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ABSTRAK 
 

Farhati, Lathifa Ajria. 2011. Pengembangan Materi Ajar Membaca Nyaring 

Berbasis Kontekstual pada Kelas VII di Ungaran. Skripsi. Jurusan Bahasa 

dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Dra. Sri Prastiti Kusuma Anggraeni, Pembimbing II: Drs. 

Agus Yuwono, M.Si., M.Pd. 

 

Kata kunci : pengembangan, materi ajar, membaca nyaring, kontekstual. 

 

Tujuan utama pembelajaran bahasa Jawa adalah siswa terampil berbahasa 

Jawa. Kenyataannya tujuan tersebut belum tercapai. Salah satu sebabnya karena 

penggunaan materi ajar yang tidak fokus melatih keterampilan berbahasa Jawa. 

Membaca nyaring merupakan salah satu keterampilan berbahasa Jawa yang harus 

dikuasai siswa SMP. Materi ajar yang digunakan dalam membaca nyaring belum 

bisa melatih siswa agar terampil membaca nyaring. Konteks bacaan dalam materi 

ajar membaca nyaring juga terpaku pada kebudayaan di Surakarta dan 

Yogyakarta. Padahal koteks bacaan yang baik untuk pembelajaran bahasa Jawa 

adalah konteks yang keberadaannya dekat dengan siswa. Materi ajar yang kurang 

memadai inilah yang mendorong perlunya pengembangan materi ajar membaca 

nyaring berbasis kontekstual. 

Berdasarkan uraian tersebut, masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pengembangan materi ajar membaca nyaring berbasis kontekstual pada kelas VII 

di SMPN 5 Ungaran. Tujuan penelitian ini untuk menghasilkan materi ajar 

membaca nyaring berbasis kontekstual pada kelas VII di SMPN 5 Ungaran. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pengembangan 

(Research & Development). Pengembangan materi ajar dilakukan melalui enam 

tahap yaitu (1) pengumpulan informasi, (2) analisis kebutuhan, (3) merancang 

prototipe awal, (4) validitas prototipe/uji ahli, (5) revisi prototipe, dan (6) produk 

akhir. Data kebutuhan materi ajar dianalisis melalui cara reduksi data, penyajian 

data, dan pengambilan kesimpulan. Data uji ahli prototipe dianalisis 

menggunakan teknik deskriptif prosentase. 

Hasil pengumpulan informasi menunjukkan bahwa pembelajaran membaca 

nyaring yang selama ini berlangsung belum berhasil. Salah satu faktornya karena 

materi ajar yang tidak memadai. Berdasar analisis kebutuhan, perlu adanya 

inovasi materi ajar baru yaitu dengan tema kebudayaan dan keluarga yang sesuai 

dengan konteks kehidupan siswa di SMPN 5 Ungaran. Penyusunan prototipe 

dilakukan dengan memperhatikan harapan guru dan siswa tentang inovasi baru 

materi ajar. Selain itu, penyusunan juga dilakukan berdasarkan aspek penyajian 

dan kebenaran isi. 
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Prototipe modul mendapatkan penilaian dari ahli materi 76,92%, dan guru 

92,30%. Rata-rata prosentase penilaian ahli dan guru adalah 84,61%. Angka 

tersebut termasuk dalam kriteria baik, namun demi kesempurnaan prototipe masih 

perlu direvisi berdasarkan saran perbaikan dari ahli dan guru. Hasil akhir produk 

modul membaca nyaring berbasis kontekstual terdiri dari sampul depan, sampul 

dalam, atur pangiring, tujuan pembelajaran, sinau maca, gladhen maca, dan 

sampul belakang. 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah (1) Kepada 

para guru hendaknya melakukan inovasi dalam pembelajaran, tidak hanya materi 

ajar tetapi bisa juga model pembelajaran, media pembelajaran dan berbagai hal 

lainnya yang mendukung proses pembelajaran. (2) Belum sempurnanya penelitian 

pengembangan ini, maka hendaknya perlu dilakukan penelitian-penelitian 

pengembangan lainnya sebagai penyempurna penelitian ini dan menjadi produk 

baru dalam penelitian pengembangan tentang pengajaran Bahasa Jawa. (3) Untuk 

mendapatkan analisis yang menyeluruh terhadap prototipe materi ajar membaca 

nyaring yang telah disusun, maka peneliti mepersilakan prototipe tersebut diujikan 

kepada siswa untuk mengetahui kesahihannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sesuai dengan prinsip pengembangan KTSP, satuan pendidikan harus 

mengembangkan kurikulumnya sendiri. Pengembangan materi ajar termasuk 

dalam pengembangan kurikulum berdasarkan KTSP. Menurut Mulyasa 

(2009:19) KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, 

potensi dan karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat setempat dan 

peserta didik. Demikian pula materi ajar haruslah dikembangkan sesuai 

dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, serta 

sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik.  

Berdasarkan penelitian Sutjipto (dalam Jurnal Pendidikan dan 

Kebudayaan vol 15 2009:368) pengembangan KTSP cenderung adopsi/ 

fotocopy model dari yang telah ada. Satuan pendidikan masih banyak yang 

belum mengembangkan KTSP sesuai kondisi satuan pendidikan, potensi dan 

karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat setempat dan peserta 

didik. Hal ini membuktikan juga bahwa materi ajar juga belum dikembangkan 

sesuai dengan konteks peserta didik dan lingkungan. 

Uraian tersebut merupakan gambaran nyata dunia pendidikan di 

Indonesia. Tentunya dalam pembelajaran bahasa Jawa tidak jauh berbeda. 

Pengembangan pembelajaran muatan lokal selama ini juga kurang 

memperhatikan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, 
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serta kondisi sosial budaya masyarakat dan peserta didik. Pengembangan 

bahasa Jawa masih terpusat dengan konteks lingkungan di Surakarta dan 

Yogyakarta sebagai pusat budaya Jawa. Padahal di setiap daerah memiliki 

potensi dan kebudayaan yang berbeda-beda. Bahkan bahasa Jawa di setiap 

daerah memiliki dialek yang berbeda satu sama lain.  

Perbedaan tersebut menjadi landasan pengembangan materi ajar yang 

sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, 

serta kondisi sosial budaya masyarakat dan peserta didik. Materi ajar yang 

keberadaannya dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik akan lebih 

mudah diterima. Menurut Utorodewo (dalam Muslich 2010:77) kegiatan 

belajar mengajar berdasarkan KTSP, mengandalkan data-data primer yang ada 

di sekeliling lokasi satuan pendidikan. Proses pembelajaran yang sesuai 

dengan KTSP yaitu pembelajaran berbasis kontekstual. Untuk mendukung 

pengembangan KTSP maka perlu adanya materi ajar berbasis kontekstual. 

Menururt Johnson (2006:88) pembelajaran kontekstual membantu para 

siswa menemukan makna dalam pelajaran mereka dengan cara 

menghubungkan materi akademik dengan konteks kehidupan keseharian 

mereka. Hubungan materi dengan konteks kehidupan nyata akan mendorong 

siswa belajar lebih giat karena materi yang dipelajari di sekolah bermanfaat 

bagi kehidupan keseharian. Tugas guru dalam pembelajaran kontekstual salah 

satunya yaitu membuat materi berkaitan dengan konteks siswa dan 

lingkungan, sehingga siswa bisa memaknai pembelajaran. 
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Pembelajaran berbasis kontekstual diharapkan mampu mengajak siswa 

untuk menemukan makna materi ajar untuk kehidupan. Pembelajaran yang 

bermakna akan mengena dalam pikiran siswa, jadi hasil pembelajaran tidak 

mudah terlupakan oleh siswa. Selain itu, pembelajaran berbasis kontekstual 

dapat dipraktikan oleh siswa dalam kehidupan keseharian. 

Pembelajaran bahasa Jawa juga belum mengembangkan materi ajar 

bersasis kontekstual, oleh karena itu perlu dikembangkan materi ajar berbasis 

kontekstual. Hal tersebut akan memudahkan anak dalam memaknai 

pembelajaran bahasa Jawa serta mampu menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Pembelajaran bahasa Jawa tidak hanya berkutat pada kebudayaan 

yang ada di Surakarta dan Yogyakarta, tetapi juga kebudayaan yang ada di 

sekitar peserta didik. 

Pembelajaran bahasa meliputi empat keterampilan, yaitu menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis. Setiap keterampilan mempunyai hubungan 

yang sangat erat (Tarigan 2008:1). Keempat ketrampilan memiliki peran 

masing-masing. Salah satu keterampilan bahasa yang penting adalah membaca 

karena keterampilan tersebut sangat membantu proses belajar menjadi lebih 

efektif.  Setiap pelajaran tentu mengharuskan peserta didik untuk membaca 

materinya. Anak yang gemar membaca akan memperoleh informasi baru dari 

bacaan yang dibacanya. Pentingnya ketrampilan membaca dalam kehidupan 

sehari-hari menuntut guru agar membuat materi ajar yang sesuai konteks 

kehidupan siswa. 
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Ditinjau dari segi terdengar atau tidaknya suara pembaca, proses 

membaca terdiri dari membaca nyaring dan membaca dalam hati (Tarigan 

2008:22). Dalam membaca, pembaca harus memperhatikan ucapan, artikulasi, 

jeda, dan intonasi (Nenden 2008:4).  Berdasarkan wawancara peneliti dengan 

guru mata pelajaran bahasa Jawa SMP Negeri 5 Ungaran (tanggal 30 Juni 

2010), guru menggunakan materi ajar dari buku teks dan LKS saja. Padahal 

teks bacaan dalam buku teks dan LKS untuk KD membaca nyaring kurang 

mendukung untuk penyempurnaan keterampilan membaca nyaring. Menurut 

Muslich (2010:97) buku teks harus berisi serangkaian kegiatan yang 

mendukung ketercapaian kompetensi tertentu. Buku teks yang digunakan di 

SMP Negeri 5 Ungaran, materi membaca nyaring kurang memperhatikan 

ketercapaian kompetensinya. Buku teks dan LKS hanya menyediakan 

beberapa teks bacaan yang panjang. Teks bacaan tersebut juga belum fokus 

untuk melatih siswa agar memiliki kompetensi membaca nyaring. Aspek 

membaca nyaring seperti pelafalan, artikulasi, jeda, dan intonasi tidak 

diperhatikan secara seksama. Dapat disimpulkan bahwa materi ajar yang 

digunakan di SMP Negeri 5 Ungaran untuk KD membaca nyaring masih 

kurang mendukung ketercapaian kompetensinya. Selain itu, konteks bacaan 

dalam buku teks dan LKS tidak sesuai dengan kehidupan siswa dan 

lingkungan sekolah.  Siswa merasa tidak mengerti karena bacaan yang dipakai 

tidak akrab dengan kehidupan mereka. Sering kali siswa hanya menduga-duga 

pelafalan kosakata tertentu. Hal tersebut menyebabkan hasil pembelajaran 

membaca kurang maksimal. Berdasarkan uraian tersebut maka perlu adanya 
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pengembangan materi ajar membaca nyaring berbasis kontekstual di SMP 

Negeri 5 Ungaran. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang ditemukan beberapa permasalahan 

pembelajaran membaca nyaring dalam bahasa Jawa sebagai berikut: 

1. Masih banyak siswa yang pelafalan, artikulasi, jeda dan intonasi kurang 

tepat saat membaca nyaring. 

2. Materi ajar membaca nyaring yang terpusat pada kebudayaan Jawa di 

Surakarta dan Yogyakarta tanpa memperhatikan potensi budaya setiap 

daerah. 

3. Belum adanya pengembangan materi ajar yang sesuai dengan konteks 

lingkungan siswa.  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Beberapa masalah yang ada dalam uraian identifikasi masalah masih 

terlalu luas, untuk itu perlu dibatasi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti 

dengan guru mata pelajaran bahasa Jawa SMP Negeri  5 Ungaran (tanggal 30 

Juni 2010), sekolah tersebut mengalami kesulitan dalam pembelajaran 

membaca nyaring. Kebanyakan siswa tidak paham teks bacaan yang sedang 

dibaca, sehingga pelafalan beberapa kosakata masih keliru. Siswa hanya asal 

menduga-duga lafalnya tanpa mengetahui maknanya. Permasalahan materi 

ajar yang tidak kontekstual dengan siswa dan lingkungannya menyulitkan 

siswa dalam melafalkan beberapa kosakata dan memaknai isi bacaan. 
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Pengembangan materi ajar bahasa Jawa membaca nyaring berbasis 

kontekstual hanya dipusatkan di SMP Negeri 5 Ungaran. Berdasarkan 

Kurikulum Bahasa Jawa tahun 2010, Kompetensi Dasar Membaca nyaring 

terdapat pada jenjang kelas VII. Maka pengembangan materi ajar membaca 

nyaring terbatas untuk jenjang kelas VII saja. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pengembangan materi ajar membaca nyaring berbasis kontekstual pada kelas 

VII di SMP Negeri 5 Ungaran?  

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan materi ajar 

membaca nyaring berbasis kontekstual pada kelas VII di SMP Negeri 5 

Ungaran. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Memberikan sumbangan kepada sekolah dengan mengembangkan 

materi ajar membaca nyaring berbasis kontekstual. 

b. Mensukseskan program pemerintah “Gemar Membaca”. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini memberi manfaat sebagai berikut. 

a. Bagi Masyarakat 

Lingkungan dan budaya masyarakat sekitar sekolah dapat dikenalkan 

melalui materi berbasis kontekstual. Hal tersebut secara tidak langsung 

juga melestarikan budaya di lingkungan sekitar sekolah.  

b. Bagi Sekolah 

Membantu sekolah mengembangkan KTSP khususnya pada 

pengembangan materi ajar bahasa Jawa. 

c. Bagi Guru 

Membantu guru menyediakan materi ajar membaca nyaring berbasis 

kontekstual. 

d. Bagi Siswa 

Membantu siswa memaknai materi ajar agar bermanfaat bagi kehidupan 

sehari-hari. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian pengembangan mulai diminati oleh beberapa peneliti, 

terutama pengembangan media pembelajaran dan bahan ajar. Penelitian bahan 

ajar membaca salah satunya dilakukan oleh Susanti (2009) dengan judul 

Pengembangan Bahan Ajar Membaca Indah Puisi bagi Anak SMP Kelas VII 

Semester II. Penelitian tersebut bertujuan mengembangkan bahan ajar 

membaca indah puisi yang diwujudkan dalam bentuk RPP dan buku ajar 

membaca indah puisi. Buku ajar yang dikembangkan terdiri dari empat bab 

yaitu memahami isi puisi, berlatih vokal, membaca indah puisi, dan refleksi. 

Selaras dengan penelitian Susanti (2009), Masyruroh (2010) juga 

meakukan pengembangan bahan ajar dalam bentuk buku. Penelitian 

Masyruroh (2010) berjudul Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Jawa untuk 

Siswa SMP/MTs Kelas VII Semester 2 mengembangkan buku yang mencakup 

empat keterampilan berbahasa. Pengembangan ini memfokuskan pada aspek 

pemilihan materi, penyajian materi, dan kebahasaan. 

Tidak jauh berbeda dengan kedua penelitian di atas. Rahayu (2011) juga 

mengembangkan bahan ajar. Penelitian Rahayu (2011) berjudul 

Pengembangan Bahan Ajar Membaca dan Menulis untuk Kelas VII SMP. 

Penelitian ini menghasilkan buku yang terdiri dari tiga unit. Masing-masing 
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unit menjabarkan satu Kompetensi Dasar dan pada akhir unit tiga terdapat uji 

materi. 

Berdasarkan ketiga kajian pustaka di atas, ketiganya mengembangkan 

bahan ajar yang berbentuk buku yang diperuntukan siswa SMP/MTs kelas 

VII. Pengembangan yang akan dilakukan oleh peneliti juga berbentuk buku 

dan diperuntukan siswa SMP/MTs kelas VII tetapi penelitian ini hanya untuk 

satu Kompetensi Dasar yaitu membaca nyaring. Selain itu, pengembangan 

dalam penelitian ini akan dibuat berbasis kontekstual. Berdasarkan ketiga 

kajian pustaka di atas belum ada pengembangan bahan ajar membaca yang 

berbasis kontekstual. Pengembangan materi ajar membaca nyaring berbasis 

kontekstual jelas berbeda dan belum ada penelitian sebelumnya. 

Pengembangan materi ajar membaca nyaring berbasis kontekstual ini 

dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan materi ajar yang berbentuk 

modul. Materi pokok membaca disesuaikan dengan kontekstual siswa. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Dalam landasan teoretis ini dipaparkan beberapa teori yag mendukung 

proses penelitian pengembangan ini. Teori-teori tersebut meliputi hakikat 

membaca, hakikat membaca nyaring, pembelajaran membaca nyaring tingkat 

SMP/MTs, hakikat materi ajar, dan materi ajar membaca nyaring. 

2.2.1 Hakikat Membaca 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:83) tertulis bahwa 

membaca adalah melihat serta memahami apa yang tertulis dengan melisankan 
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atau dalam hati. Tarigan (2008:8) menarik simpulan dari beberapa penulis 

sebagai berikut. 

Membaca adalah suatu kemampuan untuk melihat lambang-lambang tertulis 

serta mengubah lambang-lambang tersebut melalui fonik (phonics = suatu 

metode pembelajaran membaca, ucapan, ejaan, berdasarkan interpretasi 

fonetik terhadap ejaan biasa) menjadi/menuju membaca lisan (oral reading).  

 

Hakikat membaca menurut Anggraeni (2009:2) adalah suatu kegiatan untuk 

mengucapkan lambang-lambang bunyi sesuai lafalnya.  

Kegiatan membaca tentu memiliki tujuan tertentu. Tujuan membaca 

menurut Blanton (dalam Rahim 2005:11) beberapa diantaranya untuk 

kesenangan, menyempurnakan membaca nyaring, menggunakan strategi 

tertentu, dan memperoleh informasi. 

Membaca menurut Broughton (dalam Tarigan 2008:14) terbagi menjadi 

tiga jenis yaitu membaca nyaring, membaca dalam hati, dan membaca telaah 

isi. Ketiga jenis tersebut memiliki teknik dan tujuan yang berbeda-beda. 

 

2.2.2 Hakikat Membaca Nyaring 

Menurut Broughton (dalam Tarigan 2008:23) membaca nyaring 

merupakan suatu keterampilan yang serba rumit, kompleks, banyak seluk 

beluknya. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan membaca nyaring 

adalah cara membaca dengan bersuara. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

membaca nyaring adalah pelafalan vokal maupun konsonan, nada atau lagu 

ucapan, penguasaan tanda-tanda baca, pengelompokan kata atau frase ke 

dalam satuan-satuan ide, kecepatan mata, dan ekspresi. 
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Menurut Tarigan (2008:25-26) keterampilan yang dituntut dalam 

menyempurnakan membaca nyaring yaitu membaca menggunakan pelafalan 

dan intonasi yang tepat. 

2.2.3 Pembelajaran Membaca Nyaring Tingkat SMP/MTs 

Membaca nyaring merupakan salah satu pembelajaran keterampilan 

berbahasa yang harus dikuasai siswa. Pembelajaran membaca nyaring 

berdasarkan Standar Isi Bahasa Jawa SMP/MTs 2010 terbagi dalam tiga 

Kompetensi Dasar sebagai berikut. 

a. Membaca nyaring (kelas VII semester 1), 

b. Membaca nyaring teks nonsastra (kelas VIII semester 2), dan 

c. Membaca nyaring cerita wayang Ramayana (kelas IX semester 1). 

Setiap Kompetensi Dasar bertujuan agar siswa terampil membaca nyaring 

sesuai dengan tuntutan keterampilan membaca nyaring. Teks yang digunakan 

dalam membaca nyaring disesuaikan dengan ketentuan dalam Kompetensi Dasar 

yang dicantumkan dalam Standar Isi. Dapat dilihat pada ketiga Kompetensi Dasar 

di atas jika pada poin (b) membaca nyaring harus menggunakan teks nonsastra, 

sedangkan pada poin (c) harus merupakan cerita wayang Ramayana. Berbeda 

dengan poin (b) dan (c), pada poin (a) tidak ada ketentuan khusus teks yang 

dibaca pada pembelajaran membaca nyaring. Hal tersebut memberikan 

kesempatan pada guru untuk mengembangkan teks bacaan sebagai materi ajar 

dalam pembelajaran membaca nyaring. Meteri ajar yang disusun guru dinilai lebih 

efisien daripada materi ajar yang ada di dalam buku, karena guru mampu 

memberikan penekanan-penekanan khusus sesuai kemampuan siswa. 
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2.2.4 Hakikat Materi Ajar  

Materi ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu 

guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Materi yang 

dimaksud bisa berupa materi tertulis, maupun materi tidak tertulis (Dikti dalam 

Madfree, 2009). Materi ajar memiliki tujuan tertentu dalam kegiatan belajar 

mengajar. Menurut Depdiknas (2006) pengertian bahan ajar atau materi 

pembelajaran sebagai berikut. 

„Bahan ajar atau materi pembelajaran (instructional materials) adalah bahan 

yang diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

yang harus dikuasai siswa dalam rangka memenuhi standar kompetensi 

yang ditetapkan.‟ 

 

Berdasarkan hal tersebut, hendaknya materi ajar dipilih dan disusun benar-benar 

agar mampu menunjang tercapainya Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. 

Materi ajar dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Contoh materi ajar 

tertulis adalah kliping, modul, buku, handout, dan paper. Contoh materi ajar yang 

tidak tertulis adalah gambar, foto, miniatur, dan objek langsung.  

Tidak semua materi ajar yang dipakai dalam pembelajaran sudah baik. 

Menurut Mujimin (2009:21) kriteria materi ajar yang baik adalah yang sesuai 

dengan kurikulum, indikator, dan perkembangan kognisi siswa, serta kebenaran 

materi dari segi bahasa dan sastra. 

Materi ajar yang baik saja masih belum cukup, tapi juga harus efektif. 

Menurut Tarigan (2009:97) materi ajar yang efektif dalam pengajaran bahasa 

mempunyai ciri-ciri berikut ini. 
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a. Berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang logis secara teoritis. 

b. Menumbuhkan serta membangkitkan minat dan perhatian para pembelajar. 

c. Sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang para pembelajar. 

d. Memberikan contoh-contoh cara penggunaan bahasa yang baik dan benar. 

e. Menyediakan kegiatan-kegiatan yang berguna bagi para pembelajar. 

f. Memberi kesempatan bagi pemakaian bahasa yang komunikatif  

dan otentik. 

Materi ajar yang baik dan efektif hendaknya juga disajikan berdasarkan 

aspek-aspek penyajian yang dikemukakan Mujimin (2009:23) sebagai berikut. 

a. Tujuan pembelajaran disajikan secara jelas. 

b. Materi ajar disajikan bertahap sesuai tingkat kerumitan. 

c. Materi ajar disajikan secara menarik agar mendapat perhatian siswa. 

d. Materi ajar mudah dipahami siswa. 

e. Materi ajar disajikan untuk mendorong keaktifan belajar dan berpikir siswa. 

f. Hubungan materi ajar saling memperkuat. 

g. Setiap materi ajar disertai latihan dan evaluasi akhir untuk setiap Kompetensi 

Dasar. 

 

2.2.5 Materi Ajar Membaca Nyaring 

Bentuk nyata materi membaca nyaring adalah sebuah teks (wacana tertulis). 

Menurut Mulyana (2005:1) wacana merupakan unsur kebahasaan yang relatif 

paling kompleks dan paling lengkap. Tidak jauh berbeda dengan pendapat 

Mulyana, menurut Chaer (2003:267) wacana adalah suatu bahasa yang lengkap, 

sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan gramatikal tertinggi atau terbesar. 
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Sebagai satuan gramatikal tertinggi atau terbesar, berarti wacana itu dibentuk dari 

kalimat atau kalimat-kalimat yang memenuhi persyaratan gramatikal maupun 

persyaratan kewacanaan lainnya. Sebagai satuan bahasa yang lengkap wacana 

mengandung konsep, gagasan, pikiran, ide yang utuh agar mudah dipahami oleh 

pembaca (bagi wacana tertulis) dan pendengar (bagi wacana lisan). 

Sesuai dengan kriteria materi ajar yang baik, wacana untuk materi ajar 

membaca nyaring harus memperhatikan kebenaran materi dari segi bahasa dan 

kesesuaian materi dengan perkembangan kognisi siswa. Wacana bahasa Jawa 

yang memperhatikan kebenaran materi berdasarkan kebahasaan dapat dilakukan 

melalui: (a) penggunaan EYD dan unggah-ungguh yang tepat, (b) penggunaan 

kalimat yang efektif, (c) tingkat keterbacaan wacana yang baik, dan (d) tingkat 

kesukaran yang diaplikasikan melalui pemilihan kata sukar (diksi). 

Wacana yang sesuai untuk perkembangan kognitif siswa tingkat SMP/MTs 

perlu memperhatikan perkembangan psikologis. Berdasarkan psikolinguistik, 

anak usia SMP/MTs sudah wajar diberi sebuah wacana. Pada umumnya siswa 

SMP/MTs sudah bisa membaca dan memahami sebuah wacana. Jika anak 

diberikan wacana, maka bukan hal yang terlalu sulit bagi mereka. Dari segi 

psikologis wacana yang diberikan temanya harus sesuai usia anak. Apabila tidak 

sesuai usia anak, bacaan terlalu mudah ataupun terlalu sulit untuk dipahami anak. 

Tema yang disenangi anak-anak menurut Wiryodijoyo (1989:193) sebagai 

berikut. 
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Anak-anak usia 11-14 tahun (usia siswa SMP/MTs) memiliki ketertarikan 

terhadap tema-tema bacaan tertentu. Pada anak perempuan lebih tertarik 

pada cerita khayalan yang romantis, cerita mengenai hubungan sosial, dan 

hubungan antar bangsa. Sebaliknya pada anak laki-laki tidak suka cerita 

seperti itu. Mereka lebih tertarik kepada cerita tentang penemuan-penemuan 

dan bacaan yang berhubungan dengan pengetahuan.  

 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa SMP/MTs adalah 

membaca nyaring. Selama ini siswa belum mampu membaca nyaring secara 

sempurna. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, terutama materi ajar 

yang kurang fokus menggali kemampuan membaca nyaring. Indikator yang harus 

dikuasai siswa yaitu membaca dengan ucapan dan intonasi yang tepat.  

Kurangnya materi ajar yang memadai mendorong pengembangan materi 

ajar yang menekankan pada pencapaian indikator membaca nyaring. 

Pengembangan materi ajar ini tentulah disesuaikan dengan kriteria penyajian dan 

isi materi ajar. 

Dari segi penyajian, materi ajar yang akan dikembangkan harus sesuai 

dengan kriteria berikut: (1) tujuan pembelajaran, (2) bertahap sesuai tingkat 

kerumitan, (3) menarik perhatian siswa, (4) mudah dipahami, (5) mendorong 

keaktifan siswa, (6) materi saling memperkuat, dan (7)  disertai latihan dan 

evaluasi. 

Segi isi materi ajar disesuaikan dengan kriteria materi ajar yang baik antara 

lain: (1) sesuai kurikulum, (2) sesuai tujuan pembelajaran, (3) sesuai dengan 

kebenaran bahasa, dan (4) sesuai dengan perkembangan kognitif siswa. 
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Materi ajar membaca nyaring berbentuk wacana, maka wacana yang 

dikembangkan harus sesuai dengan kriteria materi ajar yag baik. Wacana yang 

akan dikembangkan untuk siswa SMP/MTs ini harus sesuai dengan kebenaran 

segi kebahasaan dan perkembangan kognitif siswa. Wacana yang baik dari segi 

kebahasaan memperhatikan hal-hal berikut: (1) penggunaan EYD dan unggah-

ungguh, (2) penggunaan kalimat efektif, (3) tingkat keterbacaan yang sesuai, dan 

(4) tingkat kesukaran yang ditentukan melalui jumlah kata sulit dalam sebuah 

wacana.  

Wacana yang sesuai dengan perkembangan kognitif siswa ditentukan 

melalui pemilihan tema yang sesuai dengan psikologis dan ketertarikan siswa 

SMP/MTs. Tema-tema yang disukai antara lain tema tentang hubungan sosial dan 

perkembangan pengetahuan. Agar pembelajaran lebih bermakna untuk siswa, 

maka materi ajar yang akan dikembangkan disesuaikan dengan konteks siswa. 

Materi ajar tersebut dirancang dengan tujuan supaya siswa mampu mendapatkan 

manfaat dalam kehidupan nyata.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Untuk memenuhi tujuan penelitian, maka penelitian ini didesain dengan 

pendekatan penelitian pengembangan (Research & Development). Langkah-

langkah penelitian pengembangan mengacu pada pendapat yang dikemukakan 

oleh Borg & Gall (dalam Sugiyono 2009:409) yang meliputi: 1) potensi dan 

masalah, 2) pengumpulan informasi, 3) desain produk, 4) validasi desain, 5) 

perbaikan desain, 6) uji coba produk, 7) revisi produk, 8) ujicoba pemakaian, 9) 

revisi produk, 10) pembuatan produk masal. 

Peneliti menyederhanakan langkah-langkah penelitian menjadi enam tahap 

sebagai berikut. 

a. Pengumpulan Informasi 

Mengumpulkan informasi tentang materi ajar membaca nyaring yang selama 

ini dipakai di SMP Negeri 5 Ungaran dan tingkat keberhasilan 

pembelajarannya. 

b. Analisis Kebutuhan 

Mengumpulkan dan menganalisis data kebutuhan materi ajar  membaca 

nyaring berbasis kontekstual. 

c. Merancang Protitipe Awal 

Menyusun rancangan prototipe awal sesuai dengan kebutuhan akan materi 

ajar bahasa Jawa membaca nyaring berbasis kontekstual.  

17 
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d. Validasi Prototipe/ Uji Ahli 

Validasi prototipe merupakan pengkajian  prototipe yang dilakukan oleh ahli 

dan guru yang berkompeten untuk memberikan koreksi. 

e. Revisi Prototipe 

Memperbaiki prototipe awal sesuai dengan saran dan penilaian pada uji ahli. 

f. Produk Akhir 

Produk akhir materi ajar berbasis kontekstual yang telah diperbaiki sesuai 

dengan saran dan penilaian uji ahli. 

Desain Penelitian dapat divisualisasikan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Desain Penelitian 

Pengumpulan Informasi 

Mengumpulkan informasi 

awal tentang materi ajar 

membaca nyaring yang sudah 

digunakan selama ini dan 

tingkat keberhasilannya. 

Analisis Kebutuhan 

Mengumpulkan dan 

menganalisis data kebutuhan 

materi ajar  membaca nyaring 

berbasis kontekstual. 

Validasi Prototipe/    

Uji Ahli 

Pengkajian produk oleh 

ahli dan guru yang 

berkompeten. 

Revisi Prototipe 

Perbaikan prototipe 

berdasarkan saran dan 

penilaian uji ahli. 

Merancang Prototipe 

Menyusun rancangan prototipe 

awal sesuai dengan kebutuhan 

akan materi ajar bahasa Jawa 

membaca nyaring berbasis 

kontekstual. 

Produk Akhir 

Hasil akhir materi ajar 

membaca nyaring berbasis 

kontekstual. 
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3.2 Subjek Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu penelitian pengembangan maka 

membutuhkan dua jenis subjek. Subjek yang pertama untuk memperoleh data 

kebutuhan materi ajar. Subjek yang kedua untuk memperoleh data penilaian atau 

uji ahli prototipe. 

Subjek penelitian untuk data kebutuhan materi ajar adalah siswa dan guru. 

Siswa menjadi subjek penelitian karena materi ajar digunakan oleh siswa dalam 

proses pembelajaran. Siswa dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP 

Negeri 5 Ungaran. Jumlah seluruh siswa kelas VII adalah 216 orang. Jumlah 

tersebut dinilai peneliti terlalu banyak, maka peneliti hanya mengambil beberapa 

sampel saja. Menurut Azwar (2008:82) banyak ahli riset menyarankan untuk 

mengambil sampel 10% dari populasi. Berdasarkan hal tersebut, jumlah sampel 

dalam penelitian ini adalah 10% dari 216 yaitu 21,6 siswa dan dibuatkan menjadi 

22 siswa. Strata populasi siswa kelas VII di SMP Negeri 5 Ungaran dianggap 

relatif homogen, maka penentuan sampel menggunakan teknik sample random 

sampling. Pengambilan sampel sejumlah 22 siswa dilakukan secara acak. 

Guru merupakan subjek penelitian untuk data kebutuhan materi ajar karena 

guru adalah fasilitator dalam suatu pembelajaran, sehingga guru mengetahui 

kebutuhan materi ajar untuk peserta didik. Jumlah guru bahasa Jawa di SMP 

Negeri 5 Ungaran ada empat orang, tetapi yang akan menjadi subjek penelitian ini 

hanya guru yang mengajar kelas VII. 

Subjek penelitian untuk memperoleh data uji ahli prototipe adalah dosen 

ahli dan guru. Ahli materi sebagai penilai isi prototipe. Penilaian ini dilakukan 



 

 

20 

untuk mengetahui kelayakan isi prototipe dari segi kesesuaian dengan kurikulum, 

kebenaran bahasa, dan kekontekstualannya. Guru yang terlibat dalam uji ahli 

adalah guru yang mengajar di kelas VII karena dinilai mengetahui konteks yang 

cocok untuk anak didiknya. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik angket. 

Tujuannya untuk mendapatkan data kebutuhan dan uji ahli prototipe. Angket 

kebutuhan berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan guru dan siswa 

tentang materi ajar. Angket uji ahli digunakan untuk mendapatkan penilaian dari 

ahli dan guru. Penilaian tersebut akan menentukan perbaikan dan tingkat 

kelayakan prototipe. 

 

3.4 Instrumen Penelitian  Pengembangan Materi Ajar 

Penelitian pengembangan ini menggunakan instrumen berupa angket. Jenis 

angket yang akan dipakai ada dua yaitu angket kebutuhan dan uji ahli prototipe. 

Angket kebutuhan terbagi menjadi dua jenis yaitu angket kebutuhan guru dan 

siswa. Angket uji ahli prototipe terbagi menjadi dua yaitu angket uji ahli prototipe 

untuk ahli materi dan guru. Berikut tabel kisi-kisi umum instrumen penelitian ini. 
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Tabel 3.1 Kisi-Kisi Umum Instrumen Penelitian 

 

DATA SUBJEK INSTRUMEN 

Kebutuhan materi ajar 

membaca  nyaring 

berbasis kontekstual 

1. Siswa kelas VII SMPN 

5 Ungaran 

angket kebutuhan siswa 

2. Guru bahasa Jawa kelas 

VII SMPN 5 Ungaran 

angket kebutuhan guru 

Penilaian prototipe 

materi ajar membaca 

nyaring berbasis 

kontekstual 

1. Ahli materi angket uji ahli prototipe 

2. Guru  angket uji ahli prototipe 

 

3.4.1 Angket Kebutuhan Materi Ajar Membaca Nyaring Berbasis 

Kontekstual 

 

Angket kebutuhan materi ajar bahasa Jawa membaca nyaring berbasis 

kontekstual dibedakan menjadi dua yaitu angket kebutuhan siswa dan  guru.  

Hal-hal yang perlu diketahui dalam angket kebutuhan siswa meliputi (1) 

minat siswa terhadap pembelajaran bahasa Jawa membaca nyaring, (2) kondisi 

pembelajaran membaca nyaring, dan (3) harapan siswa terhadap materi ajar 

bahasa Jawa membaca nyaring. Berikut kisi-kisi penyusunan angket kebutuhan 

siswa. 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Angket Kebutuhan Siswa terhadap Materi Ajar 

Membaca Nyaring Berbasis Kontekstual 

 

ASPEK INDIKATOR 
JUMLAH 

SOAL 

NOMOR 

SOAL 

Minat Minat membaca  1 1 

Minat mengikuti pembelajaran 

membaca 

1 2, 3 

Kondisi 

pembelajaran 

membaca nyaring 

Persepsi terhadap materi ajar 4 4, 5, 6, 7 

Tingkat pemahaman siswa 2 8, 9  
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Cara mengajar guru 2 10, 11 

Materi ajar 

berbasis 

kontekstual 

Isi 2 12, 13 

Harapan lain 3 14, 15, 16 

 

Tabel 3.2 yang membahas tentang kisi-kisi angket kebutuhan siswa, hal 

tersebut akan berbeda dengan kisi-kisi angket kebutuhan guru. Hal-hal yang perlu 

diketahui dalam angket kebutuhan guru meliputi (1) kondisi umum pembelajaran 

bahasa Jawa, (2) kondisi awal pembelajaran membaca nyaring, dan (3) harapan 

guru terhadap materi ajar bahasa Jawa membaca nyaring berbasis kontekstual. 

Berikut gambaran umum kisi-kisi angket kebutuhan guru. 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Angket Kebutuhan Guru terhadap Materi Ajar 

Membaca Nyaring Berbasis Kontekstual 

 

ASPEK INDIKATOR 
JUMLAH 

SOAL 

NOMOR 

SOAL 

Kondisi umum 

pembelajaran 

bahasa Jawa 

Pelaksanaan pembelajaran 1 1 

Minat siswa terhadap 

pelajaran bahasa Jawa 

1 2 

Kondisi 

pembelajaran 

membaca nyaring 

Keterlaksanaan pembelajaran 

membaca nyaring. 

1 

 

3 

 

Cara mengajar guru ketika 

pembelajaran membaca 

nyaring. 

1 

 

 

4 

 

 

Materi yang dipakai guru 

ketika pembelajaran 

membaca nyaring. 

2 

 

 

5, 6 

 

 

Sumber belajar yang dipakai 1 7 

Kendala yang dihadapi guru 

ketika pembelajaran 

membaca nyaring. 

2 8, 9 

Materi ajar Isi 2 10,11 
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membaca nyaring 

berbasis 

kontekstual 

Harapan lain 3 12, 13, 14 

 

Tabel 3.3 memberikan gambaran angket kebutuhan yang akan diisi oleh 

guru. Untuk mempermudah responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

terdapat dalam angket, disediakan petunjuk pengisian angket.  

 

3.4.2 Angket Uji Ahli Prototipe Materi Ajar Membaca Nyaring Berbasis 

Kontekstual 

 

Menurut Sugiyono (2009:414) validasi  merupakan proses kegiatan untuk 

menilai rancangan produk. Validasi prototipe dilakukan dengan menyebar angket 

uji ahli prototipe. Angket tesebut bertujuan untuk mengetahui penilaian ahli 

terhadap prototipe serta untuk menentukan prosentase kelayakan prototipe. 

Angket uji ahli dibagikan kepada ahli materi dan guru.  

Aspek-aspek yang akan dinilai meliputi kesesuaian materi dengan 

kurikulum, kebahasaan, kekontekstualan, dan penyajian materi ajar. Berikut tabel 

kisi-kisi angket uji ahli prototipe. 

 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Angket Uji Ahli Prototipe Materi Ajar Membaca Nyaring 

Berbasis Kontekstual 

 

ASPEK INDIKATOR 
JUMLAH 

SOAL 

NOMOR 

SOAL 

Kesesuaian dengan 

Kurikulum 

Sesuai dengan indikator 

pencapaian 

1 1 

Kebahasaan Penggunaan EYD 1 2 
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Penggunaan unggah-ungguh 1 3 

Keefektifan kalimat 1 4 

Tingkat keterbacaan 1 5 

Tingkat kesukaran 1 6 

Kekontekstualan 

Materi Ajar 

Sesuai dengan perkembangan 

kognisi siswa 

1 7 

Sesuai dengan lingkungan siswa 1 8 

Sesuai dengan perkembangan 

psikologis siswa 

1 9 

Penyajian Materi 

Ajar 

Penahapan materi ajar 1 10 

Menarik perhatian siswa 1 11 

Mudah dipahami siswa 1 12 

Mendorong keaktifan belajar 1 13 

 

Angket uji ahli prototipe disertai petunjuk pengisian agar ahli dan guru lebih 

mudah dalam mengisi angket. Hasil penilaian tersebut nantinya akan dianalisis 

sebagai pedoman perbaikan. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data 

kebutuhan dan data uji ahli. Kedua data tersebut dianalisis menggunakan cara 

yang berbeda, karena jenis data dan hasil yang ingin diperoleh berbeda. 

Data kebutuhan materi ajar dianalisis melalui cara reduksi data, penyajian 

data, dan pengambilan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih data 

dan mengelompokannya. Penyajian data dilakukan dengan membuat tabel-tabel 
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yang menggambarkan materi ajar yang selama ini digunakan dan kebutuhan 

materi ajar. Tahapan yang terakhir yaitu menyimpulkan hasil penyajian data 

tentang kebutuhan materi ajar. Berdasarkan kesimpulan kebutuhan materi ajar 

tersebut lalu dikembangkan prototipe materi ajar membaca nyaring. 

Analisis data yang kedua adalah analisis data dari uji ahli prototipe. Analisis 

data ini menggunakan teknik deskriptif presentase. Data yang diperoleh diubah 

dalam bentuk presentase menggunakan rumus sebagai berikut. 

     

 

 

 

Setelah diketahui presentasenya maka dapat diketahui bahwa prototipe 

materi ajar sudah baik atau belum berdasarkan kriteria berikut. 

86% - 100% = sangat baik 

81% - 85%  = baik 

71% - 80% = cukup 

61% - 70% = kurang 

≤ 60%  = sangat kurang 

Data uji ahli ini digunakan sebagai penilaian terhadap prototipe materi ajar 

dan sebagai acuan perlu atau tidaknya perbaikan materi ajar. Selain menggunakan 

teknik presentase, analisis data juga dilakukan secara deskriptif yaitu memaparkan 

saran yang telah diberikan oleh para ahli. Hasil pemaparan inilah yang menjadi 

kunci utama perbaikan prototipe. 

 

NP =  

Keterangan: 

NP : Nilai Prosentase 

NK : Nilai Komulatif 

NM : Nilai Maksimal 



 

 

26 

BAB  IV 

PENGEMBANGAN MATERI AJAR MEMBACA NYARING BERBASIS 

KONTEKSTUAL 

 

4.1 Deskripsi Pembelajaran Membaca Nyaring di SMPN 5 Ungaran 

 

Berdasarkan angket yang telah disebar kepada dua puluh dua siswa dan 

seorang guru SMP Negeri 5 Ungaran, dapat diperoleh informasi tentang kondisi 

pembelajaran membaca nyaring pada Mapel Bahasa Jawa di SMPN 5 Ungaran. 

Informasi tersebut meliputi minat, materi ajar yag digunakan, cara mengajar guru, 

dan persepsi siswa terhadap pembelajaran. Informasi ini akan menentukan 

langkah pengembangan materi ajar yang akan dilakukan. Informasi ini sebagai 

salah satu patokan pengembangan. Berikut deskripsinya. 

Tabel 4.1 Deskripsi Pembelajaran Membaca Nyaring Berdasarkan 

Persepsi Siswa 

 

ASPEK INDIKATOR JAWABAN JUMLAH PERSENTASE 

Minat Minat membaca 

teks berbahasa 

Jawa 

Berminat 8 36,4% 

Tidak 

berminat 
14 63,6% 

Minat mengikuti 

pelajaran 

membaca pada 

Mapel Bahasa 

Jawa 

Berminat 8 36,4% 

Tidak 

berminat 
14 63,6% 

Minat membaca 

nyaring pada 

Mapel Bahasa 

Jawa 

Berminat 7 31,8% 

Tidak 

berminat 
15 68,2% 

Materi Wujud materi Teks cerita 22 100% 

26 
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Ajar yang 

digunakan 

ajar Teks drama - - 

Teks berita - - 

Teks 

nonsastra 
- - 

Lainnya - - 

Jumlah paragraf 8-9 paragraf - - 

6-7 paragraf 17 77,3% 

4-5 paragraf 7 31,8% 

2-3 paagraf 5 22,7% 

1 paragraf - - 

Sumber materi 

ajar 
Buku paket 6 27,3% 

LKS 22 100% 

Majalah - - 

Lainnya - - 

Cara 

mengajar 

guru 

Cara mengajar Membaca 

bergantian 
20 90,9% 

Salah satu 

siswa 

membaca 

5 22,7% 

Membaca 

bersama 
- - 

Guru 

membacakan 

teks 

- - 

Kualitas 

mengajar guru 
Baik sekali - - 

Baik 3 13,7% 

Sedang 19 86,3% 

Kurang - - 

Kurang sekali - - 
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Persepsi 

siswa 

Persepsi siswa 

terhadap materi 

yang digunakan 

Menarik 10 45,5% 

Tidak menarik 12 54,5% 

Pemahaman 

siswa terhadap 

materi yang 

digunakan 

Paham 8 36,4% 

Tidak paham 14 63,6% 

Penguasaan 

siswa terhadap 

kompetensi 

membaca 

nyaring 

Menguasai 2 9,1% 

Tidak 

menguasai 
20 90,9% 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang selama 

ini terlaksana belum berhasil. Dari awal siswa sudah tidak tertarik dengan 

membaca, terbukti dengan hasil 63,6% tidak berminat membaca teks berbahasa 

Jawa dan tidak senang mengikuti pelajaran membaca pada mata pelajaran bahasa 

Jawa. Ketidaktertarikan tersebut diperkuat dengan 68,2 % siswa tidak menyenangi 

pelajaran membaca nyaring pada pelajaran bahasa Jawa. Kebanyakan dari mereka 

menjawab tidak mengerti dan membosankan.  

Ditinjau dari materi ajar yang digunakan oleh guru ketika pembelajaran 

membaca nyaring, 100% siswa mengatakan guru menggunakan teks cerita. 77,3% 

menyebutkan bahwa panjang teks cerita tersebut 6-7 paragraf dan 100% 

mengatakan bahwa teks tersebut berasal dari LKS. Berdasarkan pendapat siswa, 

90,9% guru menyuruh siswa membaca teks secara bergantian. Pembelajaran yang 

demikian menyebabkan 86,3% siswa merasa kualitas mengajar guru sedang atau 

biasa saja. Mereka tidak merasa tertarik sama sekali. Persepsi siswa setelah 

pembelajaran berakhir adalah 54,5% merasa tidak menarik dan 63,6% tidak 
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paham isinya. Menurut pengakuan siswa, 90,9% mereka tidak menguasai 

kemampuan membaca nyaring. Hal tersebut karena siswa merasa bacaan terlalu 

panjang dan malas membacanya. Kemampuan yang belum dikuasai siswa adalah 

membedakan pelafalan khas bahasa Jawa, contohnya membedakan bunyi /a/ dan 

/o/. 

Persepsi siswa yang tercermin pada Tabel 4.1 menjadi acuan bagi penelitian 

ini agar tidak membuat prototipe materi ajar seperti yang sudah digunakan dalam 

pembelajaran selama ini. Persepsi dari siswa dikaji ulang dan dicocokan dengan 

pengakuan dari guru. Berikut hasil pengisian angket pada guru. 

Tabel 4.2 Deskripsi Pembelajaran Membaca Nyaring Berdasarkan Persepsi 

Guru 

 

ASPEK INDIKATOR JAWABAN 

Kondisi 

pembelajaran 

bahasa Jawa 

Kualitas pelaksanaan Cukup 

Minat siswa Biasa saja 

Kondisi 

pembelajaran 

membaca nyaring 

Cara mengajar Membaca bergantian 

Wujud materi ajar Teks cerita 

Panjang wacana 6-7 paragraf 

Sumber materi ajar Buku teks dan LKS 

Kendala dalam 

pembelajaran 

Materi ajar terbatas dan 

siswa tidak kondusif 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 ternyata pendapat guru selaras dengan siswa yaitu 

pembelajaran yang selama ini berlangsung belum maksimal. Menurut pendapat 

guru hal tersebut karena materi ajar terbatas dan kondisi siswa yang kurang 
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kondusif. Materinya terbatas karena hanya bersumber pada buku teks dan LKS 

saja. Kondisi siswa yang tidak kondusif karena siswa yang belum mendapatkan 

giliran membaca nyaring malah tidak memperhatikan dan ramai dengan siswa 

lainnya. Selain itu, penyebab kurang kondusifnya siswa yaitu karena pemilihan 

materi ajar yang tidak tepat. Bagi siswa yang berupa teks cerita yang panjang 

membuat mereka bosan. Berdasarkan kedua tabel di atas menunjukkan bahwa 

materi ajar dan teknik pembelajaran yang digunakan guru kurang menarik 

perhatian siswa dan hasilnya belum maksimal.   

 

4.2 Deskripsi Kebutuhan Materi Ajar Membaca Nyaring  Berbasis 

Kontekstual 

 

Ketidakefisienan materi ajar tersebut mendorong pengembangan materi ajar 

yang sesuai dengan keinginan guru dan siswa. Berikut tabel hasil pengisian angket 

tentang materi ajar yang diinginkan guru dan siswa. 

Tabel 4.3 Materi Ajar yang Diharapkan Siswa dan Guru 

 

ASPEK INDIKATOR JAWABAN 
JUMLAH PERSENTASE 

SISWA GURU TOTAL 

Isi materi 

ajar 

Materi berupa 

wacana 

kehidupan 

sehari-hari 

Setuju 11 1 12 52,2% 

Tidak setuju 11 - 11 47,8% 

Tema yang 

diminati 
Pertanian 4 - 4 17,4% 

Keluarga 8 1 9 39,1% 

Kemasyarakatan 6 - 6 26,1% 

Kebudayaan 9 1 10 43,5% 

Lainnya 2 - 2 8,7% 
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Penyajian 

materi 

ajar 

Jenis huruf Arial 8 - 8 34,8% 

Times New 

Roman 
8 1 9 39,1% 

Comic Sans MS 4 - 4 17,4% 

Courier New 2 - 2 8,7% 

Lainnya - - - 0% 

Size huruf 8 2 - 2 8,7% 

10 2 - 2 8,7% 

12 14 1 15 65,2% 

14 4 - 5 17,4% 

Ketersediaan 

gambar 
Perlu disediakan 12 1 13 56,5% 

Tidak perlu 10 - 10 43,5% 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 guru dan siswa menginginkan pembaruan dalam 

materi ajar. Terbukti 52,2% menginginkan materi diambil dari wacana kehidupan 

sehari-hari atau sering disebut kontekstual. Wacana yang kontekstual dengan 

pemilihan tema sebanyak 43,5% bertema kebudayaan dan 39,1% bertema 

keluarga. Beberapa aspek penyajian yang dipilih yaitu 39,1% menggunakan jenis 

huruf Times New Roman dengan 65,2% memilih ukurannya sebesar 12. Materi 

ajar yang diinginkan juga dilengkapi gambar dengan perolehan presentase sebesar 

56,5%. Berikut tabel simpulan materi ajar yang diharapkan oleh guru dan siswa. 
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Tabel 4.4  Simpulan Prototipe yang Diharapkan 

 

ASPEK SIMPULAN 

Isi Wacana kehidupan sehari-hari bertema keluarga dan 

kebudayaan. 

Penyajian Jenis huruf : Times New Roman 

Size huruf  :  12 

Gambar    :  perlu 

 

Tabel 4.4 merupakan rincian materi ajar yang diinginkan oleh guru dan 

siswa. Data tersebut akan dipadupadankan dengan teori-teori untuk menyusun 

materi ajar membaca nyaring. 

 

4.3 Merancang Prototipe Materi Ajar Membaca Nyaring Berbasis 

Kontekstual 

 

Setelah mengetahui informasi awal dan kebutuhan materi ajar membaca 

nyaring, tahapan selanjutnya adalah merancang prototipe. Rancangan disesuaikan 

dengan kriteria penyajian dan isi materi ajar yang sudah dipaparkan pada landasan 

teoretis. 

Dari segi penyajian, materi ajar yang akan dikembangkan harus sesuai 

dengan kriteria berikut: (1) tujuan pembelajaran, (2) bertahap sesuai tingkat 

kerumitan, (3) menarik perhatian siswa, (4) mudah dipahami, (5) mendorong 

keaktifan siswa, (6) materi saling memperkuat, dan (7)  disertai latihan dan 

evaluasi. 

Rancangan penyajian materi ajar membaca nyaring terdiri dari. 

1. Standar Kompetensi 
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2. Indikator/Tujuan Pembelajaran 

3. Sinau Maca 

4. Gladhen Maca 

5. Kamus Kecik 

Kelima bagian tersebut akan dikembangkan sesuai dengan keefektifan isi materi 

ajar. 

Pengembangan materi ajar membaca nyaring ini dikembangkan sesuai 

dengan Standar Isi Kurikulum Bahasa Jawa Tahun 2011. Standar Kompetensi 

dalam pengembangan ini adalah membaca nyaring. Standar Kompetensi tersebut 

harus disampaikan kepada siswa kelas VII pada semester gasal. Penggunaan 

Standar Kompetensi yang sesuai dengan kurikulum sudah memenuhi persyaratan 

isi materi ajar yang efektif yaitu sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 

Indikator atau tujuan pembelajaran dalam pengembangan materi ajar 

disesuaikan dengan SK membaca nyaring dan tujuan membaca nyaring menurut 

Tarigan. Berdasarkan perpaduan keduanya, Indikator dalam materi ajar ini yaitu 

membaca dengan pelafalan dan intonasi yang tepat. Berikut gambar tampilan 

penulisan indikator pada prototipe. 
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Gambar 4.1 Prototipe Awal Indikator 

Gambar 4.1 merupakan hasil pengembangan prototipe awal pada bagian penulisan 

indikator. Dua indikator yang harus dicapai dalam pembelajaran menggunakan 

materi ajar ini adalah membaca dengan pelafalan dan intonasi dengan benar. 

Penulisan indikator dilakukan dengan menggunakan bahasa Jawa. 

Isi materi ajar yang dikembangkan harus disajikan secara bertahap yaitu 

melalui tahapan Sinau Maca dan Gladhen Maca. Penahapan ini disesuaikan 

dengan kriteria penyajian materi ajar. 

Sinau Maca dikembangkan dengan tujuan agar siswa mampu melafalkan 

fonem-fonem tertentu yang dianggap sulit. Pada tahapan ini difokuskan pelafalan 

fonem-fonem yang sulit dibedakan. Pembelajaran dilakukan siswa dengan 

membaca wacana singkat, satu paragraf yang di dalamnya telah digunakan diksi 

tertentu yang melatih pelafalan fonem-fonem sulit. Sinau Maca terbagi menjadi 

tujuh bagian yaitu. 
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a. Membedakan pelafalan /d/ dan /dh/ 

 Kosakata yang dipakai untuk melatih pelafalan /d/ dan /dh/ antara lain: dudu, 

bodho, nyedhaki, bada, dheweke, dhuwit, tandang, badan, dadi, dan bandha. 

Kosakata tersebut dikembangkan ke dalam sebuah paragraf. Berikut hasil 

pengembangan materi ajar untuk membedakan pelafalan /d/ dan /dh/. 

 

 

 

 

b. Membedakan pelafalan /t/ lan /th/ 

Kosakata yang digunakan untuk melatih pelafalan /t/ dan /th/ antara lain: 

pating, bathuk, watuk, tutuk, ketok, batir, ngenteni, dan pethuk. Kosakata 

tersebut dikembangkan ke dalam sebuah paragraf. Berikut hasil 

pengembangan materi ajar untuk membedakan pelafalan /t/ dan /th/. 

 

 

 

 

c. Membedakan pelafalan /g/ lan /k/ 

Kosakata yang digunakan untuk melatih pelafalan /g/ dan /k/ antara lain: 

nggolek, kathok, ujug-ujug, gembrudug, nyedhak, njarag, pethuk, katog, ajak, 

kreteg, dan ajeg. Kosakata tersebut dikembangkan ke dalam sebuah paragraf. 

Maryono dudu bocah bodho. Nyedhaki bada ngene iki dheweke pinter golek 

dhuwit. Maryono saya sregep tandang gawe kanggo sangu badan. Nadyan 

mung prigel gawe janur dadi klongsongan kupat, dheweke bisa nglumpukake 

bandha. 

Ana sekolahan, awake Sari krasa pating greges. Bathuke panas, dheweke uga 

watuk-watuk. Tutuke ketok pucet banget. Mengko Sari baline ora bareng 

batire nanging ngenteni dipethuk mbakyune. 
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Berikut hasil pengembangan materi ajar untuk membedakan pelafalan /g/ dan 

/k/. 

 

 

 

 

 

d. Membedakan pelafalan /a/ lan /o/ 

Kosakata yang digunakan untuk melatih pelafalan /a/ dan /o/ antara lain: loro, 

lara, kanca-kancane, dan nalikane. Kosakata tersebut dikembangkan ke dalam 

sebuah paragraf. Berikut hasil pengembangan materi ajar untuk membedakan 

pelafalan /a/ dan /o/. 

 

 

 

 

e. Membedakan pelafalan /u/ 

Kosakata yang digunakan untuk melatih pelafalan /u/ antara lain: misuwur, 

ayu, wangun, weruh, adus, banjur, dan kepincut. Kosakata tersebut 

dikembangkan ke dalam sebuah paragraf. Berikut hasil pengembangan materi 

ajar untuk membedakan pelafalan /u/. 

 

 

Nalikane aku nggolek kathok ana pasar, ujug-ujug wong-wong padha 

gembrudug ngalor. Aku melu nyedhak jalaran pengin ngerti. Aku ora njarag  

pethuk Surti ana kana. Aku lan Surti sidane ngubengi pasar sakatoge. Surti 

takajak bali bareng tekan kreteg desane. Sore kuwi rinasa endah banget merga 

bisa bareng cah ayu kang ajeg ana ing jroning atiku. 

Dhek wingi Rina karo Rani ketok waras kabeh. Ujug-ujug mau ana kabar yen 

loro-lorone lara. Saiki kanca-kancane padha tilik. Jebul Rina karo Rani tabrakan 

nalikane dolanan ana pinggir dalan. 



 

 

37 

 

 

 

 

 

f. Membedakan pelafalan /i/ 

Kosakata yang digunakan untuk melatih pelafalan /i/ antara lain: luwih, 

tinimbang, awit, ngumbahi, nganti, pitik, sing, adhi, becik, dadi, mesthi, 

rejeki, wiwit, isih, cilik dan wis. Kosakata tersebut dikembangkan ke dalam 

sebuah paragraf. Berikut hasil pengembangan materi ajar untuk membedakan 

pelafalan /i/. 

 

 

 

 

 

g. Membedakan pelafalan /e/ 

Kosakata yang digunakan untuk melatih pelafalan /e/ antara lain: gendheng, 

dheweke, gendheng, kere, edan, kesed, ngarep, diuncalake, kalen, geger, 

merga, polahe, dan genep. Kosakata tersebut dikembangkan ke dalam sebuah 

paragraf. Berikut hasil pengembangan materi ajar untuk membedakan 

pelafalan /e/. 

 

Ratna wis misuwur dadi kembang desa ing Kalongan. Dheweke kenya sing 

paling ayu sakdesa. Ratna yen nganggo klambi sarwa wangun. Ratna tansah 

gawe sengsem atine wong sing weruh. Apa maneh yen Ratna bar adus banjur 

macak, saben wong mesthi kepincut. 

Ani bocahe luwih sregep tinimbang Risa. Awit ngumbahi, asah-asah, masak, 

nganti angon pitik Ani kabeh sing tumandang. Dene Risa, adhine Ani kuwi 

bocahe lehleh luweh karo gawean. Pancen becik dadi bocah sregep kaya Ani. 

Mesthi wae suk emben rejekine akeh merga wiwit isih cilik wis sregep tandang 

gawe. 
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Berikut tampilan Sinau Maca secara keseluruhan pada prototipe awal. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Prototipe Awal Sinau Maca 

Gambar di atas merupakan keseluruhan tampilan pada tahapan Sinau Maca. 

Pengembangan materi ajar pada Sinau Maca terbagi dalam tiga halaman. Setiap 

materi bertujuan melatih pelafalan tertentu seperti yang sudah dijelaskan 

sebelumnya. 

Tahapan selanjutnya dalam materi ajar membaca nyaring yaitu Gladhen 

Maca. Pada tahapan ini materi ajar dibuat dalam bentuk dialog. Hal tersebut 

dimaksudkan untuk melatih siswa agar mampu membaca dengan intonasi yang 

tepat. Bacaan yang berupa dialog memiliki keberagaman intonasi dan ekspresi. 

Mau awan ana wong gendheng ngamuk-ngamuk. Dheweke mbalangi 

gendheng omahku. Malah kerene tanggaku ditarik nganti brodhol. Wong kuwi 

saya ndadi edane, kesede Martinah sing ning ngarep lawang dijupuk banjur 

diuncalake kalen. Sakampung padha geger merga polahe wong siji sing ora 

genep. 
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Selain itu, dialog merupakan salah satu bentuk bahasa yang digunakan setiap hari 

(kontekstual). Pengembangan materi ajar pada Gladhen Maca  ini ada empat 

dialog singkat yang bertema seputar kehidupan keluarga dan masyarakat yang 

mengangkat budaya di sekitar SMP Negeri 5 Ungaran. Jumlah materi ajar yang 

lebih dari satu dimaksudkan untuk menambah pilihan/alternatif. Guru dapat 

memilih salah satu dialog maupun menggunakan keempatnya sebagai latihan 

siswa.  

Gladhen Maca terbagi menjadi dua yang salah satunya dilakukan dengan 

berkelompok. Hal tersebut tercermin dari kalimat perintah untuk membuat 

kelompok. Berikut pengembangan materi ajar membaca nyaring berkelompok 

pada Gladhen Maca. 

Nggawea kelompok, banjur wacanen pacelathon ing ngisor iki kanthi 

patitis! 

Bapak kondur ngasta gambar wayang gedhe banget. Putra mapag kanthi 

sumringah. 

Putra : “Bapak ngasta napa?” 

Bapak : “Iki pajangan kanggo ruwang tamu.” 

Putra : “Menika sinten Pak?” 

Bapak : “Iki Semar Nang... Semar kuwi duwe watak sareh, jujur, adil, lan 

wicaksana. Watake Semar iki patut tiniru Nang.”  

Putra : “Inggih Pak.” 

 

Nggawea kelompok, banjur wacanen pacelathon ing ngisor iki kanthi 

patitis! 

Sore kuwi kulawargane Pak Budi kumpul ana ing plataran omah. 

Pak Budi : “Ayo mengko bengi padha nonton wayang!” 

Pamungkas : “Asik..! Wonten pundi Pak?” 

Pak Budi : “Ana daleme pak lurah, iki wayangan kanggo sedhekah 

desa.” 

Sinta : “Sedhekah desa menika kangge menapa Pak?” 

Pak Budi : “Sedhekah desa kuwi kanggo atur panuwun marang Gusti 

jalaran Desa Kalongan iki tansah ngasilake pari lan karet 

kang ora sithik.” 

Bu Budi : “Kana padha tata-tata mengko bakda isyak budhal.” 

Sinta : “Inggih Bu.” 
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Gladhen Maca pada bagian selanjutnya dimaksudkan untuk latihan siswa 

sendiri. Meskipun bentuknya dialog, tetapi bisa dibaca sendiri sebagai ajang 

latihan. Berikut pengembangan materi ajar Gladhen Maca. 

Wacanen pacelathon ing ngisor iki kanthi nggatekake swara, pocapan, lan 

lelagon anggonmu maca! 

Wayah jam papat sore, Sudhira lan Sadira krasa ngelih maneh nadyan 

sakloron madhang durung watara suwe. Tudhung saji sing ana meja dibukak. 

Sudhira : “Wah Kang! Ana gudhangan!” 

Sadiro : “Kayane kok dudu masakane ibu, jajal nyuwuna pirsa!” 

Sudhira : “Bu, gudhangan wonten meja kepareng kula tedha kaliyan Mas 

Sadiro?” 

Ibu : “Lha ya kena ta! Kuwi mau brokohan saka Bu Santi.” 

Sadiro : “Brokohan menika menapa ta Bu? Kula kok dereng 

mangertos.” 

Ibu : “Brokohan kuwi sawijining kabudayan sing awujud slametan 

kanggo tandha panuwun marang Gusti amarga kanugrahan 

anak. Ringkese slametan nalika babaran.” 

Sudhira : “Ooo.. “ 

 

 

Wacanen pacelathon ing ngisor iki kanthi nggatekake swara, pocapan, lan 

lelagon anggonmu maca! 

Mulih sekolah Adhi ora langsung bali. Dheweke mampir omahe Rudi saperlu 

nyilih buku. 

Adhi : “Kok ndhok omahmu rame men ta Rud?” 

Rudi : “Iya, omahku dienggo sambatan bapak-bapak nggawe 

kembar mayang. Sesuk tanggaku sisih omah 

ngantenan.” 

Adhi : “Lha kok ora kandha ket mau. Isin aku nek dolan nggon 

wong duwe gawe.” 

Rudi : “Ora apa-apa, wis kene mlebu wae! Wong mung arep 

nyilih buku thok ndadak pekewuh.” 

Rudi lan Adhi : “Amit-amit Pak, nderek langkung.”  

(Rudi lan Adhi mlebu omah) 

Bapak-Bapak : “Ya Nang, Ati-ati, janure aja diidak!” 
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Berikut gambar tampilan Gladhen Maca pada prototipe awal 

   

   

Gambar 4.3 Prototipe Awal Gladhen Maca 

Gambar di atas adalah tampilan keseluruhan pada Gladhen Maca. Pada tahapan 

ini terbagi menjadi empat halaman karena materina juga ada empat teks dialog. 

Selain pengembangan materi di atas, penelitian ini juga menambahkan 

Kamus Kecik sebagai penunjang materi ajar. Adanya Kamus Kecik diharapkan 
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siswa mengetahui beberapa kosakata belum tahu artinya. Berikut pengembangan 

Kamus Kecik. 

 

 

 

 

 

 

Berikut gambar prototipe awal Kamus Kecik. 

 

Gambar 4.4 Prototipe Awal Kamus Kecik 

Gambar tersebut merupakan tampilan terakhir dalam prototipe awal materi ajar 

membaca nyaring.  

Pengembangan materi ajar membaca nyaring ini disajikan dalam bentuk 

buku dan dijilid rapi. Materi ajar disusun agar tampilannya semenarik mungkin 

sesuai dengan kriteria penyajian. 

Kamus Kecik 

prigel : trampil; rigen; pinter 

sakatoge : tekan sing pungkasan; tekan entek 

misuwur : kuncara; terkenal 

sengsem : seneng 

kepincut : tertarik 

lehleh luweh : ora preduli 

sareh : sabar 

kembar mayang : gagar mayang kanggo sarat panggih penganten 
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4.4 Uji Ahli Prototipe Materi Ajar Membaca Nyaring Berbasis 

Kontekstual 

 

Tahap selanjutnya dalam pengembangan materi ajar membaca nyaring yaitu 

uji ahli. Prototipe yang telah dikembangkan berdasarkan teori dan analisis 

kebutuhan kemudian dikonsutasikan kepada para ahli yang bersangkutan dengan 

materi ajar membaca nyaring. Hasil konsultasi ini merupakan suatu patokan untuk 

mengetahui validitas prototipe sebelum digunakan pada proses pembelajaran. Ahli 

yang memberikan penilaian terbagi menjadi dua yaitu ahli materi, dan guru.. 

Penilaian ahli menjadi landasan utama dalam tahap selanjutnya yaitu, perbaikan 

prototipe materi ajar membaca nyaring. Berikut deskripsi hasil penilaian uji ahli 

mengenai  prototipe materi ajar membaca nyaring. 

 

4.4.1 Hasil Uji Ahli Materi 

Ahli materi memberikan penilaian pada isi prototipe materi ajar membaca 

nyaring. Inti dari penelitian pengembangan ini adalah isi materi ajar jadi saran dari 

ahli sangat membatu pada proses selanjutnya. Kualitas isi materi ajar menentukan 

ketercapaian indikator pembelajaran. Isi materi ajar inilah yang nantinya akan 

disampaikan kepada siswa agar menguasai keterampilan membaca nyaring. 

Mengingat pentingnya kualitas isi materi ajar ini, maka penilaiannya pun harus 

ditinjau dari beberapa aspek agar proses pembelajaran membuahkan hasil yang 

maksimal. Ahli materi dalam penelitian pengembangan ini adalah Dra. Esti Sudi 

Utami, B.A., M.Pd. Beliau adalah dosen ahli dalam bidang pembelajaran di 

Jurusan Bahasa Jawa Universitas Negeri Semarang. Berikut hasil penilaian 

prototipe materi ajar membaca nyaring oleh ahli materi. 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Ahli Materi 

 

ASPEK INDIKATOR SKOR KETERANGAN 

Kesesuaian dengan 

Kurikulum 

Sesuai dengan indikator 

pencapaian 

4 Baik 

Kebahasaan Penggunaan EYD 2 Perhatikan 

penggunaan 

tanda baca. 

Penggunaan unggah-

ungguh 

4 Baik 

Keefektifan kalimat 2 Kalimat perintah 

pada Sinau Maca 

dihilangkan saja. 

Tingkat keterbacaan 5 Baik 

Tingkat kesukaran 5 Baik 

Kekontekstualan 

Materi Ajar 

Sesuai dengan 

perkembangan kognisi 

siswa 

4 Baik 

Sesuai dengan 

lingkungan siswa 

4 Baik 

Sesuai dengan 

perkembangan 

psikologis siswa 

4 Baik 

Penyajian Materi 

Ajar 

Penahapan materi ajar 5 Baik 

Menarik perhatian siswa 2 Pada Sinau Maca 

penekanan kata 

yang digaris 

bawah kurang 

menarik 

perhatian 

hendaknya 

ditebalkan saja. 

Mudah dipahami siswa 4 Baik 

Mendorong keaktifan 

belajar 

5 Baik 

 



 

 

45 

Pada format B ahli materi menyarankan penyajian pada Sinau Maca 

hendaknya tanpa kalimat perintah dan ditambahkan  indikator untuk setiap 

bacaan. Selain itu, setiap bacaan perlu diberi judul. Tempat-tempat kosong bisa 

ditambahkan gambar ilustrasi bacaan. Judul Maca kanthi Nyuwara kurang tepat 

untuk mengganti kata membaca nyaring, hendaknya diganti Maca Langen Swara. 

Untuk menjelaskan kata tersebut, maka perlu ditambah prakata. 

Total skor penilaian ahli materi adalah 50 dari skor maksimal 65. Berikut 

persentase penilaian ahli materi. 

 

 

Berdasarkan hasil penghitungan presentase di atas, nilai validitas prototipe 

menurut ahli materi adalah 76,92 %. Angka tersebut termasuk pada kriteria cukup 

dan perlu perbaikan sesuai saran perbaikan yang telah disampaikan oleh ahli 

materi. Terutama pada penggantian judul, perbaikan penyajian, dan EYD. 

Selebihnya sudah dalam kriteria baik. 

 

4.4.2 Hasil Uji Ahli oleh Guru 

Guru dalam sebuah pembelajaran merupakan seorang ahli praktisi di 

lapangan. Guru bertindak sebagai pengguna prototipe materi ajar. Guru 

merupakan salah satu fasilitator pembelajaran. Isi modul perlu disampaikan dan 

dijelaskan oleh seorang guru. Siswa yang merasa kesuitan menggunakan modul 

masih bisa mendapatkan bimbingan guru. Peran guru  sebagai fasilitator 
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pembelajaran menjadi pertimbangan agar guru dapat memberikan penilaian untuk 

kelayakan prototipe materi ajar. Penilaian guru tidak hanya berdasarkan teoritis 

saja, tetapi juga disesuai dengan keadaan sebenarnya dalam proses pembelajaran. 

Penilaian guru sangat membantu perbaikan prototipe karena guru lebih dekat 

keberadaannya dengan siswa, jadi guru dinilai lebih banyak memahami materi 

yang dibutuhkan siswa. Pokok penilaian guru yang utama adalah kekontekstualan 

bacaan dengan lingkungan siswa karena guru adalah orang yang selama ini 

menghadapi siswa. Guru yang memberikan penilaiaan prototipe adalah Sutris 

Purwanto, S.Pd. karena beliau dinilai memiliki kompetensi di bidang 

pembelajaran bahasa Jawa. Selain itu, beliau juga satu-satunya guru bahasa Jawa 

yang benar-benar lulusan Sarjana Pendidikan Bahasa Jawa. Di SMP Negeri 5 

beliau dipercaya untuk mengajar kelas VII, maka tidak perlu diragukan lagi 

penilaian dari beliau. Berikut tabel hasil uji ahli oleh guru. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Ahli oleh Guru 

ASPEK INDIKATOR SKOR KETERANGAN 

Kesesuaian dengan 

Kurikulum 

Sesuai dengan indikator 

pencapaian 

5 Baik 

Kebahasaan Penggunaan EYD 5 Baik 

Penggunaan unggah-

ungguh 

5 Baik 

Keefektifan kalimat 4 Baik 

Tingkat keterbacaan 4 Baik 

Tingkat kesukaran 5 Baik 

Kekontekstualan 

Materi Ajar 

Sesuai dengan 

perkembangan kognisi 

siswa 

4 Baik 
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Sesuai dengan 

lingkungan siswa 

5 Baik 

Sesuai dengan 

perkembangan 

psikologis siswa 

5 Baik 

Penyajian Materi 

Ajar 

Penahapan materi ajar 5 Baik 

Menarik perhatian siswa 4 Baik 

Mudah dipahami siswa 4 Baik 

Mendorong keaktifan 

belajar 

5 Baik 

 

 Pada format B, guru tidak memberikan tambahan saran. Menurut beliau 

materi ajar sudah bagus dan sangat cocok untuk berlatih membaca. Total skor 

penilaian guru adalah 60 dari skor maksimal 65. Persentase validitas guru sebagai 

berikut. 

 

 

Berdasarkan hasil penghitungan presentase di atas, nilai validitas prototipe 

menurut guru adalah 92,30 %. Angka tersebut termasuk pada kriteria sangat baik 

dan tidak memerlukan perbaikan. 

 

Berdasarkan kedua ahli yang memberikan penilaian, dapat disimpulkan 

bahwa prototipe sudah baik. Presentase penilaian dari ahli materi 76,92 % dan 

dari guru 92,30 %. Rata-rata presentase penilaian ketiga ahli adalah 84,61 %. 

Angka presentase tersebut sudah termasuk dalam kriteria baik. 
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Perbaikan yang harus dilakukan menurut ahli materi adalah penggantian 

judul, perbaikan penyajian, dan EYD. Sedangkan menurut guru materi ajar sudah 

bagus dan tidak memerlukan banyak perbaikan, hanya pada kalimat perintah di 

Sinau Maca kurang efektif. Berikut simpulan kekurangan prototipe materi ajar 

membaca nyaring. 

Tabel 4.7 Simpulan Kekurangan Prototipe 

AHLI ASPEK KEKURANGAN 

Materi Judul Maca kanthi Nyuwara belum bisa 

menggantikan kata Membaca 

Nyaring. 

EYD Penggunaan tanda baca yang 

tidak tepat. 

Penyajian Penekanan kata sulit disajikan 

jangan hanya dengan garis bawah 

karena kurang menarik perhatian. 

Tidak ada ilustrasi gambar pada 

bacaan. 

Sinau Maca perlu perbaikan 

penyajian terutama tidak perlunya 

kalimat perintah. 

Guru Keefektifan kalimat Kalimat perintah pada Sinau 

Maca kurang efektif. 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui perbaikan yang harus dilakukan. 

Perbaikan dilakukan dengan penggantian, penambahan, maupun pengurangan 

aspek pada prototipe. 

 



 

 

49 

4.5 Perbaikan Prototipe Materi Ajar Membaca Nyaring Berbasis 

Kontekstual 

Tahap selanjutnya dalam penelitian ini adalah perbaikan prototipe materi 

ajar. Perbaikan dilakukan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh ahli. Semua 

saran yang disampaikan oleh ahli direalisasikan dalam prototipe yang baru. 

Berikut tabel perbaikan yang perlu dilakukan dalam penelitian ini. 

Tabel 4.8 Perbaikan Prototipe 

ASPEK KEKURANGAN PERBAIKAN 

Judul Maca kanthi Nyuwara belum bisa 

menggantikan kata Membaca 

Nyaring. 

Mengganti judul dengan 

Maca Langen Swara. 

Menambahkan prakata 

untuk menjelaskan arti 

Maca Langen Swara. 

EYD Penggunaan tanda baca yang tidak 

tepat. 

Memperbaiki tanda baca 

yang salah. 

Penyajian Belum ada judul pada setiap bacaan. Menambahkan judul. 

Penekanan kata sulit disajikan kurang 

menarik perhatian. 

Menyajikan dengan huruf 

bercetak tebal. 

Tidak ada ilustrasi gambar pada 

bacaan. 

Menambahkan ilustrasi 

gambar. 

Sinau Maca perlu perbaikan 

penyajian terutama tidak perlunya 

kalimat perintah. 

Menambahkan indikator 

pada setiap tahapan. 

Keefektifan 

kalimat 

Kalimat perintah pada Sinau Maca 

kurang efektif.  

Menghapus kalimat 

perintah. 

 

Berdasarkan Tabel 4.10 sudah dapat dilihat dengan jelas bagian-bagian 

prototipe yang perlu diperbaiki dan perbaikan yang harus dilakukan. Perbaikan 
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yang dilakukan akan dideskripsikan satu per satu sesuai dengan bagian yang 

diperbaiki.  

Dimulai dari perbaikan pada judul. Penggantian Maca kanthi Nyuwara 

menjadi Maca Langen Swara. Berikut gambar perbedaan judul prototipe. 

  
Sebelum   Sesudah 

 

Gambar 4.5 Revisi Prototipe Judul 

 

Gambar di atas menunjukkan perbedaan prototipe akhir yang telah diperbaiki. 

Perbaikan tidak hanya pada judul, melainkan semua istilah Maca kanthi Nyuwara 

diganti dengan Maca Langen Swara.  

Istilah tersebut masih baru di dunia pendidikan bahasa Jawa, maka perlu adanya 

pengantar untuk menjelaskannya. Penjelasan tentang istilah Maca Langen Swara 

dipaparkan pada prakata prototipe materi ajar. Prakata dalam bahasa Jawa sering 

disebut atur pangiring. Berikut pengembangan atur pangiring pada prototipe 

materi ajar.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Revisi Prototipe Atur Pangiring 
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Selanjutnya perbaikan EYD, terutama pada tanda baca titik (.) untuk 

pemakaian elipsis. Ejaan lainnya sudah benar. Perbaikan ini berupa penambahan 

tanda baca titik. Seharusnya untuk elipsis, tanda titik ada tiga buah apabila di 

tengah dan ada empat apabila diakhir kalimat. Pada prototipe awal, tanda titik 

masih kurang. Perbaikan tersebut dapat dilihat pada contoh berikut. 

 

 

Sebelum    Sesudah 

 

Perbaikan tersebut tidak hanya pada teks di atas, melainkan masih ada beberapa 

yang lainnya. Perbaika lainnya mengikuti. 

Kekurangan yag harus diperbaiki selanjutnya adalah penambahan judul 

pada setiap bacaan yang ada. Berikut beberapa gambar penambahan judul bacaan. 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Revisi Prototipe Penambahan Judul Bacaan 

Gambar di atas menunjukkan adanya penambahan judul pada bacaan. 

Penambahan dilakukan pada semua bacaan yang ada, tidak hanya yang ada pada 

gambar. 

Penekanan kata sulit pada Sinau Maca perlu diperbaiki, yang tadinya hanya 

digaris bawah, sekarang dicetak tebal. Berikut gambar perbedaan penyajian pada 

Sinau Maca. 

Sudhira : “Ooo.. “ 

 

Sudhira : “Ooo.... “ 
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Sebelum     Sesudah   

Gambar 4.8 Revisi Prototipe Penekanan Kata Sulit 

 

Perbaikan seperti Gambar 4.8 dilakukan pada semua bacaan yang ada pada Sinau 

Maca. Penggantian garis bawah menjadi cetak tebal ini bertujuan agar siswa lebih 

mudah mengidentidikasi kata sulit tersebut. 

Pada prototipe awal belum ada ilustrasi gambar. Ahli materi menyarankan 

agar di tempat-tempat yang masih memungkinkan untuk diisi gambar ilustrasi 

bacaan. Berikut perbedaan penambahan ilustrasi gambar pada prototipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebelum    Sesudah 

Gambar 4.9 Revisi Prototipe Ilustrasi Bacaan 
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Penambahan gambar ilustrasi seperti gambar di atas tidak hanya pada teks bacaan 

tersebut, melainkan ada satu lagi yaitu pada teks Wong Gendheng. 

Perbaikan yang terakhir adalah penyajian Sinau Maca. Perbaikan tersebut 

meliputi penghilangan kalimat perintah dan penambaha indikator. Berikut gambar 

perbedaan penyajian pada Sinau Maca. 

 

   

  Sebelum     Sesudah 

Gambar 4.10 Revisi Prototipe Sinau Maca 

Perbaikan seperti pada gambar di atas dilakukan pada seluruh bacaan pada 

Sinau Maca. Susunan bacaan disesuaikan dengan tempat yang ada pada prototipe. 

Pada prototipe awal hanya terdiri dari tiga halaman, sedangkan pada perbaikan 

menjadi empat halaman. 

Semua perbaikan telah dilakukan sesuai dengan penilaian serta saran dari 

ahli materi dan guru. Setelah itu prototipe disusun ulang secara lengkap dan 
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menjadi satu materi ajar yang utuh. Langkah terakhir adalah penjilidan prototipe, 

setelah itu benar-benar menjadi sebuah produk akhir yang sesuai dengan analisis 

kebutuhan dan penilaian ahli. 

 

4.6 Produk Akhir Materi Ajar Membaca Nyaring Berbasis Kontekstual 

 

Setelah melalui berbagai proses pengembangan, hasil akhir prototipe materi 

ajar membaca nyaring terdiri dari sampul depan, sampul dalam, Atur Pangiring, 

tujuan pembelajaran,  Sinau Maca, Gladhen Maca,  Kamus Kecik, dan sampul 

belakang. Pengemasan produk akhir dilakukan dengan jilid soft cover agar lebih 

kuat dan rapi. Gambar produk akhir disajikan secara terlampir. 
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BAB  V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Hasil akhir penelitian pengembangan yang telah dilakukan berupa buku 

materi ajar membaca nyaring yang terdiri dari sampul depan, sampul dalam, Atur 

Pangiring, tujuan pembelajaran,  Sinau Maca, Gladhen Maca,  Kamus Kecik, dan 

sampul belakang. Pengembangan materi ajar membaca nyaring berbasis 

kontekstual dilakukan melalui enam tahapan yaitu: pengumpulan informasi, 

analisis kebutuhan, merancang prototipe, validitas prototipe, revisi prototipe, dan 

produk akhir. Hasil presentase penilaian prototipe materi ajar membaca nyaring 

berbasis kontekstual dari ahli materi 76,92%, dan guru 92,30%. Rerata dari ketiga 

penilaian tersebut adalah 84,61%. Angka tersebut menunjukkan bahwa prototipe 

sudah termasuk dalam kriteria baik dan sudah sesuai dengan hasil analisis 

kebutuhan dan penilaian ahli. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran 

sebagai berikut. 

1. Kepada para guru hendaknya melakukan inovasi dalam pembelajaran, tidak 

hanya materi ajar tetapi bisa juga model pembelajaran, media pembelajaran 

dan berbagai hal lainnya yang mendukung proses pembelajaran. 

2. Belum sempurnanya penelitian pengembangan ini, hendaknya perlu dilakukan 

penelitian-penelitian pengembangan lainnya sebagai penyempurna penelitian 
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ini dan menjadi produk baru dalam penelitian pengembangan tentang 

pengajaran Bahasa Jawa. 

Untuk mendapatkan analisis yang menyeluruh terhadap prototipe materi ajar 

membaca nyaring yang telah disusun, maka peneliti mempersilakan prototipe 

tersebut diujikan kepada siswa untuk mengetahui kesahihannya. 
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ANGKET KEBUTUHAN SISWA TERHADAP MATERI AJAR 

MEMBACA NYARING BERBASIS KONTEKSTUAL 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

1) Jawablah setiap soal di bawah ini dengan memberi tanda cek (√) dalam 

kurung yang telah disediakan di depan jawaban. 

Contoh: 

(√) ya 

(  ) tidak 

2) Jawaban boleh lebih dari satu. 

Contoh: (√) buku (  ) surat kabar (  ) internet  (√) majalah 

3) Jika ada pertanyaan yang jawabannya belum disediakan, dimohon 

menuliskan jawaban pada tempat jawaban yang telah disediakan. 

Contoh: (√) lainnya, yaitu…………. (berisi jawaban) 

 

1. Apakah kamu senang membaca teks berbahasa Jawa?  

( ) ya 

( ) tidak 

Alasan: 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

...................................................................................................................... 

2. Apakah kamu tertarik dengan pembelajaran membaca pada Mata Pelajaran 

Bahasa Jawa? 

( ) ya 

( ) tidak 

Alasan: 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

...................................................................................................................... 

3. Apakah kamu tertarik dengan pembelajaran membaca nyaring pada Mata 

Pelajaran Bahasa Jawa? 

( ) ya 

( ) tidak 

Alasan: 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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4. Apa wujud materi ajar membaca nyaring yang biasanya digunakan guru?  

( ) teks cerita 

( ) teks drama 

( ) teks berita 

( ) teks non sastra 

( ) Lainnya, yaitu ........................................................................................ 

5. Berapa paragraf bacaan yang biasanyadigunakan guru untuk membaca 

nyaring? 

( ) 8-9 paragraf 

( ) 6-7 paragraf 

( ) 4-5 paragraf 

( ) 2-3 paragraf 

( ) 1 paragraf 

6. Dari manakah materi yang digunakan guru untuk membaca nyaring ? 

( ) Buku paket 

( ) LKS 

( ) Majalah ( Sebutkan ..............................................................................) 

( ) Lainnya, yaitu ....................................................................................... 

7. Menurut pendapatmu apakah materi untuk membaca nyaring tersebut 

menarik? 

( ) ya 

( ) tidak 

Alasan: 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

...................................................................................................................... 

8. Apakah kamu memahami isi bacaan pada materi membaca nyaring? 

( ) ya 

( ) tidak 

Alasan: 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

...................................................................................................................... 

9. Apakah kamu bisa membaca nyaring dengan lafal, intonasi, dan ekspresi 

yang baik setelah pembelajaran selesai? 

( ) ya 

( ) tidak 
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Alasan: 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

...................................................................................................................... 

10. Bagaimana cara guru mengajarkan membaca nyaring? 

( ) Siswa membaca teks secara bergantian 

( ) Salah satu siswa disuruh membaca teks 

( ) Siswa membaca teks secara bersama-sama 

( ) Guru membacakan teks 

( ) Lainnya, yaitu ...................................................................................... 

11. Menurut pendapatmu bagaimana pembelajaran membaca nyaring tersebut? 

( ) baik sekali 

( ) baik 

( ) sedang 

( ) kurang 

( ) kurang sekali 

Alasan: 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

...................................................................................................................... 

12. Apakah kamu setuju  jika materi membaca nyaring merupakan wacana dalam 

kehidupan sehari-hari? 

( ) setuju 

( ) tidak 

Alasan: 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

...................................................................................................................... 

13. Tema apa yang kamu minati sebagai materi membaca nyaring? 

( ) pertanian 

( ) keluarga 

( ) kemasyarakatan 

( ) kebudayaan 

( ) Lainnya, yaitu....................................................................................... 

Alasan: 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..................................................................................................................... 
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14.     

membaca membaca membaca Membaca 

1 2 3 4 

 Dari jenis huruf  di atas manakah yang paling cocok untuk materi ajar 

membaca nyaring? 

( ) 1  

( ) 2 

( ) 3 

( ) 4 

15.  
Membaca membaca membaca Membaca 

1 2 3 4 

Dari ukuran huruf di atas manakah yang paling cocok untuk materi ajar 

membaca nyaring? 

( ) 1  

( ) 2 

( ) 3 

( ) 4 

16. Apakah perlu ada gambar disebelah wacana untuk membaca nyaring? 

( ) perlu 

( ) tidak 

Alasan: 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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ANGKET KEBUTUHAN GURU TERHADAP MATERI AJAR 

MEMBACA NYARING BERBASIS KONTEKSTUAL 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

4) Jawablah pada setiap soal di bawah ini dengan memberi tanda cek (√) 

dalam kurung yang telah disediakan di depan jawaban. 

Contoh: 

(√) ya 

(  ) tidak 

5) Jawaban boleh lebih dari satu. 

Contoh: (√) buku (  ) surat kabar (  ) internet  (√) majalah 

6) Jika ada pertanyaan yang jawabannya belum disediakan, dimohon 

menuliskan jawaban pada tempat jawaban yang telah disediakan. 

Contoh: (√) lainnya, yaitu…………. (berisi jawaban) 

 

17. Bagaimana pembelajaran bahasa Jawa di sekolah Bapak? 

( ) baik sekali 

( ) baik 

( ) cukup 

( ) kurang 

Alasan: 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

18. Apakah siswa-siswa di sekolah Bapak tertarik dengan pembelajaran bahasa 

Jawa? 

( ) sangat tertarik 

( ) tertarik 

( ) biasa saja 

( ) tidak tertarik 

Alasan: 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

19. Apakah Bapak sudah pernah melaksanakan pembelajaran membaca nyaring?  

( ) ya 

( ) tidak 

Alasan: 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
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20. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengajarkan membaca nyaring? 

( ) Siswa disuruh membaca teks secara bergantian 

( ) Salah satu siswa disuruh membaca teks 

( ) Siswa membaca teks secara bersama-sama 

( ) Guru membacakan teks 

( ) Lainnya, yaitu .......................................................................................... 

Alasan: 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

21. Materi apa yang pernah Bapak/Ibu sampaikan untuk pembelajaran membaca 

nyaring? 

( ) teks drama 

( ) teks narasi 

( ) teks berita 

( ) teks nonsastra 

( ) lainnya, ................................................................................................... 

Alasan: 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

22. Berapa paragraf wacana yang Bapak/Ibu gunakan dalam pembelajaran 

membaca nyaring? 

( ) 8-9 paragraf 

( ) 6-7 paragraf 

( ) 4-5 paragraf 

( ) 2-3 paragraf 

( ) 1 paragraf 

Alasan: 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

23. Dari mana Bapak mendapatkan materi untuk pembelajaran membaca nyaring? 

( ) buku teks 

( ) LKS 

( ) majalah (sebutkan, ..................................................................................) 

( ) koran 

( ) lainnya, ............................................................................................. 

Alasan: 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
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24. Apakah Bapak kesulitan mendapatkan materi untuk pembelajaran membaca 

nyaring? 

( ) ya 

( ) tidak 

Alasan: 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

25. Kendala apa yang Bapak temui ketika melaksanakan pembelajaran membaca 

nyaring? 

( ) kurang persiapan 

( ) materi ajar terbatas 

( ) kondisi siswa tidak kondusif 

( ) kondisi lingkungan belajar tidak kondusif 

( ) lainnya, ................................................................................................. 

Alasan: 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

26. Apakah Bapak setuju jika materi ajar membaca nyaring merupakan wacana 

tentang kehidupan sehari-hari siswa (kontekstual)? 

( ) setuju 

( ) tidak 

Alasan: 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

27. Jika setuju, tema apa yang cocok untuk materi ajar membaca nyaring? 

( ) pertanian 

( ) keluarga 

( ) kemasyarakatan 

( ) kebudayaan 

( ) lainnya, .................................................................................................. 

Alasan: 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................  
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28.     

Membaca Membaca membaca Membaca 

Arial Times New Roman Comic Sans 

MS 

Courier 

New 

1 2 3 4 

 Dari font di atas manakah yang paling cocok untuk materi ajar membaca 

nyaring? 

( ) 1  

( ) 2 

( ) 3 

( ) 4 

( ) Lainnya, yaitu............................................................................................ 

Alasan: 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

29.  
Membaca Membaca membaca Membaca 

8 10 12 14 
1 2 3 4 

Dari ukuran font di atas manakah yang paling cocok untuk materi ajar 

membaca nyaring? 

( ) 1  

( ) 2 

( ) 3 

( ) 4 

( ) Lainnya, yaitu......................................................................................... 

Alasan: 

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

30. Apakah perlu ada gambar disebelah wacana untuk membaca nyaring? 

( ) perlu 

( ) tidak 

Alasan: 

....................................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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ANGKET UJI AHLI PROTOTIPE MATERI AJAR MEMBACA 

NYARING BERBASIS KONTEKSTUAL 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

1) Ibu diharapkan memberi koreksi dan masukan pada setiap komponen isi 

prototipe dengan cara mengisi angket yang telah disediakan. 

2) Penilaian yang diberikan kepada setiap komponen dengan cara melingkari 

rentangan angka-angka penilaian yang dianggap tepat dan memberikan saran 

masukan untuk perbaikan. Makna angka-angka tersebut adalah: 

Angka 5 = sangat baik 

Angka 4 = baik 

Angka 2 = kurang 

Angka 1 = sangat kurang 

Contoh: 

   Sangat baik                                            tidak baik  

5 4 2 1 

3) Saran lain dapat ditulis pada lembar saran perbaikan Format B 

 

 

 

 

1. Apakah materi ajar sudah sesuai dengan indikator? 

5 4 2 1 

Saran masukan: 

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

2. Apakah penggunaan EYD sudah baik? 

5 4 2 1 

Saran masukan: 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

3. Apakah penggunaan unggah-ungguh sudah baik? 

5 4 2 1 

Saran masukan: 

FORMAT A 
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.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

4. Apakah kalimat yang digunakan sudah efektif? 

5 4 2 1 

Saran masukan: 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

5. Apakah tingkat keterbacaan sudah baik? 

5 4 2 1 

Saran masukan: 

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

6. Apakah tingkat kesukaran sudah sesuai untuk anak SMP? 

5 4 2 1 

Saran masukan: 

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

7. Apakah materi ajar sudah sesuai dengan perkembangan kognisi siswa SMP? 

5 4 2 1 

Saran masukan: 

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

8. Apakah materi ajar sudah sesuai dengan lingkungan siswa SMP? 

5 4 2 1 

Saran masukan: 

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

9. Apakah materi ajar sudah sesuai dengan perkembangan psikologis siswa 

SMP? 

5 4 2 1 

Saran masukan: 
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..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

10. Apakah penahapan materi ajar sudah baik? 

5 4 2 1 

Saran masukan: 

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

11. Apakah penyajian materi ajar sudah menarik bagi siswa SMP? 

5 4 2 1 

Saran masukan: 

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

12. Apakah materi ajar mudah dipahami siswa SMP? 

5 4 2 1 

Saran masukan: 

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

13. Apakah materi ajar sudah mendorong keaktifan belajar siswa? 

5 4 2 1 

Saran masukan: 

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 
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Saran perbaikan prototipe materi ajar membaca nyaring berbasis 

kontekstual 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAT B 

 


