siswa (0%) dengan jumlah skor 0. 

 Nilai rata-rata siswa pada siklus II sudah mencapai 74,42. Ini berarti bahwa 

dalam siklus II, pembelajaran berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog 

sesuai unggah-ungguh basa sudah melampaui nilai KKM yang ditentukan yaitu 65. 

Kelima aspek penilaian yaitu aspek ketepatan pemilihan kata, ketepatan pelafalan 

kata, kelancaran berbicara, tata bahasa, dan intonasi aspek yang sudah dapat 

melampaui nilai KKM. Kondisi ini merupakan peningkatan dari siklus I, karena pada 

siklus I siswa yang belum mencapai nilai KKM sebanyak 16 siswa dan pada siklus II 

ini semua siswa dinyatakan tuntas karena sudah berhasil mencapai bahkan banyak 

pula siswa yang melampaui nilai KKM.  
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4.1.3.2 Hasil Nontes Siklus II 

 Hasil nontes pada siklus II ini terdiri atas lembar observasi, jurnal, angket, 

wawancara, dokumentasi rekaman, dan dokumentasi foto. Hasil nontes pada siklus II 

dapat dilihat pada uraian berikut. 

4.1.3.2.1 Hasil Observasi 

 Observasi dilakukan selama proses pembelajaran berbicara dalam berdialog 

sesuai unggah-ungguh basa dengan media kartu karakter berlangsung. Seperti pada 

siklus I, dalam observasi ini peneliti tidak melakukannya seorang diri melainkan 

dibantu oleh satu orang teman. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah proses 

pengamatan, sehingga pengamatan akan lebih detail. Observasi dilakukan untuk 

mengetahui apakah  perilaku siswa pada siklus I selama proses pembelajaran 

berlangsung mengalami perubahan pada siklus II, dan apakah perilaku yang 

ditunjukkan siswa positif atau negatif. Perilaku yang termasuk perilaku positif yaitu, 

apakah siswa antusias dan memperhatikan dengan seksama penjelasan guru, mampu 

memberikan pendapat kepada kelompok lain, dan dapat bekerjasama dengan baik 

dalam satu kelompoknya. Perilaku yang termasuk perilaku negatif yaitu mengganggu 

teman (bergurau), melamun, dan mengantuk. Lebih jelasnya hasil observasi terhadap 

perilaku siswa (perilaku positif dan perilaku negatif) dalam siklus II dapat dilihat 

pada tabel 22 berikut. 
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Tabel 22. Hasil Observasi Perilaku Siswa pada Siklus II 

No Perilaku Siswa Frekuensi Persentase 

(%) 

Perilaku Positif 

1. Antusias dan memperhatikan dengan seksama 19 44,20 

2. Mampu memberikan pendapat kepada kelompok lain 11 25,58 

3. Bekerjasama dengan baik dalam satu kelompoknya 9 20,93 

Perilaku Negatif 

4. Ramai sendiri dan mengganggu teman (bergurau) 1 2,32 

5. Melamun 2 4,65 

6. Mengantuk 1 2.32 

Jumlah 43 100 

 

 Berdasarkan data pada tabel 22 terlihat perilaku siswa selama mengikuti 

pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan 

menggunakan media kartu karakter, perilaku positif siswa yaitu sebanyak 19 siswa 

(44,20%) antusias dan memperhatikan dengan seksama penjelasan dari guru dan 

jalannya pelaksanaan pembelajaran, 11 siswa (25,58%) mampu memberikan 

pendapat kepada kelompok lain, dan 9 siswa (20,93%) dapat bekerjasama dengan 

baik dalam satu kelompoknya. Selain perilaku positif, perilaku negatif yang 

dilakukan oleh siswa yaitu sebanyak 1 siswa (2,32%) mengganggu teman (bergurau), 

2 siswa (4,65%) melamun, dan 1 siswa (2,32%) mengantuk. Dari data di atas dapat 

disimpulkan bahwa perilaku positif siswa pada siklus II ini mengalami peningkatan, 

dan perilaku negatif siswa mengalami penurunan sehingga dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran pada siklus II ini lebih baik dibandingkan pada siklus I. 
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 Pada awal pembelajaran kondisi siswa sudah siap untuk menerima pelajaran, 

setelah guru menyampaikan apersepsi siswa terlihat senang karena guru 

menyampaikan apersepsi dengan disertai humor yang menjadikan suasana awal 

pembelajaran tidak tegang. Ketika guru menyampaikan bahwa hari itu akan 

dilaksanakan pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa 

siswa terlihat antusias karena mereka tahu bahwa pembelajaran berbicara hari itu 

menggunakan kartu karakter seperti pada siklus I.  

Setelah guru menunjukkan bentuk beserta penjelasan media kartu karakter, 

siswa menjadi tertarik karena selain bentuk kartu yang menarik karena disertai 

dengan gambar, juga tertarik dengan permainan yang akan dilakukan dengan media 

kartu karakter yaitu mereka berdialog sesuai kartu yang mereka dapatkan yang pada 

akhirnya mereka akan mengkombinasikan kartu karakter menjadi sebuah percakapan 

yang menarik. 

Dalam membuat percakapan, kerjasama antara siswa yang satu dengan siswa 

lainnya sudah baik. Ketika ada kelompok yang maju untuk memperagakan 

percakapan, banyak siswa yang sudah berani dalam mengemukakan pendapat tentang 

penampilan temannya yang sedang maju dengan suara yang lantang dan penuh 

percaya diri. Begitu juga dengan siswa yang maju untuk memperagakan percakapan 

di depan kelas, mereka sudah lebih percaya diri dibandingkan pada siklus I yang 

masih tampak malu-malu dan ragu-ragu. Melihat kondisi yang seperti itu, pada siklus 



112 

 

   

 

I ini, komunikasi antara guru dan siswa sudah terjalin dengan baik karena siswa 

bersikap aktif. 

 

4.1.3.2.2 Hasil Jurnal 

 Penelitian ini menggunakan jurnal siswa dan jurnal guru. Jurnal siswa 

digunakan untuk mengambil kefektifan penggunaan media kartu karakter pada siswa. 

Setiap proses pembelajaran berbicara melalui media kartu karakter. Bagi siswa, jurnal 

digunakan untuk mengungkapkan kesan selama mengikuti proses pembelajaran. 

Dalam hal ini, aspek-aspek yang diungkap dari jurnal siswa, yaitu (1) perasaan siswa 

selama mengikuti pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh 

basa dengan media kartu karakter, (2) kesulitan-kesulitan yang dialami siswa selama 

mengikuti pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa 

dengan media kartu karakter, (3) penyebab kesulitan yang dialami siswa selama 

mengkuti pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa 

dengan media kartu karakter, (4) kesan siswa terhadap cara guru menyampaikan 

materi selama mengikuti pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-

ungguh basa dengan media kartu karakter, dan (5) saran siswa untuk pembelajaran 

berbicara berikutnya. 

 Berdasarkan jurnal siswa diketahui bahwa siswa senang dalam mengikuti 

pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan media 

kartu karakter, karena media tersebut menarik dan belum pernah digunakan pada 
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pembelajaran berbicara sebelumnya. Kesulitan-kesulitan yang dialami siswa selama 

pembelajaran pada siklus I yaitu kesulitan dalam menerapkan unggah-ungguh basa 

terutama dalam menerapkan bahasa Jawa ragam krama, karena mereka tidak terbiasa 

menggunakan ragam tersebut dalam percakapan sehari-hari tidak lagi dialami siswa 

pada siklus II ini, karena siswa sudah pernah menggunakan kartu karakter 

sebelumnya, sehingga mereka sudah bersiap-siap yaitu dengan memperkaya kosakata 

berbahasa Jawa krama. Banyaknya kosakata yang dimiliki digabungkan dengan 

pemahaman mereka tentang kartu karakter menjadikan mereka tidak lagi merasa 

kesulitan dalam mengkombinasikan kartu karakter yang mereka dapatkan. 

 Dalam menyampaikan materi, guru sudah dapat menjelaskan secara jelas 

jalannya pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media kartu karakter  dan 

ketika mengajarkan tentang unggah-ungguh basa sudah baik karena guru sudah 

memberikan kosakata dalam bahasa jawa krama sehingga siswa tidak lagi merasa 

kesulitan. Media kartu karakter dapat digunakan kembali untuk pembelajaran 

berbicara berikutnya. 

 Jurnal guru merupakan self relection yang mengungkapkan sikap positif dan 

negatif siswa pada waktu berbicara. Berdasarkan analisis data jurnal guru, diketahui 

bahwa kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran berbicara dalam berdialog 

sesuai unggah-ungguh basa dengan menggunakan media kartu karakter pada siklus II  

ini sudah mencapai 100% karena siswa terlihat antusias aktif dalam mengikuti 

pembelajaran, dan beberapa kelompok dengan semangat berlomba-lomba untuk 
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secepatnya tampil memeragakan dialog. Mereka tampil dengan lebih percaya diri dan 

tidak tampak adanya sikap ragu dan malu yang ditunjukkan siswa, kondisi itu jauh 

lebih baik dibandingkan pada siklus I. Hal tersebut berdampak pada hasil tes 

berbicara yang nilai rata-ratanya berhasil melampaui nilai KKM. 

 

4.1.3.2.3 Hasil Angket 

 Angket yang disebarkan untuk menjaring data dalam penelitian ini berupa 

angket terstruktur dan tertutup. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan analisis dan 

efisien waktu. Untuk mendapatkan data penelitian, angket yang disebarkan berisi 

tentang perasaan dan tanggapan siswa mengenai media kartu karakter yang telah 

diberikan, serta pengaruhnya terhadap keterampilan berbicara siswa yang terjabar 

menjadi sepuluh pertanyaan. Angket diisi oleh siswa pada akhir pembelajaran, 

sepuluh pertanyaan itu antara lain 1) apakah menurut siswa media kartu karakter 

menarik, 2) apakah siswa menyukai pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai 

unggah-ungguh basa dengan media kartu karakter, 3) apakah media kartu karakter 

dapat memudahkan siswa dalam pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai 

unggah-ungguh basa, 4) apakah pada saat proses pembelajaran dengan media kartu 

karakter siswa melakukan aktivitas lain yang tidak dianjurkan oleh guru, 5) apakah 

penjelasan guru mengenai penggunaan media kartu karakter dalam proses 

pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa dapat dipahami, 

6) apakah pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa 
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dengan media kartu karakter membosankan, 7) apakah penggunaan kartu karakter 

dalam pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa dapat 

meningkatkan kreativitas siswa dalam berbicara, 8) apakah pembelajaran berbicara 

dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan menggunakan media kartu 

karakter mudah dipelajari, 9) apakah menurut siswa proses pembelajaran berbicara 

dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan media kartu karakter dapat 

berjalan dengan lancar, dan 10) apakah siswa menginginkan media kartu karakter 

digunakan untuk pembelajaran berbicara selanjutnya.  

 Pada aspek pertanyaan pertama 30 siswa (69,77%) menyatakan bahwa media 

kartu karakter sangat menarik, 13 siswa (30,23%) menyatakan bahwa media kartu 

karakter cukup menarik, dan tidak ada satu pun siswa (0%) menyatakan bahwa media 

kartu karakter tidak menarik. 

 Aspek pertanyaan kedua dari 43 siswa, 29 siswa (67,44%) menyatakan sangat 

suka pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan 

media kartu karakter, 14 siswa (32,56%) cukup suka, dan tidak ada satu pun siswa 

(0%) yang menyatakan tidak suka dengan pembelajaran berbicara dalam berdialog 

sesuai unggah-ungguh basa dengan media kartu karakter.  

 Aspek pertanyaan ketiga dari 43 siswa, 29 siswa (67,44%) menyatakan bahwa 

kartu karakter sangat memudahkan mereka dalam pembelajaran berbicara dalam 

berdialog sesuai unggah-ungguh basa, 14 siswa (32,56%) menyatakan cukup 

memudahkan, dan tidak ada satu pun siswa (0%) yang menyatakan bahwa kartu 
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karakter tidak memudahkan mereka dalam pembelajaran berbicara dalam berdialog 

sesuai unggah-ungguh basa. 

 Aspek pertanyaan keempat dari 43 siswa, sebanyak 32 siswa (74,42%) 

menyatakan bahwa mereka tidak melakukan aktivitas lain yang tidak dianjurkan oleh 

guru, 9 siswa (20,93%) menyatakan kadang-kadang melakukan aktivitas lain, dan 2 

siswa (4,65%) menyatakan bahwa mereka melakukan aktivitas lain yang tidak 

dianjurkan oleh guru. 

 Aspek pertanyaan kelima dari 43 siswa, sebanyak 27 siswa (62,79%) 

menyatakan bahwa penjelasan guru mengenai penggunaan kartu karakter pada 

pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa sangat dapat 

dipahami, 16 siswa (37,21%) menyatakan penjelasan guru cukup dapat dipahami, dan 

tidak ada satu pun siswa (0%) yang menyatakan bahwa penjelasan guru mengenai 

penggunaan kartu karakter dalam pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai 

unggah-ungguh basa tidak dapat dipahami. 

 Aspek pertanyaan keenam dari 43 siswa, sebanyak 38 siswa (88,37%) 

menyatakan bahwa pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh 

basa dengan menggunakan media kartu karakter tidak membosankan, 5 siswa 

(11,63%) menyatakan agak membosankan, dan tidak ada satu pun siswa (0%) 

menyatakan bahwa pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh 

basa dengan menggunakan media kartu karakter membosankan. 
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 Aspek pertanyaan ketujuh dari 43 siswa, sebanyak 41 siswa (95,36%) 

menyatakan bahwa dengan digunakannnya media kartu karakter, kreativitas mereka 

dalam berbicara terutama berdialog meningkat, 1 siswa (2,32%) menyatakan 

kreativitas berbicara mereka agak meningkat, dan 1 siswa (2,32%) menyatakan 

kreativitas berbicara mereka tidak meningkat dengan adanya penggunaan media kartu 

karakter. 

 Aspek pertanyaan kedelapan dari 43 siswa, sebanyak 29 siswa (67,44%) 

menyatakan bahwa pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh 

basa dengan menggunakan media kartu karakter menjadi sangat mudah dipelajari, 14 

siswa (32,56%) menyatakan cukup mudah dipelajari, dan tidak ada satu pun siswa 

(0%) menyatakan pembelajaran menjadi tidak mudah dipelajari. 

 Aspek pertanyaan kesembilan dari 43 siswa, sebanyak 27 siswa (62,79%) 

menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai 

unggah-ungguh basa berjalan dengan sangat lancar, 16 siswa (37,21%) menyatakan 

cukup lancar, dan tidak ada satu pun siswa (0%) menyatakan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran dengan media kartu karakter tidak berjalan dengan lancar. 

 Aspek pertanyaan kesepuluh dari 43 siswa, sebanyak 38 siswa (88,37%) 

menyatakan bahwa mereka menginginkan media kartu karakter digunakan pada 

pembelajaran berbicara selanjutnya, 5 siswa (11,63%) menyatakan agak 

menginginkan, dan tidak ada satu pun siswa (0%) menyatakan bahwa mereka tidak 
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menginginkan jika media kartu karakter digunakan pada pembelajaran berbicara 

selanjutnya. 

 

4.1.3.2.4 Hasil Wawancara 

Wawancara digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran 

berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa 

dengan media kartu karakter secara lisan. Kegiatan wawancara dilaksanakan setelah 

pembelajaran dengan media kartu karakter dilaksanakan. Seperti pada siklus I, pada 

siklus II ini wawancara dilakukan terhadap siswa yang memiliki nilai tertinggi, 

sedang, dan terendah. Pada siklus ini siswa yang memiliki nilai tertinggi yaitu 

Syarifatus Sa’diyah, siswa dengan nilai sedang yaitu Rahmawati, dan siswa dengan 

nilai terendah yaitu Dwi Saputra. 

Wawancara pada siklus ini meliputi beberapa aspek, yaitu (1) perasaan siswa 

terhadap pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan 

media kartu karakter, (2) pendapat siswa mengenai pembelajaran berbicara dalam 

berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan media kartu karakter , (3) kesulitan 

siswa berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa, (4) usaha yang 

dilakukan untuk mengatasi kesulitan yang mereka alami ketika pembelajaran 

berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan media kartu karakter 

dilaksanakan, dan (5) masukan atau usulan siswa tentang pembelajaran berbicara 
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dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa yang akan dilakukan di waktu yang 

akan datang. 

 Berdasarkan hasil wawancara pada pertanyaan pertama, diketahui bahwa 

Syarifatus sangat senang media kartu karakter digunakan dalam pembelajaran 

berbicara dalam berdialog karena dapat meningkatkan kreativitas dan pola pemikiran 

menjadi berkembang. Rahmawati berpendapat bahwa ia juga senang dengan media 

kartu karakter karena menarik dan dapat meningkatkan kreativitas dalam berdialog. 

Dwi berpendapat bahwa kartu karakter menarik sehingga pembelajaran berbicara 

yang pada awalnya membosankan menjadi menyenangkan. 

 Pada pertanyaan kedua, ketiga siswa berpendapat bahwa pembelajaran hari itu 

berlangsung sangat lancar. Guru dapat memberikan penjelasan secara jelas dan 

diselingi humor sehingga pembelajaran menjadi sangat menyenangkan. Penjelasan 

guru juga lebih terperinci jika dibandingkan pada siklus I terutama penjelasan 

mengenai unggah-ungguh basa dan media kartu karakter. Kartu karakter 

memudahkan mereka dalam berdialog. 

Pada pertanyaan ketiga, ketiga siswa berpendapat bahwa kesulitan yang 

mereka alami sudah dapat teratasi dengan baik karena kesulitan yang mereka alami 

berkurang dan bahkan cenderung tidak ada terutama kesulitan mereka dalam 

berdialog terutama dalam menerapkan unggah-ungguh basa dan mengombinasikan 

kartu karakter menjadi sebuah dialog yang tepat dan menarik. 
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 Pada pertanyaan keempat, untuk mengatasi kesulitan yang terjadi, Syarifatus 

berusaha untuk lebih memperbanyak kosakata dan belajar menerapkan unggah-

ungguh basa secara tepat, Rahmawati berpendapat dengan memperbanyak kosakata 

dan mengembangkan kreativitas menjadi kunci untuk membuat dialog menjadi 

sebuah dialog yang menarik dan tepat guna, dan Dwi berusaha mengatasi kesulitan 

tersebut dengan memperbanyak kosakata berbahasa Jawa terutama ragam krama dan 

tidak malu bertanya kepada teman lain yang lebih tahu. 

 Pada pertanyaan kelima, seperti pada siklus I ketiga siswa berpendapat bahwa 

kartu karakter dapat digunakan pada pembelajaran berikutnya karena pada dasarnya 

kartu karakter merupakan media yang tepat untuk melatih mereka dalam 

mengembangkan kreativitas dan pola pikir mereka dalam berdialog. 

 

4.1.3.2.5 Hasil Dokumentasi Rekaman Suara 

 Dokumentasi rekaman digunakan sebagai bukti konkret dilaksanakannya 

kegiatan berdialog dengan media kartu karakter. Dokumen yang ada berupa rekaman 

suara siswa yang telah diubah dalam format MP3 sehingga lebih mudah untuk diputar 

kembali. Rekaman ini berguna untuk mengetahui keterampilan berbicara ragam 

krama siswa kelas IXG SMP Negeri 2 Kalimanah, Kabupaten Purbalingga dalam 

berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan menggunakan media kartu karakter. 
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4.1.2.2.6 Hasil Dokumentasi Foto 

 Dokumentasi foto digunakan sebagai bukti bahwa telah dilaksanakan 

pembelajaran berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-

ungguh basa dengan media kartu karakter. Seperti halnya pada siklus I, dokumentasi 

ini berisi foto-foto selama kegiatan proses pembelajaran pada siklus II berlangsung.  

 

4.1.3.3  Refleksi 

 Berdasarkan hasil tes pada siklus II, terlihat bahwa nilai rata-rata keterampilan 

berbicara ragam krama siswa kelas IXG SMP Negeri 2 Kalimanah, Kabupaten 

Purbalingga  dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa pada siklus II meningkat 

dari siklus I yaitu dari 65,12 dengan jumlah nilai 2800 dalam kategori cukup 

meningkat menjadi 74,42 dengan jumlah nilai 3200 dan berada dalam kategori baik 

karena sudah dapat melampaui KKM yang ditentukan yaitu sebesar 65. Dari 43 siswa 

sudah tidak ada lagi siswa yang berada pada rentang nilai 0-59, rentang nilai 60-69 

dicapai oleh 5 siswa (11,63%) dengan jumlah nilai 325, rentang nilai 70-84 dicapai 

oleh 32 siswa (74,42%) dengan jumlah nilai 2365, dan sebanyak 6 siswa (13,95%) 

dengan jumlah nilai 510. Pada siklus II ini, semua siswa sudah dapat memenuhi nilai 

KKM karena nilai terendah dalam siklus II ini adalah 65 dan nilai tertinggi adalah 85. 

 Keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai 

unggah-ungguh basa pada siklus II meningkat dibandingkan pada siklus II. Hal itu 

dikarenakan pada siklus II ini siswa sudah lebih dapat memahami materi yang 
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diajarkan, pemahaman dan penerapan kartu karakter juga meningkat, dan siswa sudah 

lebih siap dan matang ketika tampil berdialog di depan kelas karena keterampilan 

mereka dalam menerapkan unggah-ungguh basa sudah tepat. Peningkatan itu terjadi 

karena pada siklus II ini digunakan kartu tokoh yang berisi profesi sebagai 

pengembangan dari kartu karakter siklus I. Digunakannya kartu tokoh berisi profesi 

tersebut, siswa dituntut untuk selalu berbahasa Jawa ragam krama dalam setiap 

percakapannya karena selayaknya orang-orang yang berbeda profesi jika berbicara 

satu sama lain menggunakan bahasa Jawa ragam krama sebagai suatu penghormatan. 

Melalui media kartu karakter inilah siswa tidak lagi kesulitan dalam menentukan 

tokoh, watak, latar, dan tema karena keempat komponen tersebut sudah tertera di 

kartu karakter. Mereka sudah semakin lancar dalam mengkombinasikan keempat 

komponen dalam kartu karakter tersebut menjadi sebuah percakapan yang menarik 

dan tepat sasaran, karena pada hakikatnya itulah permainan kartu karakter. 

 Berdasarkan data nontes (hasil observasi, jurnal siswa, jurnal guru, angket, 

wawancara, dan dokumentasi foto) diperoleh perubahan perilaku siswa dalam 

mengikuti pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa 

dengan media kartu karakter yang mengalami perubahan perilaku ke arah yang lebih 

positif dan mengalami peningkatan. Siswa lebih senang dan antusias dalam mengikuti 

pembelajaran pada siklus II, karena selain kartu karakter yang digunakan merupakan 

kartu karakter dengan pengembangan kartu tokoh yaitu berisi profesi, siswa juga 

lebih dapat menggunakan kartu karakter sebagai media dalam berdialog karena pada 
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siklus II I ini siswa sudah lebih paham apa yang sebenarnya kartu karakter beserta 

karakter-karakter yang ada di dalamnya. Hal tersebut menjadikan siswa tidak lagi 

merasa kesulitan dalam memahami materi berbicara dalam berdialog dan secara 

otomatis dapat mempermudah siswa dalam berdialog. Dengan kartu karakter bukan 

hanya pengetahuan mereka yang berkembang, tetapi juga kreativitas mereka dalam 

berbicara terutama berdialog berkembang. Dari kartu karakter, siswa lebih menyadari 

manfaat pembelajaran bahasa Jawa, bagaimana berbicara dengan orang yang lebih tua 

dan dituakan, bagaimana berbicara dengan orang yang berbeda profesi tanpa 

memandang rendah profesi yang tidak tinggi derajatnya, dan melatih siswa untuk 

dapat berdialog dengan semua lapisan masyarakat dengan pembicaraan yang temanya 

tidak sesuai dengan tempat dimana ia berbicara, karena seperti itulah sebenarnya 

keadaan pergaulan dalam masyarakat yang membicarakan sesuatu tidak harus sesuai 

tempat diamana pembicaraan dilakukan. 

 

4.2  Pembahasan 

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 

terdiri atas dua siklus yaitu siklus I dan siklus II. Setiap siklus terdiri atas empat tahap 

yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan (observasi), dan refleksi. Pembahasan pada 

penelitian ini meliputi pembahasan peningkatan keterampilan berbicara bahasa Jawa 

ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa dan perubahan perilaku 
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siswa setelah dilaksanakan pembelajaran berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam 

berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan media kartu karakter. 

 

4.2.1 Peningkatan Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama Siswa 

Kelas IXG SMP Negeri 2 Kalimanah Kabupaten Purbalingga Dalam Berdialog 

sesuai Unggah-ungguh Basa dengan Media Kartu Karakter 

 Pembahasan hasil penelitian ini berdasarkan hasil penelitian yang telah 

diperoleh dari hasil prasiklus, siklus I, dan siklus II. Penelitian tindakan kelas Ini 

dilakukan dalam dua tahap, yaitu siklus I dan siklus II. Pembahasan hasil penelitian 

ini meliputi hasil tes dan nontes. Hasil tes mengacu pada nilai keterampilan berbicara 

bahasa Jawa ragam krama siswa dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa apakah 

hasil yang dicapai sudah berhasil mencapai nilai KKM sebesar 65 atau belum. Pada 

hasil tes, aspek-aspek yang dijadikan penilaian yaitu aspek ketepatan pemilihan kata, 

ketepatan pelafalan kata, kelancaran berbicara, tata bahasa, dan intonasi. Hasil nontes 

diperoleh dari hasil observasi, jurnal, angket, wawancara, dan dokumentasi.  

Sebelum dilaksanakan pembelajaran berbicara bahasa Jawa ragam krama 

dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan media kartu karakter, terlebih 

dahulu dilaksanakan tahap prasiklus, yaitu dilaksanakan pembelajaran berbicara 

bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa sebelum 

diberi tindakan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam 

berbicara ragam krama KD berdialog sesuai unggah-ungguh basa. Tahap prasiklus 
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ini dilakukan oleh guru mata pelajaran dengan diskusi terlebih dahulu dengan peneliti 

mengenai aspek-aspek apa saja yang dijadikan penilaian. Setelah pembelajaran tahap 

prasiklus selesai, peneliti melaksanakan pembelajaran siklus I dan siklus II yaitu 

pembelajaran berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-

ungguh basa dengan menggunakan media kartu karakter. 

   Nilai rata-rata yang diperoleh siswa pada tahap prasiklus yaitu sebesar 61,07 

dan masuk dalam kategori cukup, dengan jumlah nilai 2626 dari 43 siswa.  Kategori 

sangat baik dengan rentang nilai 85-100 tidak ada satu pun siswa yang memperoleh 

nilai pada kategori tersebut. Kategori baik dengan rentang nilai 70-84 dicapai oleh 5 

siswa atau 11,63% dengan jumlah nilai 356, kategori cukup dengan rentang nilai 60-

69 dicapai oleh 27 siswa atau 62,79% dengan jumlah nilai 1664, dan kategori kurang 

dengan rentang nilai 0-59 dicapai oleh 11 siswa atau 25,58% dengan jumlah nilai 

606. 

  Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbicara 

bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa masih rendah 

yaitu dengan rata-rata kelas 61,07 masih belum dapat mencapai nilai KKM yang 

ditargetkan yaitu 65. Hal tersebut disebabkan materi yang diberikan guru dalam 

pembelajaran berbicara dalam berdialog tersebut sulit dan tidak merangsang 

perkembangan pemikiran siswa karena materi yang diberikan bersifat satu untuk 

semua. Satu untuk semua berarti satu topik untuk semua kelompok dengan tokoh 

beserta karakternya yang sama, selain itu materi yang diberikan guru tidak berasal 



126 

 

   

 

dari sesuatu yang nyata dalam kehidupan sehari-hari sehingga siswa merasa kesulitan 

dalam menentukan arah akan dibawa kemana pokok permasalahan dalam dialog yang 

ditugaskan guru. Selain materi, cara mengajar guru juga masih bersifat konvensional 

dan monoton karena guru tidak menggunakan media yang baru dan menarik siswa. 

Guru hanya menggunakan tape recorder untuk merekam percakapan siswa kemudian 

dinilai. 

Pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam 

berdialog sesuai unggah-ungguh basa siklus I merupakan penerapan tindakan awal 

penelitian dengan menggunakan media kartu karakter. Pada siklus I ini, media kartu 

karakter yang digunakan merupakan media kartu karakter yang tokohnya ada di 

lingkungan keluarga seperti, bapak, ibu, simbah, pak dhe, bu dhe, mas, mbakyu, aku,  

pak lik, dan bu lik. Penerapan tokoh yang sudah sering dijumpai dalam keluarga 

tersebut dapat mempermudah siswa dalam berdialog terutama dalam menerapkan 

unggah-ungguh basa, ketepatan watak, tokoh, latar, dan tema sehingga hal tersebut 

berdampak pada meningkatnya pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai 

unggah-ungguh basa pada siklus I. Kriteria penilaian berbicara bahasa Jawa ragam 

krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa meliputi aspek ketepatan 

pemilihan kata, ketepatan pelafalan kata, kelancaran berbicara, tata bahasa, dan 

intonasi. 

Pelaksanaan pembelajaran berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam 

berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan media kartu karakter pada siklus I ini 
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terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Pada kegiatan awal dimulai 

dengan apersepsi yang dilakukan untuk mengondisikan siswa agar siap melaksanakan 

kegiatan pembelajaran hari itu, dan menyampaikan bahwa hari itu pembelajaran yang 

akan dilaksanakan yaitu pembelajaran keterampilan berbicara dalam berdialog. Selain 

itu, juga disampaikan SK (Standar Kompetensi), KD (Kompetensi Dasar), Indikator, 

tujuan, serta manfaat pembelajaran berbicara dalam berdialog sesuai unggah-ungguh 

basa. Hal tersebut bertujuan agar siswa memiliki motivasi dan kemauan untuk 

mengikuti pembelajaran berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai 

unggah-ungguh basa dengan media kartu karakter yang akan berlangsung. 

  Kemudian guru bertanya kepada siswa bahasa apa yang digunakan dalam 

berkomunikasi dengan orang tuanya, kemudian dua siswa diminta untuk 

memeragakan percakapan di depan kelas. Setelah memperagakan percakapan, guru 

bertanya kepada siswa tentang kesulitan mereka dalam melakukan dialog. Guru 

menjelaskan pembelajaran berbicara hari itu dengan menggunakan media kartu 

karakter. Guru membagi siswa menjadi 10 kelompok masing-masing kelompok 

terdiri atas 4 – 5 siswa. Jumlah kartu karakter ada empat yaitu, kartu tokoh (kartu 

paraga), kartu watak (kartu sipat), kartu tema (kartu tema), dan kartu latar (kartu 

panggonan). Sebelum masing-masing siswa menerima kartu karakter, guru 

melakukan tanya jawab dengan siswa dengan menggunakan kartu karakter. Kegiatan 

tersebut bertujuan untuk meningkatakan kemampuan bahasa Jawa krama siswa dan 

penguasaan kosakata sebelum mereka memperagakan dialog.  
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Setelah kegiatan tersebut selesai, masing-masing siswa menerima satu kartu 

dari masing-masing kartu karakter, kecuali untuk kartu latar dan kartu tema karena 

satu kelompok hanya diperbolehkan menerima satu dari masing-masing kartu tema 

dan kartu latar. Karakter yang ada dalam kartu yang mereka ambil itulah tokoh yang 

akan mereka mainkan. Sebagai contoh jika seorang siswa mendapatkan tokoh sebagai 

simbah yang berwatak eman dengan tema pariwisata yang berlatar percakapan di 

rumah maka dia harus berperan sesuai kartu yang diambil. Siswa kemudian 

berdiskusi dengan kelompok mereka dalam satu kelompok. Setelah selesai 

berdiskusi, masing-masing kelompok maju untuk memperagakan dialog mereka di 

depan kelas. Pada saat salah satu kelompok maju ke depan kelas untuk melakukan 

dialog, kelompok yang lain memperhatikan dan memberikan tanggapan atau 

pendapat setelah kelompok yang sedang maju selesai memperagakan percakapannya. 

Guru menginformasikan nilai yang diperoleh siswa, lalu diadakan evaluasi 

yang berkaitan dengan pembelajaran hari itu yang meliputi analisis kesalahan  

berbahasa, memberi masukan tentang kekurangan-kekurangan siswa siswa dalam 

melakukan kegiatan berdialog, dan menginformasikan tentang pembelajaran 

selanjutnya serta memberikan motivasi kepada siswa untuk berusaha meningkatkan 

keterampilan berbicaranya terutama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa. 

Berdasarkan hasil kerja dan hasil tes siswa terhadap keterampilan berbicara bahasa 

Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa, peneliti dapat 

mengetahui kelemahan-kelemahan siswa selama proses pembelajaran berbicara 
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bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan 

media kartu karakter. 

Nilai rata-rata keterampilan berbicara ragam krama siswa kelas IXG SMP 

Negeri 2 Kalimanah, Kabupaten Purbalingga  dalam berdialog sesuai unggah-ungguh 

basa pada siklus I meningkat dari prasiklus yaitu dari 61,07 dengan jumlah nilai 2626 

dalam kategori cukup meningkat menjadi 65,12 dengan jumlah nilai 2800 dan berada 

dalam kategori cukup karena sudah dapat mencapai KKM yang ditentukan yaitu 

sebesar 65 walaupun belum dapat melampaui 65. Rentang nilai 0-59 dicapai oleh 8 

siswa (18,60%) dengan jumlah nilai 440, rentang nilai 60-69 dicapai oleh 22 siswa 

(51,20%) dengan jumlah nilai 1390, rentang nilai 70-84 dicapai oleh 13 siswa 

(30,20%) dengan jumlah nilai 970. Tidak ada siswa yang memeroleh kategori sangat 

baik dengan rentang nilai 85-100. Sebanyak 16 siswa masih belum dapat mencapai 

KKM yang ditentukan, walaupun sebagian diantaranya sudah ada yang berada dalam 

kategori cukup.  

 Keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai 

unggah-ungguh basa pada siklus I meningkat dibandingkan pada tahap prasiklus. Hal 

itu dikarenakan pada siklus I ini sudah ada pemberian tindakan yaitu dengan 

menggunakan media kartu karakter. Melalui media kartu karakter inilah siswa tidak 

lagi kesulitan dalam menentukan tokoh, watak, latar, dan tema karena keempat 

komponen tersebut sudah tertera di kartu karakter. Walaupun begitu masih terdapat 
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kesulitan terutama dalam memadukan keempat komponen dalam kartu karakter 

tersebut menjadi sebuah percakapan yang menarik dan tepat sasaran.  

Pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam 

berdialog sesuai unggah-ungguh basa siklus II merupakan tahap kedua penelitian 

dengan menggunakan media kartu karakter. Pada siklus II ini, media kartu karakter 

yang digunakan merupakan media kartu karakter yang tokohnya antarprofesi seperti, 

guru, dokter, polisi, bidan, montir, tukang becak, lurah, sopir, pedagang, dan petani. 

Penerapan tokoh beda tersebut selain dapat mempermudah siswa dalam berdialog 

karena tokoh-tokoh tersebut sering ditemui di lingkungan masyarakat, penerapan 

tokoh tersebut juga bertujuan supaya siswa lebih terampil lagi dalam menggunakan 

bahasa Jawa ragam krama. Jika pada siklus I dengan tokoh yang berasal dari 

lingkungan keluarga masih ada kemungkinan mereka menggunakan bahasa Jawa 

ragam ngoko misalnya ketika seorang ibu berbicara dengan anaknya, tetapi dalam 

siklus II ini, karena perbedaan profesi maka sebaiknya antara orang-orang yang 

berbeda profesi menggunakan bahasa Jawa krama sebagai bentuk suatu 

penghormatan. Dengan begitu keterampilan siswa dalam berbicara ragam krama 

dapat meningkat. Kriteria penilaian berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam 

berdialog sesuai unggah-ungguh basa pada siklus II ini meliputi aspek ketepatan 

pemilihan kata, ketepatan pelafalan kata, kelancaran berbicara, tata bahasa, dan 

intonasi. 
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Pelaksanaan pembelajaran berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam 

berdialog sesuai unggah-ungguh basa dengan media kartu karakter pada siklus II ini 

terdiri atas revisi pelaksanaan, perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

Walaupun nilai rata-rata siswa kelas IXG SMP Negeri 2 Kalimanah, Kabupaten 

Purbalingga sudah mencapai nilai KKM, tetapi masih ada 16 siswa yang belum dapat 

mencapai nilai KKM. Untuk itulah target pada siklus II ini, nilai rata-rata siswa dapat 

melampaui nilai KKM dengan tidak ada siswa yang dinyatakan tidak memenuhi nilai 

KKM.  

Perbaikan-perbaikan juga dilakukan pada perangkat pembelajaran yaitu pada 

RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) siklus II, penjelasan mengenai kartu 

karakter siklus II, dan tentunya cara mengajar guru yang harus diperbaiki supaya 

siswa dapat lebih memahami apa yang disampaikan oleh guru meliputi pengajaran 

materi, dan pemberian kosakata yang lebih banyak dan bervariatif untuk 

memudahkan siswa dalam membuat naskah dialog sebelum diperagakan di depan 

kelas. Hal tersebut berdasarkan pengalaman pada siklus I. 

 Nilai rata-rata keterampilan berbicara ragam krama siswa kelas IXG SMP 

Negeri 2 Kalimanah, Kabupaten Purbalingga  dalam berdialog sesuai unggah-ungguh 

basa pada siklus II meningkat dari siklus I yaitu dari 65,12 dengan jumlah nilai 2800 

dalam kategori cukup meningkat menjadi 74,42 dengan jumlah nilai 3200 dan berada 

dalam kategori baik karena sudah dapat melampaui KKM yang ditentukan yaitu 

sebesar 65. Dari 43 siswa sudah tidak ada lagi siswa yang berada pada rentang nilai 
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0-59, rentang nilai 60-69 dicapai oleh 5 siswa (11,63%) dengan jumlah nilai 325, 

rentang nilai 70-84 dicapai oleh 32 siswa (74,42%) dengan jumlah nilai 2365, dan 

sebanyak 6 siswa (13,95%) dengan jumlah nilai 510. Pada siklus II ini, semua siswa 

sudah dapat memenuhi nilai KKM karena nilai terendah dalam siklus II ini adalah 65 

dan nilai tertinggi adalah 85. 

Peningkatan dari siklus I ke siklus II untuk masing-masing aspek dapat 

dijelaskan sebagai berikut. Aspek ketepatan pemilihan kata pada siklus II sebesar 

73,25 atau dalam kategori baik, berarti terjadi peningkatan sebesar 11,51% dari siklus 

I. Aspek ketepatan pelafalan kata pada siklus II sebesar 78,49 atau dalam kategori 

baik, berarti terjadi peningkatan sebesar 8,86% dari siklus I. Aspek kelancaran 

berbicara pada siklus II sebesar 72,09 atau dalam kategori baik, berarti terjadi 

peningkatan sebesar 19,24% dari siklus I. Aspek tata bahasa pada siklus II sebesar 

79,65 atau dalam kategori baik, berarti terjadi peningkatan sebesar 20,17% dari siklus 

I. Aspek intonasi pada siklus II sebesar 68,60 atau dalam kategori cukup, berarti 

terjadi peningkatan sebesar 12,39% dari siklus I. Secara keseluruhan peningkatan 

yang terjadi dari siklus I ke siklus II sebesar 14,28%. 

Keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama dalam berdialog sesuai 

unggah-ungguh basa pada siklus II meningkat dibandingkan pada siklus II. Hal itu 

dikarenakan pada siklus II ini siswa sudah lebih dapat memahami materi yang 

diajarkan, pemahaman dan penerapan kartu karakter juga meningkat, dan siswa sudah 

lebih siap dan matang ketika tampil berdialog di depan kelas karena keterampilan 



133 

 

   

 

mereka dalam menerapkan unggah-ungguh basa sudah tepat. Peningkatan itu terjadi 

karena pada siklus II ini digunakan kartu tokoh yang berisi profesi sebagai 

pengembangan dari kartu karakter siklus I. Digunakannya kartu tokoh berisi profesi 

tersebut, siswa dituntut untuk selalu berbahasa Jawa ragam krama dalam setiap 

percakapannya karena selayaknya orang-orang yang berbeda profesi jika berbicara 

satu sama lain menggunakan bahasa Jawa ragam krama sebagai suatu penghormatan. 

Melalui media kartu karakter inilah siswa tidak lagi kesulitan dalam menentukan 

tokoh, watak, latar, dan tema karena keempat komponen tersebut sudah tertera di 

kartu karakter. Mereka sudah semakin lancar dalam mengombinasikan keempat 

komponen dalam kartu karakter tersebut menjadi sebuah percakapan yang menarik 

dan tepat sasaran, karena pada hakikatnya itulah permainan kartu karakter. 

Tabel 23. Rekapitulasi Peningkatan Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa 

Ragam Krama dalam Berdialog sesuai Unggah-ungguh Basa dengan Media 

Kartu Karakter 

No Aspek Penilaian Rata-rata Kelas Peningkatan 

SI SII SI-SII PT-SII 

1. Ketepatan Pemilihan Kata 65,69 73,25 11,51%  

2. Ketepatan Pelafalan Kata 72,10 78,49 8,86% 

3. Kelancaran Berbicara 60,46 72,09 19,26% 

4. Tata Bahasa 66,28 79,65 20,17% 

5. Intonasi 61,04 68,60 12,39% 

Keseluruhan 65,12 74,42 14,28% 27,74% 
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4.2.2 Perubahan Perilaku Siswa Kelas IXG SMP Negeri 2 Kalimanah, 

Kabupaten Purbalingga Setelah Dilaksanakan Pembelajaran dengan Media 

Kartu Karakter 

 Peningkatan keterampilan siswa dalam berbicara bahasa Jawa ragam krama 

dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa diikuti dengan perubahan perilaku 

siswa. Pada tahap prasiklus, berdasarkan keterangan dari guru mata pelajaran. Siswa 

masih malas untuk mempelajari materi berdialog dan mereka merasa bosan dengan 

pelaksanaaan pembelajaran yang berlangsung pada waktu itu. Hal itu berdampak 

terhadap hasil tes berbicara dalam berdialog yang kurang maksimal, yaitu diketahui 

bahwa rata-rata nilai pada tahap prasiklus hanya mencapai 61,07 dalam kategori 

cukup dan nilai tersebut belum mencapai nilai KKM yang ditargetkan sebesar 65. 

Rendahnya nilai yang dicapai oleh siswa disebabkan karena siswa belum dapat 

berdialog secara baik, mereka malu-malu, dan tidak percaya diri karena takut salah. 

 Pada siklus I, keadaan siswa lebih baik dibandingkan pada tahap prasiklus. 

Kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran berbicara mencapi 40-50%. Siswa 

lebih terlihat antusias dalam mengikuti setiap tahap pembelajaran karena ada media 

yang digunakan dalam proses pembelajaran yaitu media kartu karakter dengan tokoh 

lingkungan keluarga. Kebanyakan siswa mengaku tertarik dengan media kartu 

karakter. Keterampilan mereka dalam berdialog juga lebih baik dibandingkan dengan 

tahap prasiklus, walaupun ketika berdialog mereka masih merasa kesulitan dalam 

memilih kata, menerapkan unggah-ungguh basa dan memadukan kartu karakter yang 
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mereka dapatkan. Mereka mengaku bahwa masih belum jelas tentang materi unggah-

ungguh basa dan penjelasan media kartu karakter, karena itulah mereka merasa 

kesulitan dalam berdialog. Dalam hal perilaku siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung, pada siklus I ini banyak siswa yang masih melakukan perilaku negatif 

seperti bergurau dengan temannya, melamun, dan bahkan mengantuk walaupun 

perilaku mereka pada siklus I lebih baik dari tahap prasiklus. 

 Pada siklus II, keadaan siswa jauh lebih baik dibandingkan siklus I. Pada 

siklus II ini, kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran berbicara mencapai 100%. 

Siswa sangat berantusias untuk mengikuti pembelajaran. Hal tersebut dibuktikan 

dengan banyaknya siswa yang bertanya tentang hal-hal yang belum mereka pahami, 

keaktifan dalam berkelompok, dan meningkatnya kreativitas mereka dalam berdialog. 

Peningkatan tersebut terjadi karena siswa sudah paham tentang materi unggah-

unggah basa dan penggunaan kartu karakter dalam berdialog yang sebelumnya belum 

dapat dipahami secara jelas pada siklus I. Pada siklus II ini, siswa tidak lagi 

menunjukkan perilaku negatif seperti yang dilakukan pada siklus I. Siswa lebih 

banyak berperilaku positif seperti antusias dan memperhatikan dengan seksama 

penjelasan dari guru, mampu memberikan kritik, pendapat, dan tanggapan terhadap 

kelompok lain, dan dapat bekerja sama dengan baik dalam satu kelompok. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian serta pembahasan yang 

telah diuraikan, maka peneliti dapat membuat simpulan sebagai berikut. 

a. Keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama siswa dalam berdialog sesuai 

unggah-ungguh basa mengalami peningkatan setelah dilakukan pembelajaran 

dengan media kartu karakter. Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya nilai rata-

rata siswa. Pada tahap prasiklus nilai rata-rata siswa sebesar 61,07 dan belum 

mencapai nilai KKM sebesar 65. Setelah dilakukan tindakan siklus I nilai rata-

rata siswa meningkat 6,63% dari tahap prasiklus menjadi 65,12. Walaupun sudah 

mencapai nilai KKM, tetapi hasilnya belum maksimal karena masih ada 16 siswa 

yang belum dapat mencapai nilai KKM, maka dilaksanakanlah siklus II. Pada 

siklus II nilai rata-rata siswa meningkat sebesar 14,28% dari siklus I menjadi 

74,42. Peningkatan ini diperoleh dari peningkatan masing-masing aspek yang 

dinilai. 

b. Peningkatan keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama juga diikuti 

dengan perubahan perilaku siswa  kelas IXG SMP Negeri 2 Kalimanah 

Kabupaten Purbalingga setelah mengikuti pembelajaran berbicara bahasa Jawa 
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ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-unnguh basa dengan media kartu 

karakter. Perubahan yang terlihat yaitu siswa lebih antusias dan seksama dalam 

mengikuti pembelajaran, tidak lagi malu bertanya dan malu tampil, aktif dalam 

diskusi dan memberi pendapat serta tanggapan, dan dapat bekerja sama dengan 

baik dalam satu kelompok. 

 

5.2 Saran 

  Saran yang dapat diberikan dari peneliti baik untuk guru, siswa, maupun 

penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut. 

1. Sebaiknya media kartu karakter digunakan pada pembelajaran berbicara 

ragam krama dalam berdialog sesuai unggah-ungguh basa  . 

2. Guru harus lebih kreatif dalam proses pengajaran yaitu banyak menggunakan 

metode, teknik, maupun media pembelajaran. 

3. Penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk penelitian selanjutnya dengan 

media pembelajaran yang berbeda. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS I 

 

          Sekolah  : SMP Negeri 2 Kalimanah 

          Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

          Kelas  :  IX (Sembilan) 

          Semester :   II   ( Dua ) 

         Aspek  : Berbicara 

         Waktu  :  2 x 40 Menit ( 1 x Pertemuan ) 

 

A. Standar Kompetensi 

     Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan secara lisan  

melalui bercerita dalam berbagai ragam bahasa Jawa sesuai unggah-ungguh. 

 

B. Kompetensi Dasar 

     Berdialog dengan warga masyarakat. 

 

C. Indikator 

     1. Berdialog dengan baik secara tertulis maupun lisan dengan ragam bahasa yang 

tepat, baik dan benar sesuai dengan unggah-ungguh yang benar. 

2. Menuliskan wacana dialog sesuai dengan unggah-ungguh bahasa Jawa. 



152 

   

 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

     Siswa mampu melakukan dialog dengan berbagai lapisan masyarakat dengan    

menggunakan unggah-ungguh. 

 

E. Materi Pembelajaran 

     Dialog dengan warga masyarakat dengan menggunakan unggah-ungguh basa. 

 

F. Alokasi Waktu 

    2 x 40 menit 

 

G.  Metode Pembelajaran 

      - Tanya jawab 

  - Ceramah  

  - Pemodelan 

  - Penugasan 

  - Diskusi 

  - Demonstrasi 
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H. Langkah-langkah Pembelajaran 

N

o 

             Kegiatan     Waktu       Metode 

1

. 

Kegiatan Awal 

1) Guru menanyakan keadaan siswa, menyiapkan 

secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran 

2) Guru menjelaskan kompetensi yang diajarkan 

hari ini yaitu berdialog beserta tujuan berdialog 

3) Guru menanyakan kepada siswa bahasa apa 

yang mereka gunakan ketika berkomunikasi 

dengan orang tuanya atau dengan orang lain 

4) Guru meminta dua orang siswa untuk maju ke 

depan kelas, untuk memeragakan percakapan 

antara anak dan orang tuanya (bapak/ibu) 

dengan menggunakan ragam krama. 

 20 menit  

   

 

 Ceramah 

 

Tanya Jawab 

   

Pemodelan                                           

2

. 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

Siswa memperhatikan materi tentang dialog dan 

unggah-ungguh bahasa dan penjelasan guru 

mengenai penggunaan media kartu karakter dalam 

pembelajaran berdialog 

Elaborasi 

1)  Guru membagi kelas menjadi 10 kelompok, 

  50 menit  

 

Ceramah 
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masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. 

2) Guru meminta perwakilan masing-masing 

kelompok maju ke depan kelas untuk 

melakukan hompimpa 

3) Perwakilan kelompok yang menang berhak 

mengocok kartu karakter dan memberikannya 

kepada kelompok yang diinginkan. Kemudian 

dilakukan hompimpa lagi. Begitu seterusnya 

sampai semua kelompok mendapatkan kartu 

karakter.  

4)  Masing-masing kelompok mendapatkan 4 kartu 

tokoh, 4 kartu watak, 1 kartu latar, dan 1 kartu 

tema. Kartu karakter yang digunakan dalam 

siklus I merupakan karakter yang ada di 

lingkungan keluaraga 

5) Guru meminta siswa untuk berdialog sesuai 

kartu karakter yang mereka dapatkan. Apapun 

kartu karakter yang mereka terima harus dapat 

dikombinasikan supaya dapat menghasilkan 

dialog yang baik 

6). Siswa berdiskusi dengan kelompok masing-

masing untuk menentukan alur dialog 

7) Siswa secara berkelompok satu per satu 

memeragakan dialog yang telah mereka buat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan 

 

 

Diskusi 

 

Demonstrasi 
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secara lisan tanpa teks di depan kelas. 

Konfirmasi 

1)  Guru memberikan umpan balik positif dan 

penguatan dalam bentuk lisan. 

2) Guru membantu menyelesaikan masalah yang 

dihadapi siswa 

3)  Guru memotivasi siswa yang kurang atau belum 

berpartisipasi secara aktif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

. 

Kegiatan Akhir 

1) Siswa memperhatikan pesan atau simpulan dari 

guru. 

2) Guru dan siswa membahas dan membetulkan 

bahasa Jawa ragam krama yang digunakan 

siswa 

3)   Guru memberikan nilai pada tiap siswa 

  10 menit  

 

Analisis 

Kesalahan 

Berbahasa 

    80 menit  

 

I.  Sumber Belajar 

1. Buku Panduan guru semester II 

2. LKS semester I 
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J. Penilaian 

  a. Teknik        : - Mengamati siswa selama proses belajar mengajar 

                             - Penilaian hasil kerja siswa 

 b. Bentuk       :  - Praktik 

 c. Instrumen : 

Gaweya pacelathon karo kelompokmu adhedasar kartu karakter sing ana, 

banjur tindakna pacelathon mau karo kelompokmu ing ngarep kelas ! 

 

Proses 

Aspek Penilaian A B C D 

Keseriusan dan keaktifan siswa dalam mengikuti 

kegiatan belajar mengajar 

    

 

Skala Penilaian: 

A = sangat baik    C = cukup 

B = baik    D = kurang 
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Hasil Belajar  

No Aspek Penilaian Kategori Skor 

Sangat Baik Baik Cukup Kurang 

1. Ketepatan Pemilihan 

Kata 

4 3 2 1 

2. Ketepatan Pelafalan 

Kata 

4 3 2 1 

3. Kelancaran 

Berbicara 

4 3 2 1 

4.  Tata Bahasa 

 

4 3 2 1 

5. Intonasi 

Kesalahan 

4 

0-25% 

3 

26-50% 

2 

51-75% 

1 

76-100% 

Nilai =      ΣS   x 100 

       Σsn 
                 Kalimanah, 19 Maret 2011                                    

        Mengetahui,       

 Guru Mata Pelajaran              Mahasiswa 

 

 

Siti Susilowati, S.Pd               Vera Rovita Damayanti 

NIP. 19590818198702 2 001                                                     NIM. 2102407094 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS II 

 

          Sekolah  : SMP Negeri 2 Kalimanah 

          Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

          Kelas  :  IX (Sembilan) 

          Semester :   II   ( Dua ) 

         Aspek  : Berbicara 

         Waktu  :  2 x 40 Menit ( 1 x Pertemuan ) 

 

A. Standar Kompetensi 

     Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan secara lisan  

melalui bercerita dalam berbagai ragam bahasa Jawa sesuai unggah-ungguh. 

 

B. Kompetensi Dasar 

     Berdialog dengan warga masyarakat. 

 

C. Indikator 

     1. Berdialog dengan baik secara tertulis maupun lisan dengan ragam bahasa yang 

tepat, baik dan benar sesuai dengan unggah-ungguh yang benar. 

2. Menuliskan wacana dialog sesuai dengan unggah-ungguh bahasa Jawa. 
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D. Tujuan Pembelajaran 

     Siswa mampu melakukan dialog dengan berbagai lapisan masyarakat dengan    

menggunakan unggah-ungguh. 

 

E. Materi Pembelajaran 

     Dialog dengan warga masyarakat dengan menggunakan unggah-ungguh basa. 

 

F. Alokasi Waktu 

    2 x 40 menit 

 

G.  Metode Pembelajaran 

      - Tanya jawab 

  - Ceramah  

  - Pemodelan 

  - Penugasan 

  -  Diskusi 

  - Demonstrasi 
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H. Langkah-langkah Pembelajaran 

N

o 

             Kegiatan     Waktu       Metode 

1

. 

Kegiatan Awal 

1) Guru menanyakan keadaan siswa, menyiapkan 

secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran 

2) Guru menjelaskan kompetensi yang diajarkan 

hari ini yaitu berdialog beserta tujuan berdialog 

3) Guru menanyakan kepada siswa bahasa apa yang 

mereka gunakan ketika berkomunikasi dengan 

orang tuanya atau dengan orang lain 

4) Guru meminta dua orang siswa untuk maju ke 

depan kelas, untuk memeragakan percakapan 

antara anak dan orang tuanya (bapak/ibu) 

dengan menggunakan ragam krama. 

 20 menit  

   

 

 Ceramah 

 

Tanya Jawab 

   

Pemodelan                                           

2

. 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

Siswa memperhatikan materi tentang dialog dan 

unggah-ungguh bahasa dan penjelasan guru 

mengenai penggunaan media kartu karakter dalam 

pembelajaran berdialog 

Elaborasi 

1)  Guru membagi kelas menjadi 10 kelompok, 

  50 menit  

 

Ceramah 
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masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. 

2) Guru meminta perwakilan masing-masing 

kelompok maju ke depan kelas untuk 

melakukan hompimpa 

3) Perwakilan kelompok yang menang berhak 

mengocok kartu karakter dan memberikannya 

kepada kelompok yang diinginkan. Kemudian 

dilakukan hompimpa lagi. Begitu seterusnya 

sampai semua kelompok mendapatkan kartu 

karakter.  

4)  Masing-masing kelompok mendapatkan 4 kartu 

tokoh, 4 kartu watak, 1 kartu latar, dan 1 kartu 

tema. Kartu karakter yang digunakan dalam 

siklus I merupakan karakter yang ada di 

lingkunga masyarakat yaitu warga masyarakat 

yang berbeda profesi 

5) Guru meminta siswa untuk berdialog sesuai 

kartu karakter yang mereka dapatkan. Apapun 

kartu karakter yang mereka terima harus dapat 

dikombinasikan supaya dapat menghasilkan 

dialog yang baik 

6). Siswa berdiskusi dengan kelompok masing-

masing untuk menentukan alur dialog. Untuk 

siklus II ini masing-masing kelompok membuat 

2 percakapan sehingga ketika maju ke depan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan 

 

 

 

Diskusi 
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kelas berpasangan, hal ini bertujuan supaya 

dialog dapat dilakukan dengan lebih efektif. 

7) Siswa secara berkelompok satu per satu  

memeragakan dialog yang telah mereka buat 

secara lisan tanpa teks di depan kelas. 

Konfirmasi 

1)  Guru memberikan umpan balik positif dan 

penguatan dalam bentuk lisan. 

2) Guru membantu menyelesaikan masalah yang 

dihadapi siswa 

3)  Guru memotivasi siswa yang kurang atau belum 

berpartisipasi secara aktif. 

 

 

 

Demonstrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

. 

Kegiatan Akhir 

1). Siswa memperhatikan pesan atau simpulan dari 

guru. 

2) Guru dan siswa membahas dan membetulkan 

bahasa Jawa ragam krama yang digunakan 

siswa 

3)   Guru memberikan nilai pada tiap siswa 

  10 menit  

 

Analisis 

Kesalahan 

Berbahasa 

    80 menit  
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I.  Sumber Belajar 

1. Buku Panduan guru semester II 

2. LKS semester II 

 

J. Penilaian 

  a. Teknik        : - Mengamati siswa selama proses belajar mengajar 

                             - Penilaian hasil kerja siswa 

 b. Bentuk       :  - Praktik 

 c. Instrumen : 

Gaweya pacelathon karo kelompokmu adhedasar kartu karakter sing ana, 

banjur tindakna pacelathon mau karo kelompokmu ing ngarep kelas ! 

Proses 

Aspek Penilaian A B C D 

Keseriusan dan keaktifan siswa dalam mengikuti 

kegiatan belajar mengajar 

    

 

Skala Penilaian: 

A = sangat baik    C = cukup 

B = baik    D = kurang 
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Hasil Belajar  

No Aspek Penilaian Kategori Skor 

Sangat Baik Baik Cukup Kurang 

1. Ketepatan Pemilihan 

Kata 

4 3 2 1 

2. Ketepatan Pelafalan 

Kata 

4 3 2 1 

3. Kelancaran 

Berbicara 

4 3 2 1 

4.  Tata Bahasa 

 

4 3 2 1 

5. Intonasi 

Kesalahan 

4 

0-25% 

3 

26-50% 

2 

51-75% 

1 

76-100% 

Nilai =      ΣS   x 100 

       Σsn 
     Kalimanah, 16 April 2011 

         Mengetahui, 

  Guru Mata Pelajaran              Mahasiswa 

 

 

  Siti Susilowati, S.Pd               Vera Rovita Damayanti 

NIP. 19590818198702 2 001                  NIM. 2102407094 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

 

Hari   :     

Mata Pelajaran :  

Kelas   :    

No Responden Aspek Pengamatan Keterangan 

1 2 3 4 5 6 Perilaku Positif 

1. Antusias dan memperhatikan 

dengan seksama 

2. Mampu memberikan kritikan 

kepada kelompok lain 

3. Bekerjasama dengan baik dalam 

satu kelompoknya 

 

Perilaku Negatif 

4. Ramai sendiri dan  mengganggu 

teman (bergurau) 

5.  Melamun 

6.  Mengantuk 

 

Pengisian  

√      Ya 

  –    Tidak 

1. R.01       

2. R.02       

3. R.03       

4. R.04       

5. R.05       

6. R.06       

7. R.07       

8. R.08       

9. R.09       

10. R.10       

11. R.11       

12. R.12       

13. R.13       

14. R.14       

15. R.15       

16. R.16       

17. R.17       

18. R.18       

19. R.19       
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20. R.20       

21. R.21        

22. R.22       

23. R.23       

24. R.24       

25. R.25       

26. R.26       

27. R.27       

28. R.28       

29. R.29       

30. R.30       

31. R.31       

32. R.32       

33. R.33       

34. R.34       

35. R.35       

36. R.36       

37. R.37       

38. R.38       

39. R.39       

40. R.40       

41. R.41       

42. R.42       

43. R.43       
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HASIL OBSERVASI SIKLUS I 

 

Hari     : Sabtu, 19 Maret 2011 

Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa 

Kelas   : IXG  

No Responden Aspek Pengamatan Keterangan 

1 2 3 4 5 6 Perilaku Positif 

1. Antusias dan memperhatikan 

dengan seksama 

2. Mampu memberikan kritikan 

kepada kelompok lain 

3. Bekerjasama dengan baik dalam 

satu kelompoknya 

 

Perilaku Negatif 

4. Ramai sendiri dan  mengganggu 

teman (bergurau) 

5.  Melamun 

6.  Mengantuk 

 

Pengisian  

√      Ya 

  –    Tidak 

1. R.01 √ – – – – – 

2. R.02 – √ – – – – 

3. R.03 – – – √ – – 

4. R.04 √ – – – – – 

5. R.05 – – √ – – – 

6. R.06 – √ – – – – 

7. R.07 √ – – – – – 

8. R.08 – – √ – – – 

9. R.09 √ – – – – – 

10. R.10 – √ – – – – 

11. R.11 – – – – √ – 

12. R.12 √ – – – – – 

13. R.13 – – – – – √ 

14. R.14 √ – – – – – 

15. R.15 √ – – – – – 

16. R.16 – – √ – – – 

17. R.17 √ – – – – – 

18. R.18 – – – √ – – 

19. R.19 – √ – – – – 

20. R.20 √ – – – – – 
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21. R.21 – √ – – – –  

22. R.22 – – – – √ – 

23. R.23 √ – – – – – 

24. R.24 – – √ – – – 

25. R.25 – – – – – √ 

26. R.26 √ – – – – – 

27. R.27 – – – – √ – 

28. R.28 √ – – – – – 

29. R.29 – – – √ – – 

30. R.30 – – √ – – – 

31. R.31 √ – – – – – 

32. R.32 – √ – – – – 

33. R.33 – √ – – – – 

34. R.34 √ – – – – – 

35. R.35 – √ – – – – 

36. R.36 – – √ – – – 

37. R.37 √ – – – – – 

38. R.38 – √ – – – – 

39. R.39 √ – – – – – 

40. R.40 – – – – √ – 

41. R.41 – – – – – √ 

42. R.42 – √ – – – – 

43. R.43 √ – – – – – 
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HASIL OBSERVASI SIKLUS II 

 

Hari     : Sabtu, 16 April 2011 

Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa 

Kelas   : IXG  

No Responden Aspek Pengamatan Keterangan 

1 2 3 4 5 6 Perilaku Positif 

1. Antusias dan memperhatikan 

dengan seksama 

2. Mampu memberikan kritikan 

kepada kelompok lain 

3. Bekerjasama dengan baik dalam 

satu kelompoknya 

 

Perilaku Negatif 

4. Ramai sendiri dan  mengganggu 

teman (bergurau) 

5.  Melamun 

6.  Mengantuk 

 

Pengisian  

√      Ya 

  –    Tidak 

1. R.01 √ – – – – – 

2. R.02 – √ – – – – 

3. R.03 √ – –  – – 

4. R.04 √ – – – – – 

5. R.05 – – √ – – – 

6. R.06 – √ – – – – 

7. R.07 √ – – – – – 

8. R.08 – – √ – – – 

9. R.09 √ – – – – – 

10. R.10 – √ – – – – 

11. R.11 – – – – √ – 

12. R.12 √ – – – – – 

13. R.13 – √ – – –  

14. R.14 √ – – – – – 

15. R.15 √ – – – – – 

16. R.16 – – √ – – – 

17. R.17 √ – – – – – 

18. R.18 – – – √ – – 

19. R.19 – √ – – – – 

20. R.20 √ – – – – – 
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21. R.21 – √ – – – –  

22. R.22 – – √ – – – 

23. R.23 √ – – – – – 

24. R.24 – – √ – – – 

25. R.25 √ – – – – – 

26. R.26 √ – – – – – 

27. R.27 – – √ – – – 

28. R.28 √ – – – – – 

29. R.29 – – – – √ – 

30. R.30 – – √ – – – 

31. R.31 √ – – – – – 

32. R.32 – √ – – – – 

33. R.33 – √ – – – – 

34. R.34 √ – – – – – 

35. R.35 – √ – – – – 

36. R.36 – – √ – – – 

37. R.37 √ – – – – – 

38. R.38 – √ – – – – 

39. R.39 √ – – – – – 

40. R.40 – – √ – – – 

41. R.41 – – – – – √ 

42. R.42 – √ – – – – 

43. R.43 √ – – – – – 
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PEDOMAN JURNAL SISWA SIKLUS I 

Nama  : 

No. Absen : 

Hari/tangal : 

1. Bagaimana kesan kalian terhadap pembelajaran berbicara ragam krama dalam 

berdialog sesuai unggah-ungguh basa yang telah diajarkan guru? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. Apa saja kesulitan yang kalian alami pada saat pembelajaran berbicara dalam 

berdialog dengan menggunakan media kartu karakter? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. Apa penyebab kesulitan yang kalian alami pada saat pembelajaran berbicara 

dalam berdialog dengan menggunakan media kartu karakter? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. Bagaimana kesan kalian terhadap penyampaian materi oleh guru selama 

mengikuti pembelajaran berbicara dalam berdialog dengan media kartu karakter? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. Apakah saran kalian untuk pembelajaran berbicara selanjutkan? Sebutkan! 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 
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JURNAL SISWA SIKLUS I 

 

Nama  : 

No. Absen : 

Hari/tangal : 

1.   kesan kalian terhadap pembelajaran berbicara ragam krama dalam berdialog 

sesuai unggah-ungguh basa yang telah diajarkan guru? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. Apa saja kesulitan yang kalian alami pada saat pembelajaran berbicara dalam 

berdialog dengan menggunakan media kartu karakter? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. Apa penyebab kesulitan yang kalian alami pada saat pembelajaran berbicara 

dalam berdialog dengan menggunakan media kartu karakter? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. Bagaimana kesan kalian terhadap penyampaian materi oleh guru selama 

mengikuti pembelajaran berbicara dalam berdialog dengan media kartu karakter? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. Apakah saran kalian untuk pembelajaran berbicara selanjutkan? Sebutkan! 
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JURNAL SISWA SIKLUS I 

 

Nama  : 

No. Absen : 

Hari/tangal : 

1. Bagaimana kesan kalian terhadap pembelajaran berbicara ragam krama dalam 

berdialog sesuai unggah-ungguh basa yang telah diajarkan guru? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. Apa saja kesulitan yang kalian alami pada saat pembelajaran berbicara dalam 

berdialog dengan menggunakan media kartu karakter? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. Apa penyebab kesulitan yang kalian alami pada saat pembelajaran berbicara 

dalam berdialog dengan menggunakan media kartu karakter? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. Bagaimana kesan kalian terhadap penyampaian materi oleh guru selama 

mengikuti pembelajaran berbicara dalam berdialog dengan media kartu karakter? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. Apakah saran kalian untuk pembelajaran berbicara selanjutkan? Sebutkan! 
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PEDOMAN JURNAL SISWA SIKLUS II 

 

Nama  : 

No. Absen : 

Hari/tanggal : 

1. Bagaimana kesan kalian terhadap pembelajaran berbicara ragam krama dalam 

berdialog sesuai unggah-ungguh basa yang diajarkan guru sekarang? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2.  Apa saja kesulitan yang kalian alami pada saat pembelajaran berbicara dalam 

berdialog dengan menggunakan media kartu karakter? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3.  Apa penyebab kesulitan yang kalian alami pada saat pembelajaran berbicara 

dalam berdialog dengan menggunakan media kartu karakter? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4.  Bagaimana kesan kalian sekarang terhadap penyampaian materi oleh guru selama 

mengikuti pembelajaran berbicara dalam berdialog dengan media kartu karakter? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5.  Apakah saran kalian untuk pembelajaran berbicara selanjutkan? Sebutkan! 
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JURNAL SISWA SIKLUS II 

 

Nama  : 

No. Absen : 

Hari/tanggal : 

1. Bagaimana kesan kalian terhadap pembelajaran berbicara ragam krama dalam 

berdialog sesuai unggah-ungguh basa yang diajarkan guru sekarang? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2.  Apa saja kesulitan yang kalian alami pada saat pembelajaran berbicara dalam 

berdialog dengan menggunakan media kartu karakter? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3.  Apa penyebab kesulitan yang kalian alami pada saat pembelajaran berbicara 

dalam berdialog dengan menggunakan media kartu karakter? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4.  Bagaimana kesan kalian sekarang terhadap penyampaian materi oleh guru selama 

mengikuti pembelajaran berbicara dalam berdialog dengan media kartu karakter? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5.  Apakah saran kalian untuk pembelajaran berbicara selanjutkan? Sebutkan! 
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JURNAL SISWA SIKLUS II 

 

Nama  : 

No. Absen : 

Hari/tanggal : 

1. Bagaimana kesan kalian terhadap pembelajaran berbicara ragam krama dalam 

berdialog sesuai unggah-ungguh basa yang diajarkan guru sekarang? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2.  Apa saja kesulitan yang kalian alami pada saat pembelajaran berbicara dalam 

berdialog dengan menggunakan media kartu karakter? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3.  Apa penyebab kesulitan yang kalian alami pada saat pembelajaran berbicara 

dalam berdialog dengan menggunakan media kartu karakter? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4.  Bagaimana kesan kalian sekarang terhadap penyampaian materi oleh guru selama 

mengikuti pembelajaran berbicara dalam berdialog dengan media kartu karakter? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5.     Apakah saran kalian untuk pembelajaran berbicara selanjutkan? Sebutkan! 
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PEDOMAN JURNAL GURU SIKLUS I DAN SIKLUS II 

 

Hari/tanggal  : 

Mata Pelajaran : 

Kelas   : 

 

Jurnal guru berisi uraian pendapat dan seluruh kejadian yang diamati guru selama 

pembelajaran berlangsung. 
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JURNAL GURU SIKLUS I 

 

 

Hari/tanggal  : Sabtu/19 Maret 2011 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Kelas   : IXG 

 

Jurnal guru berisi uraian pendapat dan seluruh kejadian yang diamati guru selama 

pembelajaran berlangsung yaitu sebagai berikut. 

Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran berbicara dalam berdialog 

sesuai unggah-ungguh basa dengan menggunakan media kartu karakter ini belum 

mencapai 50% atau sekitar 40% karena siswa masih terlihat belum antusias dan 

kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran, dan beberapa kelompok masih terlihat 

enggan untuk tampil memeragakan dialog karena mereka tidak percaya diri dan 

merasa malu serta takut salah, sehingga ketika akan maju pun mereka harus didorong 

supaya tampil di depan untuk memeragakan dialog. Dalam berdialog, siswa juga 

masih terlihat kurang lancar dan ragu-ragu untuk melakukan percakapan, tetapi 

walaupun begitu siswa sudah dapat memberikan pendapat kepada kelompok lain  

tentang penampilan mereka, dan kelompok yang dikomentari dapat menerima dengan 

baik pendapat kelompok lain. 
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JURNAL GURU SIKLUS II 

 

Hari/tanggal  : Sabtu/16 April 2011 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Kelas   : IXG 

 

Jurnal guru berisi uraian pendapat dan seluruh kejadian yang diamati guru selama 

pembelajaran berlangsung yaitu sebagai berikut. 

Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran berbicara dalam berdialog 

sesuai unggah-ungguh basa dengan menggunakan media kartu karakter pada siklus II  

ini sudah mencapai 100% karena siswa terlihat antusias aktif dalam mengikuti 

pembelajaran, dan beberapa kelompok dengan semangat berlomba-lomba untuk 

secepatnya tampil memeragakan dialog. Mereka tampil dengan lebih percaya diri dan 

tidak tampak adanya sikap ragu dan malu yang ditunjukkan siswa, kondisi itu jauh 

lebih baik dibandingkan pada siklus I. 
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PEDOMAN WAWANCARA SIKLUS I 

 

1. Apakah kamu senang dengan pembelajaran berbicara dalam berdialog dengan 

menggunakan media kartu karakter? Berikan alasannya! 

2. Apa pendapatmu tentang pembelajaran berbicara dalam berdialog dengan 

menggunakan media kartu karakter yang diberikan guru? 

3. Apa kesulitan yang kamu alami selamma mengikuti pembelajaran berbicara 

dalam berdialog dengan media kartu karakter? 

4. Apakah penyebab kesulitan yang kamu hadapi selama mengikuti pembelajaran 

berbicara dalam berdialog dengan media kartu karakter? 

5. Berikan saran terhadap pembelajaran berbicara selanjutnya! 
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HASIL WAWANCARA SISWA SIKLUS I 

 

Nama : 1. Syarifatus Sa’diyah (Nilai Tertinggi) 

   2. Arif Yuwono    (Nilai Sedang) 

   3. Dwi Purnomo    (Nilai Terendah) 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah kamu senang dengan pembelajaran 

berbicara dalam berdialog dengan menggunakan 

media kartu karakter? Berikan alasannya! 

1.Senang,karena selain 

menarik kita dapat 

belajar sambil bermain 

2.Senang karena dapat 

meningkatkan kreativitas 

3.Senang karena tidak 

susah-susah dalam 

menentukan tokoh 

2. Apa pendapatmu tentang pembelajaran berbicara 

dalam berdialog dengan menggunakan media kartu 

karakter yang diberikan guru? 

1. Mudah dipahami karena 

dengan kartu yang diberi 

gambar, dapat lebih 

memudahkan siswa 

2. Dengan kartu karakter, 

wawasan dapat 

bertambah sehingga 

memudahkan dalam 

berdialog 

3. Agak sulit karena belum 

paham sepenuhnya 

tentang kartu karakter 
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3. Apa kesulitan yang kamu alami selama mengikuti 

pembelajaran berbicara dalam berdialog dengan 

media kartu karakter? 

1.Kesulitan dalam 

mengkombinasikan 

kartu  

2.Tidak bisa berbahasa 

Jawa Krama 

3. Kesulitan dalam 

mengkombinasikan 

kartu dan menentukan 

topik 

4. Apakah penyebab kesulitan yang kamu hadapi 

selama mengikuti pembelajaran berbicara dalam 

berdialog dengan media kartu karakter? 

1.Karena kurangnya 

kosakata  

2.Kurangnya penguasaan 

kosakata 

3.Kurangnya kosakata 

bahasa Jawa 

5. Berikan saran terhadap pembelajaran berbicara 

selanjutnya! 

1.Kartu karakter dapat 

digunakan kembali dan 

mungkin bisa 

menggunakan LCD 

2.Kartu karakter dapat 

digunakan kembali 

3.Kartu karakter dapat 

digunakan dalam 

pembelajaran 
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PEDOMAN WAWANCARA SIKLUS II 

 

1. Apakah kamu senang dengan pembelajaran berbicara dalam berdialog dengan 

menggunakan media kartu karakter? Berikan alasannya! 

2. Apa pendapatmu tentang pembelajaran berbicara dalam berdialog dengan 

menggunakan media kartu karakter yang diberikan guru? 

3. Apa kesulitan yang kamu alami selama mengikuti pembelajaran berbicara dalam 

berdialog dengan media kartu karakter? 

4. Apa usaha yang dapat kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan 

tersebut? 

5. Dapatkah media kartu karakter membantu kamu dalam berbicara?Berikan 

alasannya! 
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HASIL WAWANCARA SISWA SIKLUS II 

 

Nama : 1. Syarifatus Sa’diyah (Nilai Tertinggi) 

   2. Rahmawati     (Nilai Sedang) 

   3. Dwi Saputra    (Nilai Terendah) 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah kamu senang dengan 

pembelajaran berbicara dalam berdialog 

dengan menggunakan media kartu 

karakter? Berikan alasannya! 

1.Senang karena dapat menambah 

wawasan dan kreativitas dalam 

berdialog 

2.Senang karena mudah dipahami 

dan menarik 

3.Senang karena mudah dan menarik 

untuk dipelajari 

2. Apa pendapatmu tentang pembelajaran 

berbicara dalam berdialog dengan 

menggunakan media kartu karakter yang 

diberikan guru? 

1.Berdialog menjadi menyenangkan 

karena segala sesuatunya sudah 

ditentukan di kartu karakter 

2.Perlu dikembangkan karena 

memudahkan dalam belajar 

berdialog 

3.Merasa dimudahkan dalam 

berdialog dengan menggunakan 

media kartu karakter 

3. Apa kesulitan yang kamu alami selama 

mengikuti pembelajaran berbicara dalam 

berdialog dengan media kartu karakter? 

1.Kurangnya kosakata sehingga 

kesulitan dalam merangkai kalimat 

2.Kurangnya kosakata bahasa Jawa 

Krama 
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3.Bingung dalam merangkai kalimat 

sehingga kalimatnya banyak yang 

salah 

4. Apa usaha yang dapat kamu lakukan 

untuk mengatasi kesulitan-kesulitan 

tersebut? 

1.Menambah kosakata 

2.Belajar bahasa Jawa krama dan 

menambah kosakata bahasa Jawa  

3.Belajar bahasa Krama  

5. Dapatkah media kartu karakter 

membantu kamu dalam 

berbicara?Berikan alasannya! 

1.Kartu karakter dapat digunakan 

pada pembelajaran selanjutnya 

karena menarik dan menyenangkan 

2.Kartu Karakter dapat digunakan 

pada pembelajaran selanjutnya 

karena mudah dipelajari 

3.Dapat digunakan pada 

pembelajaran selanjutnya 
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PEDOMAN ANGKET SIKLUS I DAN SIKLUS II 

 

 

 

 

Petunjuk: 

a. Tulislah nama dan nomor absen pada kolom yang tersedia 

b. Berilah tanda (X) pada pilihan jawaban kuesioner yang paling sesuai 

 

Butir Kuesioner: 

1. Apakah menurut kamu media kartu karakter menarik? 

       a.  Tidak menarik 

 b.  Cukup menarik 

 c.  Sangat menarik                    

2. Apakah kamu menyukai pembelajaran berbicara dalam berdialog dengan media 

kartu karakter?           

a.  Tidak suka 

b.  Cukup suka 

c.  Sangat suka      

Nama  : ………………………… 

No. Absen  : ………............................ 
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3. Apakah media kartu karakter dapat memudahkan kamu dalam pembelajaran 

berbicara dalam berdialog? 

a.  Tidak memudahkan 

b. Cukup memudahkan 

c.  Sangat memudahkan 

4. Apakah pada saat proses pembelajaran dengan media kartu karakter kamu 

melakukan aktifitas lain yang tidak dianjurkan oleh guru? 

a.  Ya 

b.  Kadang-kadang 

c.  Tidak 

5. Apakah penjelasan guru mengenai penggunaan media kartu karakter dalam proses 

pembelajaran berbicara dalam berdialog dapat dipahami? 

a.  Tidak dapat dipahami 

b.  Cukup dapat dipahami 

c.  Sangat dapat dipahami 

6. Apakah pembelajaran berbicara dalam berdialog dengan media kartu karakter 

membosankan? 

a. Ya 

b. Agak  

c.  Tidak 
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7. Apakah penggunaan kartu karakter dalam pembelajaran berbicara dalam berdialog 

dengan media kartu karakter dapat meningkatkan kreativitasmu dalam berbicara? 

a. Ya 

b. Agak 

c. Tidak 

8. Apakah pembelajaran berbicara dalam berdialog dengan menggunakan media 

kartu karakter pada pelajaran ini mudah dipelajari? 

a.  Tidak mudah dipelajari 

b. Cukup mudah dipelajari 

c. Sangat mudah dipelajari 

9. Apakah menurutmu proses pembelajaran berbicara dalam berdialog dengan media 

kartu karakter dapat berjalan dengan lancar? 

a.  Tidak lancar 

b. Cukup lancar 

c.  Sangat lancar 

10. Apakah kamu menginginkan media kartu karakter digunakan untuk pembelajaran  

berbicara selanjutnya? 

a.  Ya 

b. Agak 

c. Tidak 
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ANGKET SIKLUS I  

 

 

 

 

Petunjuk: 

a. Tulislah nama dan nomor absen pada kolom yang tersedia 

b. Berilah tanda (X) pada pilihan jawaban kuesioner yang paling sesuai 

 

Butir Kuesioner: 

1. Apakah menurut kamu media kartu karakter menarik? 

       a.  Tidak menarik 

 b.  Cukup menarik 

 c.  Sangat menarik                    

2. Apakah kamu menyukai pembelajaran berbicara dalam berdialog dengan media 

kartu karakter?           

a.  Tidak suka 

b.  Cukup suka 

c.  Sangat suka      

Nama  : ………………………… 

No. Absen  : ………............................ 
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3. Apakah media kartu karakter dapat memudahkan kamu dalam pembelajaran 

berbicara dalam berdialog? 

a.  Tidak memudahkan 

b. Cukup memudahkan 

c.  Sangat memudahkan 

4. Apakah pada saat proses pembelajaran dengan media kartu karakter kamu 

melakukan aktifitas lain yang tidak dianjurkan oleh guru? 

a.  Ya 

b.  Kadang-kadang 

c.  Tidak 

5. Apakah penjelasan guru mengenai penggunaan media kartu karakter dalam proses 

pembelajaran berbicara dalam berdialog dapat dipahami? 

a.  Tidak dapat dipahami 

b.  Cukup dapat dipahami 

c.  Sangat dapat dipahami 

6. Apakah pembelajaran berbicara dalam berdialog dengan media kartu karakter 

membosankan? 

a. Ya 

b. Agak  

c.  Tidak 
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7. Apakah penggunaan kartu karakter dalam pembelajaran berbicara dalam berdialog 

dengan media kartu karakter dapat meningkatkan kreativitasmu dalam berbicara? 

a. Ya 

b. Agak 

c. Tidak 

8. Apakah pembelajaran berbicara dalam berdialog dengan menggunakan media 

kartu karakter pada pelajaran ini mudah dipelajari? 

a.  Tidak mudah dipelajari 

b. Cukup mudah dipelajari 

c. Sangat mudah dipelajari 

9. Apakah menurutmu proses pembelajaran berbicara dalam berdialog dengan media 

kartu karakter dapat berjalan dengan lancar? 

a.  Tidak lancar 

b. Cukup lancar 

c.  Sangat lancar 

10. Apakah kamu menginginkan media kartu karakter digunakan untuk pembelajaran  

berbicara selanjutnya? 

a.  Ya 

b. Agak 

c. Tidak 
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ANGKET SIKLUS II 

 

 

 

 

Petunjuk: 

a. Tulislah nama dan nomor absen pada kolom yang tersedia 

b. Berilah tanda (X) pada pilihan jawaban kuesioner yang paling sesuai 

 

Butir Kuesioner: 

1. Apakah menurut kamu media kartu karakter menarik? 

       a.  Tidak menarik 

 b.  Cukup menarik 

 c.  Sangat menarik                    

2. Apakah kamu menyukai pembelajaran berbicara dalam berdialog dengan media 

kartu karakter?           

a.  Tidak suka 

b.  Cukup suka 

c.  Sangat suka      

Nama  : ………………………… 

No. Absen  : ………............................ 
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3. Apakah media kartu karakter dapat memudahkan kamu dalam pembelajaran 

berbicara dalam berdialog? 

a.  Tidak memudahkan 

b. Cukup memudahkan 

c.  Sangat memudahkan 

4. Apakah pada saat proses pembelajaran dengan media kartu karakter kamu 

melakukan aktifitas lain yang tidak dianjurkan oleh guru? 

a.  Ya 

b.  Kadang-kadang 

c.  Tidak 

5. Apakah penjelasan guru mengenai penggunaan media kartu karakter dalam proses 

pembelajaran berbicara dalam berdialog dapat dipahami? 

a.  Tidak dapat dipahami 

b.  Cukup dapat dipahami 

c.  Sangat dapat dipahami 

6. Apakah pembelajaran berbicara dalam berdialog dengan media kartu karakter 

membosankan? 

a. Ya 

b. Agak  

c.  Tidak 
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7. Apakah penggunaan kartu karakter dalam pembelajaran berbicara dalam berdialog 

dengan media kartu karakter dapat meningkatkan kreativitasmu dalam berbicara? 

a. Ya 

b. Agak 

c. Tidak 

8. Apakah pembelajaran berbicara dalam berdialog dengan menggunakan media 

kartu karakter pada pelajaran ini mudah dipelajari? 

a.  Tidak mudah dipelajari 

b. Cukup mudah dipelajari 

c. Sangat mudah dipelajari 

9. Apakah menurutmu proses pembelajaran berbicara dalam berdialog dengan media 

kartu karakter dapat berjalan dengan lancar? 

a.  Tidak lancar 

b. Cukup lancar 

c.  Sangat lancar 

10. Apakah kamu menginginkan media kartu karakter digunakan untuk pembelajaran  

berbicara selanjutnya? 

a.  Ya 

b. Agak 

c. Tidak 
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DAFTAR RESPONDEN KELAS IXG 

SMP NEGERI 2 KALIMANAH 

RESPONDEN NAMA  JENIS KELAMIN 

R. 01 Adhitya Suryono L 

R. 02 Adit Priyambodo L 

R. 03 Aftika Dewi P 

R. 04 Arif Yuwono L 

R. 05 Aris Subekti L 

R. 06 Deri Setiawan L 

R. 07 Destia Nur Mutaqin P 

R. 08 Diki Argianto L 

R. 09 Dwi Purnomo L 

R. 10 Dwi Saputra L 

R. 11 Eji Susanto L 

R. 12 Eka Novi Prihandini P 

R. 13 Eko Budi Setyo W L 

R. 14 Eni Rusmawati P 

R. 15 Eriko Krishna P. L 

R. 16 Fijae Kurniawan L 

R. 17 Fitrianto L 

R. 18 Ingsa Ernaeni P 

R. 19 Keken Hardina P 
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R. 20 Lisa Sutanti P 

R. 21 Maldini P 

R. 22 Maulana Dwi P. L 

R. 23 Maya Anggraeni P 

R. 24 Mitha Budi Cahyati P 

R. 25 Nofti Purwaningsih P 

R. 26 Nova Sutrima  P 

R. 27 Nur Arif Syaifudin L 

R. 28 Nur Cahyani P 

R. 29 Nur Isnaeni P 

R. 30 Oktiana Nur Khasanah P 

R. 31 Patimatulnurgi L 

R. 32 Rahmawati P 

R. 33 Rico Arianda L 

R. 34 Rifal Agus Setianto L 

R. 35 Rizky Mardianto L 

R. 36 Sidik Nuralamsah L 

R. 37 Siti Nurngaeni P 

R. 38 Siwi Nur Soleha P 

R. 39 Syarifatus Sa’diyah P 

R. 40 Tika Anggraeni P 

R. 41 Tri Subekti L 

R. 42 Yeni Rachmawati P 
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R. 43 Yusuf Joko Prawiro L 
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DAFTAR NILAI SISWA KELAS IX G SMP NEGERI 2 KALIMANAH 

DALAM TES BERDIALOG PADA TAHAP PRASIKLUS 

 

No Nama Siswa Nilai Keterangan 

1. Adhitya Suryono 60 Cukup 

2. Adit Priyambodo 62 Cukup 

3. Aftika Dewi 70 Baik 

4. Arif Yuwono 60 Cukup 

5. Aris Subekti 62 Cukup 

6. Deri Setiawan 60 Cukup 

7. Destia Nur Mutaqin 60 Cukup 

8. Diki Argianto 64 Cukup 

9. Dwi Purnomo 56 Kurang 

10. Dwi Saputra 60 Cukup 

11. Eji Susanto 54 Kurang 

12. Eka Novi Prihandini 54 Kurang 

13. Eko Budi Setyo Wibowo 58 Kurang 

14. Eni Rusmawati 56 Kurang 

15. Eriko Krishna Prakukuh 60 Cukup 

16. Fijae Kurniawan 62 Cukup 

17. Fitrianto 66 Cukup 

18. Ingsa Ernaeni 60 Cukup 

19. Keken Hardina 54 Kurang 

20. Lisa Sutanti 56 Kurang 

21. Maldini 60 Cukup 

22. Maulana Dwi Pamungkas 62 Cukup 

23. Maya Anggraeni 60 Cukup 

24. Mitha Budi Cahyati 56 Kurang 

25. Nofti Purwaningsih 60 Cukup 

26. Nova Sutrima 60 Cukup 

27. Nur Arif Syaifudin 54 Kurang 

28. Nur Cahyani 68 Cukup 

29. Nur Isnaeni 56 Kurang 

30. Oktiana Nur Khasanah 60 Cukup 

31. Patimatulnurgi 52 Kurang 
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32. Rahmawati 60 Cukup 

33. Rico Arianda 62 Cukup 

34. Rifal Agus Setianto 70 Baik 

35. Rizky Mardianto 64 Cukup 

36. Sidik Nuralamsah 70 Baik 

37. Siti Nurngaeni 66 Cukup 

38. Siwi Nur Soleha 62 Cukup 

39. Syarifatus Sa’diyah 74 Baik 

40. Tika Anggraeni 60 Cukup 

41. Tri Subekti 72 Baik 

42. Yeni Rachmawati 60 Cukup 

43. Yusuf Joko Prawiro 64 Cukup 

Rata-rata 61,07 Cukup 

 

            Mengetahui, 

         Kepala Sekolah           Guru Mata Pelajaran 

 

 

Budi Mulyono, S. Pd, MM          Siti Susilowati, S.Pd 

NIP. 19561103197903 1 003    NIP. 19590818198702 2 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 

   

 

NILAI SISWA KELAS IXG SMP NEGERI 2 KALIMANAH 

SIKLUS I 

Responden Nama Siswa Aspek Penilaian Nilai Keterangan 

1 2 3 4 5 

R. 01 Adhitya Suryono 3 3 2 2 3 65 Cukup 

R. 02 Adit Priyambodo 3 2 2 3 2 60 Cukup 

R. 03 Aftika Dewi 3 3 2 4 3 75 Baik 

R. 04 Arif Yuwono 3 3 2 2 3 65 Cukup 

R. 05 Aris Subekti 3 3 1 2 3 60 Cukup 

R. 06 Deri Setiawan 3 3 3 2 2 65 Cukup 

R. 07 Destia Nur Mutaqin 2 3 3 3 2 65 Cukup 

R. 08 Diki Argianto 3 3 3 3 3 75 Baik 

R. 09 Dwi Purnomo 3 2 2 2 2 55 Kurang 

R. 10 Dwi Saputra 2 2 2 3 3 60 Cukup 

R. 11 Eji Susanto 2 4 2 2 1 55 Kurang 

R. 12 Eka Novi Prihandini 3 3 3 2 2 65 Cukup 

R. 13 Eko Budi Setyo W 3 2 3 3 2 65 Cukup 

R. 14 Eni Rusmawati 3 2 1 2 3 55 Kurang 

R. 15 Eriko Krishna P. 3 4 3 2 1 65 Cukup 

R. 16 Fijae Kurniawan 2 3 2 2 2 55 Kurang 

R. 17 Fitrianto 3 2 3 3 3 70 Baik 

R. 18 Ingsa Ernaeni 2 3 2 3 2 60 Cukup 

R. 19 Keken Hardina 2 3 3 2 3 65 Cukup 

R. 20 Lisa Sutanti 2 3 2 3 2 60 Cukup 

R. 21 Maldini 1 3 3 3 3 65 Cukup 

R. 22 Maulana Dwi P. 2 3 2 4 3 70 Baik 

R. 23 Maya Anggraeni 3 2 2 2 2 55 Kurang 

R. 24 Mitha Budi Cahyati 2 2 2 3 2 55 Kurang 

R. 25 Nofti Purwaningsih 2 3 2 3 2 60 Cukup 

R. 26 Nova Sutrima 2 4 3 3 3 75 Baik 

R. 27 Nur Arif Syaifudin 3 3 2 3 2 65 Cukup 

R. 28 Nur Cahyani 3 4 3 3 2 75 Baik 

R. 29 Nur Isnaeni 2 3 2 3 2 60 Cukup 

R. 30 Oktiana Nur Khasanah 3 2 2 3 2 60 Cukup 
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            Mengetahui, 

         Kepala Sekolah                      Guru Mata Pelajaran 

 

 

Budi Mulyono, S. Pd, MM          Siti Susilowati, S.Pd 

NIP. 19561103197903 1 003    NIP. 19590818198702 2 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. 31 Patimatulnurgi 3 3 2 1 2 55 Kurang 

R. 32 Rahmawati 3 3 2 3 2 65 Cukup 

R. 33 Rico Arianda 1 3 2 3 2 55 Kurang 

R. 34 Rifal Agus Setianto 4 3 3 3 3 80 Baik 

R. 35 Rizky Mardianto 3 3 2 2 3 65 Cukup 

R. 36 Sidik Nuralamsah 2 3 3 3 2 65 Cukup 

R. 37 Siti Nurngaeni 3 2 4 3 3 75 Baik 

R. 38 Siwi Nur Soleha 3 3 2 2 4 70 Baik 

R. 39 Syarifatus Sa’diyah 3 3 4 3 3 80 Baik 

R. 40 Tika Anggraeni 3 3 3 3 2 65 Cukup 

R. 41 Tri Subekti 3 3 3 3 3 75 Baik 

R. 42 Yeni Rachmawati 3 3 3 3 2 75 Baik 

R. 43 Yusuf Joko Prawiro 3 4 3 3 2 75 Baik 

Jumlah Nilai 2800  

Rata-rata 65,12 Cukup 
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NILAI SISWA KELAS IXG SMP NEGERI 2 KALIMANAH 

SIKLUS II 

Responden Nama Siswa Aspek Penilaian Nilai Keterangan 

1 2 3 4 5 

R. 01 Adhitya Suryono 3 3 2 2 4 70 Baik 

R. 02 Adit Priyambodo 3 3 3 4 2 75 Baik 

R. 03 Aftika Dewi 3 3 4 4 3 85 Sangat baik 

R. 04 Arif Yuwono 3 3 2 3 3 70 Baik 

R. 05 Aris Subekti 3 4 2 2 3 70 Baik 

R. 06 Deri Setiawan 4 3 3 3 2 75 Baik 

R. 07 Destia Nur Mutaqin 3 3 3 3 3 75 Baik 

R. 08 Diki Argianto 3 3 4 4 3 85 Sangat baik 

R. 09 Dwi Purnomo 3 3 3 2 4 75 Baik 

R. 10 Dwi Saputra 2 3 2 3 3 65 Cukup 

R. 11 Eji Susanto 3 4 3 3 2 75 Baik 

R. 12 Eka Novi Prihandini 4 3 3 2 2 70 Baik 

R. 13 Eko Budi Setyo W 3 2 3 3 3 70 Baik 

R. 14 Eni Rusmawati 3 2 2 3 4 70 Baik 

R. 15 Eriko Krishna P. 3 4 3 3 2 75 Baik 

R. 16 Fijae Kurniawan 3 3 2 3 2 65 Cukup 

R. 17 Fitrianto 3 2 4 3 3 75 Baik 

R. 18 Ingsa Ernaeni 3 3 3 3 2 70 Baik 

R. 19 Keken Hardina 2 3 4 2 3 70 Baik 

R. 20 Lisa Sutanti 2 3 2 3 4 70 Baik 

R. 21 Maldini 2 3 3 3 4 75 Baik 

R. 22 Maulana Dwi P. 2 3 3 4 4 80 Baik 

R. 23 Maya Anggraeni 3 3 2 3 2 65 Cukup 

R. 24 Mitha Budi Cahyati 2 2 4 3 2 65 Cukup 

R. 25 Nofti Purwaningsih 2 4 3 3 2 70 Baik 

R. 26 Nova Sutrima 2 4 3 4 3 80 Baik 

R. 27 Nur Arif Syaifudin 3 3 2 4 3 75 Baik 

R. 28 Nur Cahyani 3 4 3 4 2 80 Baik 

R. 29 Nur Isnaeni 3 3 3 3 2 70 Baik 
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 Keterangan 

1. Ketepatan pemilihan kata 

2. Ketepatan pelafalan kata 

3. Kelancaran berbicara 

4. Tata Bahasa 

5. Intonasi 

 

          Mengetahui, 

        Kepala Sekolah                     Guru Mata Pelajaran 

 

 

Budi Mulyono, S. Pd, MM          Siti Susilowati, S.Pd 

NIP. 19561103197903 1 003    NIP. 19590818198702 2 001 

 

 

 

 

R. 30 Oktiana Nur Khasanah 3 3 2 4 2 70 Baik 

R. 31 Patimatulnurgi 3 3 3 2 2 65 Cukup 

R. 32 Rahmawati 3 4 2 4 2 75 Baik 

R. 33 Rico Arianda 2 4 3 4 2 75 Baik 

R. 34 Rifal Agus Setianto 4 3 3 4 3 85 Sangat baik 

R. 35 Rizky Mardianto 3 3 2 3 3 70 Baik 

R. 36 Sidik Nuralamsah 3 3 3 4 2 75 Baik 

R. 37 Siti Nurngaeni 4 2 4 4 3 85 Sangat baik 

R. 38 Siwi Nur Soleha 4 3 2 3 4 80 Baik 

R. 39 Syarifatus Sa’diyah 4 3 4 3 3 85 Sangat baik 

R. 40 Tika Anggraeni 3 4 3 3 2 75 Baik 

R. 41 Tri Subekti 3 3 3 4 3 80 Baik 

R. 42 Yeni Rachmawati 3 4 3 3 4 85 Sangat baik 

R. 43 Yusuf Joko Prawiro 3 4 4 3 2 80 Baik 

Jumlah Nilai 3200  

Rata-rata 74,42 Baik  
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NASKAH DIALOG SISWA SIKLUS I 

 
 

Kelompok 2 

Nama anggota : (1) Nova Sutrima  (Ibu, grapyak) 

    (2) Sidik Nuralamsah (Aku, galak   ) 

                          (3) Maya Anggraeni  (Mas, sabar  ) 

                          (4) Siwi Nur Soleha  (Simbah, eman) 

 

 Panggonan  : Pasar 

Tema  : Karesikan 

 

   

  Pentinge Karesikan 

 

Ibu  : ”Mbah, siyose badhe tumbas napa?” 

Simbah :”Nyong arep tuku pindhang karo kacange sekilo, kae mbokan anakmu 

arep padha tuku, ditakoni!”  

Ibu :”Wi, Yul, arep tuku apa?” 

Aku :”Kula arep mundhut iwak Mas Koki bae Bu!” 

Ibu :”Aja Wi, larang regane.” 

Aku :”Pokoke tuku!” 

Mas :”Aja kaya kuwe Wi, melasi ibu lagi ora duwe dhuwit.” 

Ibu :”Ya Wi, mengko bae angger Ibu wis duwe dhuwit.” 

Simbah :”Kae nggone embah duwe lele, ngingu lele bae apa?” 

Aku :” Mboten pengin!” 

Ibu :”Iya lele bae, lha wong ko wonge ora resikan arep ngingu iwak mas 

koki, ya iwake mati.” 

Simbah :”Karesikan kuwe penting Wi, ko dhewek angger adus ya sedina 

sepisan kok arep ngingu iwak, ya iwake gelis mati wong banyune 

kotor. Kudune ko dadi bocah resikan dhisit tembe ngingu iwak.” 

Ibu :”Nggih leres Mbah, kalawingi iwak lohane Bu Ratna nggih pejah, lha 

wong toyane reged sanget mboten nate digentos.” 

Simbah :”Kuwe rungokna, mengko angger ko wis resikan tek tukokna iwak 

mas koki.” 

Aku  :”Nggih, mangke kula resikan, tapi menawi kula sampun resikan kula 

dipundhutaken iwak mas koki nggih Mbah!” 

Simbah :”Iya.”  
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Kelompok 5 

Nama Anggota  : (1) Ingsa Ernaeni  ( Ibu,  sabar       ) 

          (2) Lisa Sutanti  (Bapak, grapyak) 

                             (3) Eni Rusmawati  (Aku, sopan      ) 

                             (4) Tika Anggraeni  (Simbah, eman  ) 

 

Panggonan : omah 

Tema  : pamarentahan 

 

 

   Korupsi ing Indonesia 

 

Aku  :” Ibu sampun dhahar napa dereng?” 

Ibu  :” Ya wis, ana apa sih?” 

Aku  :” Kula badhe takon PR Bu.” 

Ibu  :” PR apa? Ya takon bae.” 

Aku  :” Bu, asmane Pak Lurah ngriki niku sinten?” 

Ibu  :”Jenenge Pak Setyo Haryanto, ya Pak?” 

Bapak  :” Iya bener, daleme neng RT 3 RW 3.” 

Simbah :” Ana apa karo Pak Lurah?” 

Ibu  :”Niku mbah, Ifah taken kangge PR sekolah.” 

Aku                 :”Bu, kathah-kathahe pamarentah kan korupsi, napa Pak Lurah ugi 

korupsi Bu?” 

Bapak :”Pancen pamarentah akeh sing korupsi, tapi Pak Setyo ora. Wong 

korupsi kuwe ora apik, dadi pamarentah sing senenge korupsi aja 

diconto.” 

Simbah :”Bener kuwe, mulane siki Indonesia dadi tambah mlarat, akaeh 

gelandhangan karo pengangguran, tapi sukur siki koruptor-koruptor 

pada wis konangan.” 

Aku :”Menawi kados mekaten, korupsi dilarang nggih mbah?” 

Simbah :”Sebenere iya, tapi akeh wong pada nglakokna korupsi.” 

Aku :”Oh ngaten, maturnuwun nggih mbah infone.” 
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NASKAH DIALOG SISWA SIKLUS II 

 

 

 
Kelompok 4 

Anggota : (1) Mitha Budi Cahyati ( Lurah, ramah) 

      (2) Nur Cahyani 

                 (3) Nur Isnaeni  (Bidan, sopan) 

                 (4) Siwi Nur Soleha 

 

Panggonan : Halte 

Tema  : Kabudayan 

 

  

  

Lomba Kabudayan  

 

Lurah  :”Bu Bidan ten ngriki kalih sinten?” 

Bidan  :”Piyambakan, lha Pak Lurah badhe tindak pundi? 

Lurah              :”Menika, kula badhe teng Purwokerto ningali lomba ndhalang lare 

alit-alit.” 

Bidan :”Wah sae sanget lombanipun, jarang-jarang wonten lomba kados 

mekaten, kula dados pengin nonton.” 

Lurah  :”Mangga Bu, ndherek kula kemawon.” 

Bidan :”Mboten, maturnuwun. Jaman saniki katah tiyang ingkang mboten 

remen kaliyan kabudayan, dados lomba mekaten saged nggladhi lare-

lare alit supados remen dhateng kabudayan nggih Pak?” 

Lurah :”Nggih leres sanget Bu, malahan saniki mboten wonten ingkang 

nanggep kadasta ebeg kaliyan lengger, rumiyin kan kathah.” 

Bidan  :”Sangsaya ical Pak.” 

Lurah  :”Nggih, lha menika bis, kula rumiyin nggih Bu Bidan!” 

Bidan  :”Nggih Pak.” 
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Kelompok 6 

Anggota Kelompok : (1) Nur Arif Syaifudin  (Tukang Becak, grapyak)) 

                                   (2) Maya Anggraeni  (Supir, sopan) 

             (3) Fijae Kurniawan 

                                   (4) Eko Budi Setyo Wibowo 

                                     

Panggonan : Bengkel 

Tema  : Kedadeyan 

 

     

  Wonten Kacilakan 

 

Supir   :”Montire niki saweg ten pundi Pak? 

Tukang Becak  :”Kula mboten mangertos, niki kula saweg nenggo Pak.” 

Supir   :”Napa saweg shalat nggih Pak?” 

Tukang Becak  :”Nggih Pak, ketingale kados ngaten.” 

Supir   :”Ndandosaken napa Pak?” 

Tukang Becak          :”Menika, montoripun tiyang kacilakan wau.” 

Supir                        :”Kacilakan malih?, kalawingi nggih wonten, kok kathah 

sanget.” 

Tukang Becak  :”Nggih, lha wong menawi montoran sami ngebut-ngebutan. 

Wau niki kacilakan montor kalih pit.” 

Supir  :”Wilangane kacilakan alit nggih Pak, tiyange sakmenika 

wonten pundi Pak?” 

Tukang Becak  :”Wonten griya sakit Pak, mboten parah namung semaput Pak.” 

Supir  :”Wucalan kangge kita-kita supados ngatos-atos ten margi.” 

Tukang Becak  :”Nggih Pak, leres sanget.” 

 


