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Kosakata adalah seluruh morfem yang memuat informasi tentang makna kata 
dalam suatu bahasa. Kosakata memegang peranan yang sangat penting dalam 
kegiatan berbahasa. Dalam berbicara, menyimak, membaca, dan menulis, siswa selalu 
menggunakan perbendaharaan kata yang dimilikinya. Dalam kegiatan menulis surat 
undangan, pengusaan kosakata siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Bonang masih 
rendah. Masih ada kosakata yang maknanya belum diketahui oleh siswa saat 
pembelajaran meskipun kata-kata itu sering muncul dalam buku pelajaran yang 
mereka gunakan misalnya Lembar Kerja Siswa (LKS) atau buku paket. 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah peningkatan penguasaan 
kosakata bahasa Jawa untuk keterampilan menulis surat undangan dengan media kartu 
tempel dan perubahan sikap siswa kelas VIII A setelah kegiatan belajar mengajar. 
Berkaitan dengan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
peningkatan penguasaan kosakata bahasa Jawa untuk keterampilan menulis surat 
undangan dengan media kartu tempel dan perubahan sikap siswa kelas VIII A setelah 
kegiatan belajar mengajar. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi konsep (1) kosakata, (2) 
keterampilan menulis, (3) dasar surat-menyurat dan (4) permainan kartu tempel. 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas instrumen tes dan nontes. 
Instrumen nontes menggunakan pedoman observasi, pedoman wawancara dan 
pedoman jurnal saat penelitian. Analisis data menggunakan analisis deskriptif 
kualitatif dan analisis deskriptif persentase. 

Hasil nilai siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Bonang dari prasiklus sampai siklus 
II mengalami peningkatan. Hasil rata-rata kelas dari tes prasiklus sebesar 62,1. Pada 
siklus I hasil rata-rata kelas sebesar 77,85 dan mengalami peningkatan sebesar 15,75 
dari prasiklus. Pada siklus II hasil rata-rata kelas sebesar 79,5 dan mengalami 
peningkatan sebesar 1,65 dari siklus I, dan hasil rata-rata kelas dari prasiklus sampai 
siklus II meningkat sebesar 17,4. Perilaku siswa juga semakin baik. Selain itu, siswa 
juga bersemangat dan merasa senang dalam pembelajaran. 

Berdasarkan penelitian di atas, Guru bahasa Jawa kelas VIII A sebaiknya 
menggunakan kartu tempel sebagai media pembelajaran menulis surat undangan dan 
siswa hendaknya bersemangat dan bersikap positif selama pembelajaran berlangsung. 
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Ukara yaiku sekabehaning morfem sing ngemot pawarta babagan  tegese 
tembung sing ana ing basa. Ukara nduwe peranan penting ing kegiatan basa. Nalika 
wicara, nulis, nyemak, lan maca, siswa kudu nduwe kawruh basa. Emane, kegiatan 
nulis layang ulem, kawruh basa siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Bonang isih 
kurang. Isih akeh ukara sing durung dingerteni tegese nalika pamulangan, senadyan 
tembung-tembung iku kerep metu ana ing buku pelajaran sing digunakake siswa 
kayata Lembar Kerja Siswa (LKS) utawa buku paket.  

Perkara sing dibahas ing panaliten iki yaiku peningkatan penguasaan tembung 
kanggo keterampilan nulis layang ulem nganggo media kartu tempel lan owah-
owahan unggah-ungguh siswa kelas VIII A sawise pamulangan. Adhedhasar perkara 
kasebut, panaliten iki nduwe ancas nggambarake peningkatan penguasaan tembung 
kanggo keterampilan nulis layang ulem nganggo media kartu tempel lan owah-
owahan tumindake siswa kelas VIII A sawise pamulangan. 

Teori sing digunakake ing panaliten iki yaiku teori (1) kosakata, (2) keterampilan 
nulis, (3) dhasar layang lan (4) dolanan kartu tempel. Instrumen panaliten ana loro 
yaiku instrumen tes lan nontes. Instrumen nontes gunakake lembar observasi, lembar 
wawancara, lan lembar jurnal nalika panaliten. Analisis data nganggo analisis 
deskriptif kualitatif lan analisis deskriptif persentase. 

Hasil biji siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Bonang saka prasiklus nganti siklus 
II terus ningkat. Asile tes prasiklus rata-rata yaiku 62,1. Siklus I asile tes rata-rata 
77,85 lan nanjak (ningkat) 15,75 saka prasiklus. Siklus II asile tes rata-rata 79,5 lan 
nanjak (ningkat) 1,65 saka siklus I, lan asil rata-rata kelas saka prasiklus tumekane 
siklus II nanjak (ningkat) 17,4. Unggah-ungguh siswa sansaya apik. Kajaba iku, siswa 
uga grengseng lan ngrasa seneng ing pamulangan. 

Adhedhasar panaliten ing dhuwur, prayogane guru basa Jawa kelas VIII A 
gunakake media kartu tempel kanggo pamulangan nulis layang ulem dene siswa kudu 
tansah grengseng lan tumindak sing apik nalika pamulangan. 
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