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ABSTRAK 

 

Anggraeni, Ristiya Dwi. 2007. Variasi Soal Evaluasi Aspek Mendengarkan 

dalam RPP Bahasa Jawa Kelas VII SMP Negeri se-Kecamatan Pati. 

Skripsi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan 

Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dra. Esti Sudi 

Utami. BA, M.Pd, Pembimbing II Drs. Agus Yuwono, M.Si. 

 

Kata kunci: soal evaluasi, mendengarkan, RPP 

 

Evaluasi merupakan alat untuk mengetahui hasil belajar siswa. Dalam 

pengajaran bahasa, evaluasi harus dimulai dari tingkat kemampuan berbahasa 

paling awal yaitu mendengarkan. Evaluasi mendengarkan dimaksudkan untuk 

mengetahui hasil belajar siswa pada pembelajaran mendengarkan. Dari hasil 

observasi awal, ditemukan soal evaluasi mendengarkan pada tingkatan kognitif 

sudah cukup bervariasi. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

variasi soal evaluasi aspek mendengarkan dalam RPP bahasa Jawa kelas VII di 

SMP negeri se-kecamatan Pati. 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

variasi soal evaluasi aspek mendengarkan dalam RPP bahasa Jawa kelas VII 

berdasarkan tingkatan kognitif taksonomi Bloom. Tujuan penelitian ini adalah 

mendeskripsikan variasi soal evaluasi aspek mendengarkan dalam RPP bahasa 

Jawa kelas VII berdasarkan tingkatan kognitif taksonomi Bloom. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa butir soal evaluasi aspek 

mendengarkan yang terdapat di dalam RPP bahasa Jawa kelas VII SMP negeri se-

kecamatan Pati. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan 

teknik penggolongan kemudian dipaparkan dengan teknik informal yang berupa 

uraian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa soal evaluasi yang digunakan dalam 

RPP aspek mendengarkan kelas VII SMP negeri se-kecamatan Pati mencakup 

lima tingkatan dalam taksonomi Bloom, yaitu 48 soal tingkat ingatan (47,05%), 9 

soal tingkat pemahaman (8,82%), 22 soal tingkat penerapan atau aplikasi 

(21,56%), 10 soal tingkat analisis (9,80%), 12 soal tingkat evaluasi (11,76%), dan 

1 soal yang tidak mengukur kemampuan mendengarkan (0,98%). 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan agar guru 

lebih teliti dalam menyusun soal evaluasi aspek mendengarkan di dalam RPP. 

Soal yang disusun hendaknya lebih bervariasi dan mencakup seluruh tingkatan 

pada ranah kognitif siswa dengan jumlah perbandingan soal yang sesuai dengan 

tingkatan dalam taksonomi Bloom sehingga dapat mengukur kemampuan 

mendengarkan siswa mulai dari tingkat paling mudah hingga tingkat yang paling 

sulit.  
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SARI 

Anggraeni, Ristiya Dwi. 2007. Variasi Soal Evaluasi Aspek Mendengarkan 

dalam RPP Bahasa Jawa Kelas VII SMP Negeri se-Kecamatan Pati. 

Skripsi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan 

Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dra. Esti Sudi 

Utami. BA, M.Pd, Pembimbing II Drs. Agus Yuwono, M.Si. 

 

Tembung wigati: soal evaluasi, ngrungokake, RPP 

 

Evaluasi mujudake sawijining alat kanggo mangerteni asil sinaune siswa. 

Ing sajroning piwulangan basa, evaluasi kudu diwiwiti saka tingkat basan sing 

paling dhisik yakuwi ngrungokake. Evaluasi ngrungokake dikarepake kanggo 

mangerteni asil sinaune siswa ing sajroning piwulangan ngrungokake. Saka asil 

observasi, ditemokake soal evaluasi ngrungokake ing tingkat kognitif wis cukup 

variasi. Mula kuwi panaliten iki dianakake kanggo mangerteni babagan variasi 

soal evaluasi ngrungokake sajroning RPP basa Jawa kelas VII ing SMP negeri se-

kecamatan Pati. 

Underaning perkara kang dirembug ing panaliten iki yakuwi kepiye variasi 

soal evaluasi ngrungokake sajroning RPP basa Jawa kelas VII miturut tingkatan 

kognitif taksonomi Bloom. Panaliten iki duweni tujuan njlentrehake variasi soal 

evaluasi ngrungokake sajroning RPP basa Jawa kelas VII miturut tingkatan 

kognitif taksonomi Bloom. 

Pendekatan kang digunakake ing panaliten iki yakuwi pendekatan 

deskriptif kualitatif. Datane awujud soal evaluasi aspek ngrungokake ing 

sajroning RPP basa Jawa kelas VII SMP negeri se-kecamatan Pati. Teknik kang 

digunakake kanggo ngumpulake data yakuwi teknik dokumentasi. Data kang 

kajupuk dianalisis nggunakake teknik penggolongan banjur dijlentrehake nganggo 

teknik informal kang awujud uraian. 

Asil panaliten iki nuduhake yen soal evaluasi kang digunakake ing 

sajroning RPP ngrungokake kelas VII SMP negeri se-kecamatan Pati nyakup 

kabeh tingkatan kognitif taksonomi Bloom, yakuwi yaitu 102 butir soal, 

mencakup lima tingkatan pada ranah kognitif taksonomi Bloom. Tingkatan 

tersebut yaitu 48 soal tingkat ingatan (47,05%), 9 soal tingkat pemahaman 

(8,82%), 22 soal tingkat penerapan atau aplikasi (21,56%), 10 soal tingkat analisis 

(9,80%), 12 soal tingkat evaluasi (11,76%), dan 1 soal kang ora ngukur 

ketrampilan ngrungokake (0,98%). 

Gegayutan karo asil panaliten iki kaajab para guru luwih tliti anggone 

nggawe soal evaluasi ngrungokake ing sajroning RPP. Soal kang digawe becike 

luwih variasi lan nyakup kabeh tingkatan ing ranah kognitif sarta jumlah 

perbandingan soal kudu cocog karo tingkatan ing taksonomi Bloom supaya bisa 

ngukur kabisanan siswa anggone ngrungokake wiwit saka tingkat paling gampang 

nganti tingkat paling angel.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam sistem pendidikan nasional terdapat istilah pembelajaran yang erat 

kaitannya dengan proses belajar mengajar. Keduanya tidak dapat dipisahkan 

karena proses belajar mengajar merupakan bagian dari pembelajaran. Proses 

belajar mengajar di kelas merupakan salah satu komponen yang menjadi sasaran 

peningkatan kualitas pendidikan nasional. Hal ini merupakan tanggung jawab 

guru agar mampu mengembangkan segala potensi yang ada pada siswa. 

Proses belajar yang baik ditentukan oleh perencanaan pembelajaran yang 

baik pula. Perencanaan dilakukan untuk menyusun langkah-langkah yang akan 

dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan tersebut 

dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai 

dengan keinginan pembuat perencanaan. Namun yang lebih utama adalah 

perencanaan yang dibuat harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat 

sasaran (Majid 2005:15). 

Guru sebagai mediator yang bertugas untuk menyampaikan pelajaran 

harus memiliki perencanaan dan persiapan yang matang mengenai pendekatan, 

metode dan teknik pembelajaran, bahan ajar, pengalaman belajar yang bermakna, 

serta pengukuran tingkat keberhasilan proses pembelajaran dalam mencapai hasil 

pembelajaran. 
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Rencana pembelajaran merupakan rencana guru yang disusun untuk 

mengajar mata pelajaran tertentu, pada jenjang dan kelas tertentu, untuk suatu 

tema tertentu dan untuk satu kompetensi dasar tertentu yang akan dilaksanakan 

dalam satu kali pertemuan atau lebih.  Rencana pembelajaran tersebut diwujudkan 

dalam sebuah rangkaian yang dinamakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP). 

Dalam konteks pengajaran, perencanaan merupakan proses penyusunan 

materi pelajaran, penggunaan media pengajaran, penggunaan pendekatan dan 

metode pengajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan 

dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.  

Kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dikatakan berhasil 

apabila tujuan yang dikehendaki mampu dicapai. Tercapainya tujuan tersebut 

dapat diukur melalui sebuah penilaian atau evaluasi.   

Penilaian atau evaluasi sebagai salah satu komponen penyusunan 

perencanaan memiliki peranan yang penting dalam perencanaan itu sendiri. Hal 

ini dikarenakan evaluasi sebagai alat pengukur tercapainya suatu tujuan 

pembelajaran.  

Evaluasi berfungsi sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan proses dan 

hasil belajar siswa. Dengan evaluasi yang baik maka kualitas pembelajaran 

diharapkan akan meningkat. Untuk itu perencanaan evaluasi sebaiknya dilakukan 

dengan memperhatikan semua ranah yang dimiliki peserta didik.  
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Menurut Benjamin S. Bloom pengelompokkan tujuan pendidikan harus 

senantiasa mengacu kepada tiga jenis domain (daerah binaan atau ranah) yang 

melekat pada diri peserta didik, yaitu sebagai berikut. 

a)    Ranah proses berfikir (cognitive domain) 

b)    Ranah nilai atau sikap (affective domain) 

c)    Ranah keterampilan (psychomotor domain) 

Dalam menyusun dan merencanakan evaluasi pembelajaran, ketiga domain atau 

ranah itulah yang harus dijadikan sasaran dalam setiap kegiatan evaluasi hasil 

belajar.  

Penyusunan evaluasi dalam perencanaan pembelajaran bahasa Jawa 

dilakukan dengan berorientasi pada empat kemampuan berbahasa. Keempat 

kemampuan berbahasa tersebut meliputi aspek mendengarkan, membaca, menulis, 

dan berbicara.  

Dari keempat aspek tersebut, aspek mendengarkan dapat dikategorikan 

sebagi pengajaran aspek dasar. Hal ini dikarenakan bentuk bahasa pertama-tama 

adalah ujaran, oleh karena itu dalam pengajaran bahasa harus dimulai dengan 

mengajarkan aspek-aspek pendengaran dan pengucapan sebelum dilakukan 

pengajaran membaca dan menulis. Mendengarkan sebagai salah satu komponen 

penguasaan kemampuan berbahasa, memiliki kuantitas yang besar dalam 

penyusunan sebuah evaluasi pembelajaran Bahasa Jawa. 

Kompetensi dasar pembelajaran mendengarkan adalah kompetensi 

berkomunikasi menerima informasi yang harus dikuasai oleh siswa. Proses 

penguasaan dan pengembangan kompetensi dasar pembelajaran mendengarkan 
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tersebut dilakukan oleh siswa secara terus-menerus dalam proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran mendengarkan yang dilakukan oleh siswa harus merupakan 

proses pemahiran mendengarkan yang dilatihkan dan dialami. Ini berarti bahwa 

konsep pembelajaran mendengarkan yang dilakukan oleh siswa merupakan 

kegiatan mendengarkan sebagaimana yang dialami oleh siswa dalam kehidupan 

nyata di masyarakat.  

Evaluasi mendengarkan yang diberikan kepada siswa hendaknya 

mencakup enam tingkatan pada ranah kognitif dalam taksonomi Bloom. 

Tingkatan tersebut biasa disebut C1 (ingatan/pengetahuan), C2 (pemahaman), C3 

(penerapan), C4 (analisis), C5 (sintesis), dan C6 (evaluasi). 

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan di beberapa SMP negeri, 

ditemukan bahwa sekolah-sekolah tersebut dalam menyusun dan merencanakan 

evaluasi pembelajaran mendengarkan untuk kelas VII dirasakan cukup bervariasi. 

Sebagian besar soal tersebut mengukur tingkat ingatan dan pemahaman pada 

ranah kognitif sedangkan tingkat penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi hanya 

sebagian kecil saja. Jenis bahan atau materi yang digunakan dalam evaluasi 

mendengarkan mencakup percakapan dengan teman sebaya atau orang tua, cerita 

dari teman, dan pengumuman. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini membahas tentang variasi soal 

evaluasi aspek mendengarkan dalam RPP Bahasa Jawa kelas VII di SMP Negeri 

se-Kecamatan Pati. Lokasi tersebut dipilih sebagai objek kajian karena terdapat 

delapan SMP negeri sehingga hasil penelitian mengenai soal evaluasi aspek 

mendengarkan akan lebih bervariasi.   Dengan adanya penelitian ini diharapkan 
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dapat menambah pengetahuan mengenai variasi soal evaluasi aspek 

mendengarkan dalam RPP. Apakah soal-soal dalam perencanaan tersebut sudah 

sesuai dengan kriteria penyusunan soal ataukah tidak, sehingga dapat menjadi 

acuan bagi guru untuk menyusun soal dalam RPP khususnya soal mendengarkan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah 

bagaimanakah variasi soal evaluasi aspek mendengarkan dalam RPP Bahasa Jawa 

kelas VII berdasarkan tingkatan kognitif dalam taksonomi Bloom. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan variasi soal evaluasi aspek mendengarkan dalam RPP Bahasa 

Jawa kelas VII berdasarkan tingkatan kognitif dalam taksonomi Bloom. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini memiliki manfaat 

baik secara teoretis maupun praktis, antara lain: 

a) Manfaat teoretis 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah penelitian pendidikan 

Indonesia umunya, serta bagi penelitian perencanaan evaluasi pengajaran 

bahasa khususnya.  

b) Manfaat praktis 

 Bagi guru 

Dapat memberi gambaran kepada guru tentang variasi soal evaluasi 

aspek mendengarkan dalam RPP Bahasa Jawa kelas VII. Dengan demikian 
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guru dapat mengembangkan evaluasi yang terdapat di dalam RPP agar 

mencakup seluruh tingkatan dalam ranah kognitif. 

 Bagi siswa 

Sehubungan dengan manfaat yang dapat diambil oleh guru maka siswa 

mendapatkan manfaat yaitu terciptanya suatu rancangan evaluasi 

pembelajaran yang ideal agar mampu mengoptimalkan segala kemampuan dan 

ranah yang terdapat dalam diri siswa. 

 Bagi sekolah 

Sehubungan dengan manfaat yang dapat diambil oleh guru dan siswa, 

maka sekolah mendapatkan manfaat yaitu meningkatnya prestasi siswa karena 

pelaksanaan evaluasi yang telah direncanakan telah tepat sasaran sehingga 

tujuan dari evaluasi tercapai dengan maksimal. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian tentang soal evaluasi telah banyak dilakukan oleh peneliti-

peneliti sebelumnya, begitu pula dengan penelitian mengenai keterampilan 

mendengarkan.  

Penelitian berkaitan dengan soal evaluasi pernah dilakukan oleh Warsiti 

pada tahun 2008 dengan judul Analisis Ulangan Bahasa Jawa Pada Tes Akhir 

Semester Ganjil Kelas XI SMA se-Kabupaten Karanganyar Tahun Ajaran 

2008/2009. Penelitian ini berisi tentang bahasa komunikasi dalam soal tes akhir 

semester ganjil kelas XI SMA se-kabupaten Karanganyar tahun ajaran 2008/2009 

menunjukkan bahwa soal-soal tersebut belum cukup mencakup empat 

keterampilan berbahasa, hanya dua keterampilan berbahasa saja yaitu membaca 

dan menulis. Soal membaca yang ada sebanyak 19 butir dengan rincian 5 soal tes 

membaca berita, 11 soal tes membaca huruf Jawa, sedangkan 31 soal sisanya 

adalah soal yang tidak termasuk ke dalam empat keterampilan berbahasa. Selain 

itu juga ditemukan soal tes komunikatif dan tidak komunikatif. 18 soal dari 50 

soal di antaranya sudah komunikatif, 31 soal tidak komunikatif, dan satu soal 

yang salah. 27 soal sudah sesuai dengan kurikulum kurikulum sedangkan 23 soal 

belum sesuai dengan kurikulum.  

Abdullah Said pada tahun 2009 melakukan penelitian dengan judul 

Analisis Item Soal Pilihan Ganda Kelas X Semester Gasal Tahun Pelajaran 
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2008/2009 SMA 2 Kudus Berdasarkan Tingkat Kesukaran dan Daya Pembeda. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari 40 butir soal  yang dianalisis terdapat 11 

soal yang komunikatif dan 29 butir soal yang tidak komunikatif. Analisis tingkat 

kesukaran yang telah dilakukan terhadap 11 soal yang komunikatif, terdapat 6 

soal (54,5%) kategori mudah dan 5 soal (45,4%) kategori sedang. Dari 

perhitungan daya pembeda, dapat diketahui bahwa dari 11 soal yang dianalisis 

terdapat 4 soal (36%) kategori jelek, 5 soal (54,5%) kategori cukup, dan 2 soal 

(18%) kategori baik.  

Penelitian pada tahun 2010 dilakukan oleh Yuli Krisningsih dengan judul 

Variasi Soal Membaca Bahasa Jawa Dalam Ujian Sekolah SMP Negeri se-

Karesidenan Surakarta Tahun Ajaran 2008/2009. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa soal-soal yang digunakan dalam ujian SMP negeri se-

karesidenan Surakarta tahun ajaran 2008/2009 hanya mencakup empat tingkatan 

dari enam tingkatan yang terdapat dalam taksonomi Bloom, yaitu tingkat ingatan, 

tingkat pengetahuan, tingkat penerapan, dan tingkat analisis. Wacana yang 

digunakan berupa wacana fiksi dan non fiksi. Wacana fiksi berupa prosa, puisi, 

dan drama. Wacana prosa berupa dongeng, cerita rakyat, legenda, dan cerita 

pewayangan. Wacana puisi berupa geguritan dan tembang sedangkan wacana 

drama berupa dialog atau percakapan. Wacana non fiksi berupa pidato, surat, 

pengumuman, undangan, dan iklan.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah 

pada penelitian ini mengkaji mengenai soal evaluasi mendengarkan yang terdapat 

dalam perencanaan sedangkan penelitian sebelumnya mengkaji soal evaluasi yang 
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terdapat dalam pelaksanaan pembelajaran. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang soal 

evaluasi. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Dalam landasan teori dipaparkan teori-teori yang mendukung dalam 

penelitian ini. Teori-teori tersebut antara lain mengenai prinsip aspek 

mendengarkan dalam pembelajaran bahasa, evaluasi pembelajaran mendengarkan, 

bentuk-bentuk evaluasi mendengarkan, dan prinsip dasar penyusunan evaluasi 

mendengarkan. 

2.2.1 Prinsip Aspek Mendengarkan dalam Pembelajaran Bahasa 

Mendengarkan merupakan proses menangkap pesan atau gagasan yang 

disajikan melalui ujaran. Kemampuan mendengarkan adalah kemampuan 

berkomunikasi menerima informasi yang harus dikuasai oleh siswa. Proses 

penguasaan dan pengembangan kemampuan mendengarkan tersebut dilakukan 

oleh siswa secara terus-menerus dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran 

mendengarkan yang dilakukan oleh siswa harus merupakan proses pemahiran 

mendengarkan yang dilatihkan dan dialami. Ini berarti bahwa prinsip 

mendengarkan dalam pembelajaran yang dilakukan oleh siswa merupakan 

kegiatan mendengarkan sebagaimana yang dialami siswa dalam kehidupan nyata 

di masyarakat. 

Sebagai suatu keterampilan, mendengarkan merupakan keterampilan yang 

harus dimiliki semua siswa agar dapat memahami bahasa yang digunakan orang 
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lain secara lisan. Tanpa kemampuan mendengarkan yang baik dimungkinkan 

terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi antara sesama pemakai bahasa yang 

dapat menyebabkan berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan 

sehari-hari siswa. Oleh karena itu kemampuan mendengarkan merupakan bagian 

yang penting bagi siswa dan tidak dapat diabaikan dalam pengajaran bahasa, 

terutama bila tujuan penyelenggaraannya adalah penguasaan kemampuan 

berbahasa. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka prinsip pembelajaran mendengarkan 

dapat disusun sebagai berikut. 

a. Prinsip mendengarkan dalam pembelajaran yang dilakukan oleh siswa 

merupakan kegiatan mendengarkan sebagaimana yang dialami oleh siswa 

dalam kehidupan nyata di masyarakat. 

b. Prinsip mendengarkan dalam pembelajaran harus memberikan pengalaman 

nyata kehidupan sehari-hari dan dunia kerja yang terkait dengan penerapan 

konsep, kaidah, dan prinsip ilmu yang dipelajari. 

c. Prinsip mendengarkan dalam pembelajaran haruslah dilakukan secara 

berkelompok. 

d. Prinsip mendengarkan dalam pembelajaran harus disesuaikan dengan 

kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik 

(Melawi 2010). 

Standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Jawa berorientasi pada hakikat 

pembelajaran bahasa, yaitu belajar berbahasa adalah belajar berkomunikasi. Oleh 

karena itu, pembelajaran mendengarkan diarahkan untuk meningkatkan 
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kemampuan siswa untuk berkomunikasi secara lisan. Pembelajaran 

berkomunikasi secara lisan adalah pembelajaran berbicara dan pembelajaran 

mendengarkan. Jika dilihat dari keaktifan berbahasanya, pembelajaran 

mendengarkan termasuk dalam pembelajaran menerima informasi. 

Berdasarkan uraian di atas pembelajaran mendengarkan memiliki 

karakteristik sebagai pembelajaran bahasa lisan yang bersifat menerima informasi. 

Pembelajaran tersebut dapat digolongkan dalam pembelajaran berbahasa pasif 

reseptif, dalam arti bahwa inisiatif untuk berkomunikasi tidak semata-mata berasal 

dari dirinya melainkan dari orang lain. Seorang pendengar yang diajak 

berkomunikasi diharapkan mampu mendengarkan dan memahami apa yang 

didengamya. Kegiatan untuk mendengarkan dan memahami ungkapan orang lain 

itulah yang membuat kegiatan mendengarkan dikatakan bersifat pasif reseptif. 

Namun mendengar dan memahami ungkapan orang lain itu tidak sepenuhnya 

pasif. Pemahaman yang utuh dan tepat hanya dapat terjadi apabila pendengar 

secara aktif memproses apa yang didengarnya itu secara linguistik dan intelektual 

dalam dirinya. Semua itu dilakukan sebagai akibat dari tanggapan terhadap 

ungkapan seorang pembicara.  

Pembelajaran berbahasa pasif itu meliputi mendengarkan berita, petunjuk, 

pengumuman, perintah, bunyi atau suara, bunyi bahasa, lagu, kaset, pesan, 

penjelasan, laporan, ceramah, khutbah, pidato, pembicaraan narasumber, dialog 

atau percakapan, pengumuman, serta perintah yang didengar dengan memberikan 

respon secara tepat serta mengapresiasi dan berekspresi sastra melalui kegiatan 

mendengarkan hasil sastra berupa dongeng, cerita anak-anak, cerita rakyat, cerita 
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binatang, puisi anak, syair lagu, pantun, dan menonton drama anak (Melawi 

2010). 

2.2.2 Evaluasi Pembelajaran Mendengarkan 

Dalam rangka merancang sistem pengajaran, setelah tujuan-tujuan 

dirumuskan, langkah pertama yang harus dikerjakan adalah mempersiapkan 

rencana evaluasi yang menyeluruh sebagai rencana awal (Hamalik 2008:211). 

Evaluasi menjadi sesuatu yang mutlak ada dalam perencanaan pembelajaran 

dimana perencanaan tersebut pada akhirnya akan dilanjutkan sebagai sebuah 

pelaksanaan yang memerlukan suatu penilaian untuk mengukur tingkat 

ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut. 

Inti dari perencanaan pembelajaran sendiri adalah proses menetapkan dan 

mengembangkan metode, teknik, bahan ajar, serta pengalaman belajar yang 

bermakna. Sedangkan evaluasi merupakan suatu prosedur yang disusun secara 

sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, dan efektivitas suatu program. 

Dengan kata lain program yang dimaksud di sini adalah perencanaan 

pembelajaran yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP). 

Penilaian harus digunakan sebagai proses untuk mengukur dan 

menentukan tingkat ketercapaian kompetensi dan sekaligus untuk mengukur 

efektivitas proses pembelajaran. Untuk itu penilaian yang efektif harus diikuti 

oleh kegiatan analisis terhadap hasil penilaian dan merumuskan umpan balik yang 

perlu dilakukan dalam perencanaan proses pembelajaran berikutnya (Majid 

2005:193). 
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Evaluasi pembelajaran mendengarkan adalah evaluasi yang bertujuan 

untuk mengukur kemampuan berbahasa siswa yaitu kemampuan mendengarkan. 

Di dalam evaluasi kemampuan berbahasa, evaluasi pembelajaran mendengarkan 

dapat digolongkan dalam evaluasi kemampuan reseptif. Evaluasi ini umumnya 

menuntut siswa untuk memahami secara kritis informasi yang disampaikan dalam 

suatu wacana tertentu. Kegiatan mendengarkan pada hakikatnya merupakan usaha 

memahami konteks ekstralinguistik atau informasi melalui sarana linguistik. 

Dalam hal ini sarana bahasa disampaikan secara lisan berupa lambang bunyi 

sehingga siswa dituntut untuk memiliki kemampuan mengenai sistem bunyi 

bahasa yang bersangkutan (Nurgiyantoro 1987). 

Pembelajaran mendengarkan merupakan kegiatan pembelajaran yang 

paling pertama yang dilakukan manusia. Oleh karena itu evaluasi pembelajaran 

mendengarkan perlu diberi perhatian secara memadai. Menurut Nurgiyantoro 

(1987) perhatian yang diperlukan antara lain dengan memberikan persiapan 

khusus, dalam hal ini adalah sarana atau media yang digunakan untuk 

melaksanakan evaluasi pembelajaran mendengarkan. Selain itu pemilihan bahan 

kebahasaan yang berupa wacana juga penting untuk diperhatikan. Pemilihan 

wacana lebih ditekankan pada tingkat kesulitan, isi dan cakupan, maupun jenis-

jenis wacana. 

2.2.3 Bentuk-Bentuk Evaluasi Mendengarkan 

Dalam penilaian mendengarkan, guru dapat memilih bentuk pertanyaan 

sebagai berikut. 
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a. Mengucapkan kembali (menirukan) hal yang didengar. 

b. Melaksanakan petunjuk/perintah yang diperdengarkan 

c. Menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana (berdasarkan 

pertanyaan yang didengar). 

d. Menerka nama benda, binatang atau tanaman dan lain-lain berdasarkan 

deskripsi yang disampaikan. 

e. Menerima dan menyampaikan pesan atau hal-hal penting yang diperoleh 

melalui telepon. 

f. Menanyakan berbagai hal berdasarkan tema atau topik yang didengar. 

g. Menentukan satu di antara empat gambar (A, B, C, D) berdasarkan karangan 

yang didengar (Melawi 2010). 

Menurut Power dalam Safari (1997:61) ada tiga jenis pertanyaan 

pemahaman dalam ujian mendengarkan yaitu: siswa memilih satu pertanyaan 

yang sama maksudnya dengan pernyataan yang didengar, didengarkan percakapan 

singkat dari dua orang kemudian ditanyakan tentang isi percakapan yang telah 

diperdengarkan (pernyataan hanya diperdengarkan satu kali), didengarkan 

pidato/percakapan/bacaan kemudian ditanyakan beberapa pertanyaan dari cerita 

tersebut. 

2.2.4 Prinsip Dasar Penyusunan Evaluasi Mendengarkan 

Evaluasi merupakan sebuah cara untuk mendiagnosa kelemahan siswa, 

maka dalam hal ini siswa mempunyai kedudukan sebagai obyek evaluasi. Oleh 

karena itu penyusunan evaluasi mendengarkan dituntut untuk mengevaluasi secara 

menyeluruh terhadap siswa. 
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Ada beberapa pakar pendidikan yaitu Benjamin S. Bloom dan kawan-

kawan yaitu, M.D. Englehart, E. Furst, W.H. Hill, Daniel R. Krathwohl, yang 

didukung pula oleh Ralph E. Taylor yang mengembangkan suatu metode 

pengklasifikasian tujuan pendidikan yang disebut taksonomi. Kaum behavioris 

(kaum yang mengutamakan tingkah laku) berpendapat bahwa teori yang 

dikemukakan Bloom dan kawan-kawan sangat bersifat mental sedangkan teori 

yang mereka kembangkan lebih menekankan pada tingkah laku peserta didik 

dalam arti lebih banyak mengacu pada aspek psikomotor (Arikunto 2005:115).  

Para pakar taksonomi selain Bloom antara lain: (1) Mc. Guire dan 

Klickman untuk bidang Biologi, Wood untuk bidang Matematika, Leuis untuk 

Ilmu Pengetahuan Alam; (2) Guilford yang mengungkapkan bahwa untuk melatih 

kemampuan intelektual tertentu dibutuhkan latihan tertentu pula sehingga 

digambarkanlah struktur intelek dalam bentuk kubus yang mencakup 

operation/process pada bidang mendatar, product pada bidang belakang, content 

pada bidang tegak; (3) Gagne dan Merrill yang menyebutkan delapan hirarki 

tingkah laku yaitu signal learning, stimulus-response learning, chaining, verbal 

association, discrimination learning, concept learning, concept learning, rule 

learning, problem solving; (4) Garlach dan Sullivan yang mengganti gambaran 

tentang proses dalam rumusan yang umum menjadi tingkah laku siswa yang dapat 

diamati; (5) De Block yang mengemukakan model yang didasarkan pada tujuan-

tujuan mengajar (Arikunto 2005). 

Berbeda dengan para pakar di atas, Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan 

mendiskusikan pengelompokan tujuan pendidikan yang mengacu pada tiga jenis 
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ranah (domain atau daerah binaan) yang terletak pada tingkatan ke-2 yang 

selanjutnya disebut taksonomi.  

Ketiga ranah ini seluruhnya melekat pada diri siswa dan tidak mungkin 

dapat dilepaskan dari proses evaluasi belajar. Ranah ini sebenarnya tidak dapat 

dipisahkan karena manusia merupakan suatu kebulatan yang tidak dapat dipecah-

pecah sehingga segala tindakannya juga merupakan suatu kebulatan. Oleh karena 

itu dalam penyusunan evaluasi belajar, ketiga ranah inilah yang senantiasa 

dijadikan tujuan keberhasilan pendidikan. Ketiga ranah tersebut antara lain: 

a. Ranah kognitif (cognitive domain) 

Tujuan kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir. Ini mencakup 

kemampuan intelektual yang lebih sederhana, seperti mengingat, sampai pada 

kemampuan yang tinggi, seperti kemampuan memecahkan masalah yang 

menuntut siswa menghubungkan dan menggabungkan gagasan, metode atau 

prosedur yang telah dipelajari untuk memecahkan suatu masalah. Bloom 

mengelompokkan tujuan kognitif ke dalam enam tingkatan. Keenam tingkatan ini 

diasumsikan bersifat hirarkis, yang berarti tujuan pada level tinggi dapat dicapai 

hanya apabila tujuan pada level lebih rendah telah dikuasai. Penyusunan evaluasi 

pembelajaran mendengarkan pada aspek kognitif hendaknya juga dibuat secara 

berjenjang, jika dimungkinkan mulai dari tingkat ingatan sampai dengan tingkat 

evaluasi (Nurgiyantoro 1987 :218). Keenam tingkatan tersebut biasa dikenal 

dengan urutan C1, C2, C3, C4, C5, dan C6, antara lain : 
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1) Tingkat Ingatan atau Pengetahuan (Knowledge/C1) 

Tingkatan ini merupakan tingkatan yang paling rendah namun menjadi 

prasyarat bagi tingkatan selanjutnya. Tingkat ingatan mengukur 

kemampuan menyatakan kembali fakta, konsep, prinsip, prosedur atau 

istilah yang telah dipelajari tanpa harus memahami atau dapat 

menggunakannya. Hal ini senada dengan pendapat yang diungkapkan oleh 

Sudijono (2008:50) bahwa pengetahuan adalah kemampuan mengingat 

kembali (recall) atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide,gejala, 

rumus, dan sebagainya tanpa mengharapkan untuk menguraikannya. 

Menurut Nurgiyantoro (1987:219) tes kemampuan menyimak pada tingkat 

ingatan sekedar menuntut siswa untuk mengingat fakta atau menyebutkan 

kembali fakta-fakta yang terdapat di dalam wacana yang telah 

diperdengarkan. Berkaitan dengan evaluasi mendengarkan maka dapat 

disimpulkan bahwa siswa hanya dituntut untuk menimdahkan konsep yang 

terdapat dalam wacana yang telah diperdengarkan ke dalam lembar jawab 

siswa. Evaluasi tingkat ingatan bersifat sangat mudah dan kurang 

bermanfaat bagi siswa sehingga tidak terlalu disarankan dan harus dibatasi 

penggunaannya. Contoh kata kerja yang digunakan dalam tingkat ingatan 

yaitu mendefinisikan, mendeskripsikan, mengidentifikasikan, 

mendaftarkan, menjodohkan, menyebutkan, menyatakan, mereproduksi 

(Arikunto 2005:137).  
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2) Tingkat Pemahaman (Comprehension/C2) 

Tingkat pemahaman merupakan kemampuan berpikir setingkat lebih 

tinggi dari tingkat ingatan. Akan tetapi kemampuan pemahaman pada 

tingkat ini belum terlalu kompleks karena belum menuntut kerja kognitif 

tingkat tinggi.Tingkatan ini merupakan salah satu jenjang kemampuan 

dalam proses berpikir dimana siswa dituntut untuk memahami yang berarti 

mengetahui tentang sesuatu hal dan dapat melihatnya dari beberapa segi. 

Selain dituntut untuk hafal siswa juga harus memahami makna yang 

terkandung misalnya dapat menjelaskan suatu gejala, dapat 

menginterpretasikan grafik, bagan atau diagram serta diminta untuk 

membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana di antara 

fakta-fakta, konsep, atau prinsip dengan kata-kata sendiri. Soal evaluasi 

tingkat ini sebaiknya tidak hanya mengutip kalimat dari wacana secara 

langsung, namun lebih baik siswa diminta untuk menyusun kembali 

kalimat tersebut. Hal ini senada dengan pendapat Nurgiyantoro (1987:220) 

bahwa penyusunan redaksi butir tes hendaklah jangan secara langsung 

mengutip kalimat atau frase yang terdapat dalam wacana, melainkan lebih 

disarankan membuat parafrasenya. Butir tes yang hanya mengutip secara 

langsung kalimat atau frase yang ada dalam wacana merupakan butir soal 

yang masih tergolong dalam tingkat ingatan. Jika siswa mampu 

memahami dan memilih parafrase secara tepat maka itu merupakan bukti 

bahwa siswa memahami wacana yang didengarnya. Dari uraian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa selain mengingat siswa juga dituntut untuk 
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memahami wacana. Contoh kata kerja yang digunakan yaitu membedakan, 

menerangkan, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, 

menuliskan kembali, dan sebagainya (Arikunto 2005:137). 

3) Tingkat Penerapan atau Aplikasi (application/C3) 

Tingkat penerapan merupakan kemampuan berpikir lebih tinggi dari 

tingkat pemahaman. Siswa dituntut untuk memiliki kemampuan 

menyeleksi atau memilih suatu abstrasi tertentu (konsep, hukum, dalil, 

aturan, gagasan, cara) secara tepat untuk diterapkan dalam suatu situasi 

baru dan menerapkannya secara benar. Hal ini senada dengan pendapat 

Nurgiyantoro (1987:222) bahwa evaluasi pada tingkat penerapan 

dimaksudkan untuk mengungkap kemampuan siswa menerapkan konsep 

atau masalah tertentu pada situasi yang baru. Butir-butir tes kemampuan 

mendengarkan yang dapat dikategorikan tes tingkat penerapan adalah butir 

tes yang terdiri dari pernyataan (diperdengarkan) dan gambar-gambar 

sebagai alternatif jawaban yang terdapat di dalam lembar tugas siswa. 

Contoh kata kerja yang digunakan yaitu menghitung, mendemonstrasikan, 

menemukan, menghasilkan, menghubungkan, menunjukkan, 

menggunakan, dan sebagainya (Arikunto 2005:138). 

4) Tingkat Analisis (Analysis/C4) 

Tingkat analisis adalah kemampun berpikir setingkat lebih tinggi dari 

tingkat penerapan. Analisis yang dilakukan dalam soal evaluasi yang 

diujikan berupa analisis detil-detil informasi, mempertimbangkan bentuk 

dan aspek kebahasaan tertentu, menemukan hubungan kelogisan, sebab 



 

 

20 

akibat, hubungan situasional, dan lain-lain. Tingkat analisis merupakan 

kemampuan untuk menganalisa atau merinci suatu situasi, atau 

pengetahuan menurut komponen yang lebih kecil atau lebih terurai dan 

memahami hubungan di antara bagian yang satu dengan yang lain. 

Evaluasi mendengarkan pada tingkat analisis hakikatnya juga merupakan 

evaluasi untuk memahami informasi dalam wacana. Akan tetapi siswa 

dintuntut untuk melakukan kerja analisis agar dapat memahami informasi 

atau lebih tepatnya memilih alternatif jawaban yang tepat (Nurgiyantoro 

1987:223). Jadi dapat disimpulkan bahwa soal evaluasi yang digunakan 

pada tingkat pemahaman dapat pula digunakan pada tingkat analisis hanya 

saja harus memperhatikan tingkat kekompleksan wacana dan alternatif 

jawaban yang disediakan. Contoh kata kerja yang digunakan yaitu 

memerinci, menyusun diagram, menganalisa, membandingkan, 

mengklasifikasikan, dan sebagainya  

5) Sintesis (synthesis/C5) 

Tingkat analisis adalah kemampun berpikir setingkat lebih tinggi dari 

tingkat penerapan. Sintesis merupakan kemampuan untuk 

mengintegrasikan bagian-bagian yang terpisah menjadi suatu keseluruhan 

yang terpadu. Sudijono (2008:51) menyatakan bahwa sintesis merupakan 

suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis 

sehingga menjelma menjadi yang berstruktur atau berbentuk pola baru. 

Dengan demikian siswa dituntut untuk menghasilkan komunikasi yang 

baru, meramalkan, dan menyelesaikan masalah. Hal ini senada dengan 



 

 

21 

pendapat Nurgiyantoro (1987:193) yang menyatakan bahwa soal pada 

tingkat sintesis menuntut siswa untuk menghubungkan, menyusun kembali 

komponen-komponen tertentu menjadi struktur baru yang kompleks, 

menggeneralisasi, meramalkan, menghasilkan pemikiran yang asli dan 

kreatif. Evaluasi tingkat sintesis merupakan tes tingkat tinggi dan 

kompleks karena menunjukkan cara berpikir siswa sehingga siswa dituntut 

untuk berpikir kreatif dalam menjawab pertanyaan. Contoh kata kerja yang 

digunakan yaitu menghasilkan, merumuskan, mengkombinasikan, 

mengorganisasikan, membuktikan kebenaran, mendesain, dan sebagainya. 

6) Evaluasi (evaluation/C6) 

Tingkat evaluasi merupakan tingkatan yang paling tinggi dalam taksonomi 

Bloom. Soal pada tingkat evaluasi mengukur kemampuan siswa untuk 

membuat pertimbangan (penilaian) terhadap suatu situasi, nilai-nilai atau 

ide-ide. Kemampuan ini merupakan kemampuan tertinggi dari 

kemampuan lainnya, yaitu bila seseorang dapat melakukan penilaian atau 

pertimbanagan terhadap situasi, nilai-nilai atau ide-ide (Sudijono 2008:52). 

Evaluasi adalah pemberian keputusan tentang nilai suatu yang mungkin 

dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara kerja, materi dan kriteria tertentu. 

Untuk dapat membuat suatu penilaian, seseorang harus memahami, dapat 

menerapkan, menganalisis dan mensintesis terlebih dahulu. Hal ini senada 

dengan pendapat Nurgiyantoro (1987:195) yang menyebutkan bahwa soal 

pada tingkat evaluasi membutuhkan pemikiran-pemikiran yang cermat, 

kritis, dan terurai, yang biasanya antara orang yang satu dengan yang lain 
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tidak sama jalan pemikirannya, pertimbangan, dan alasan-alasan yang 

melandasi pengambilan kesimpulan. Contoh kata kerja yang digunakan 

yaitu menilai, menafsirkan, menaksir, memutuskan, membandingkan, 

mengkritik, dan sebagainya. 

b. Ranah afektif (affective domain) 

1) Pandangan atau pendapat (opinion) 

 Siswa diminta untuk memberikan respon yang melibatkan ekspresi, 

perasaan atau pendapat pribadi terhadap hal-hal yang relatif sederhana 

tetapi bukan fakta. 

2) Sikap atau nilai (attitude, value) 

Siswa ditanya mengenai respons yang melibatkan sikap atau nilai telah 

mendalam di sanubarinya, dan guru memintanya untuk mempertahankan 

pendapatnya. 

c. Ranah keterampilan (psychomotor domain)  

1) Gerakan reflex (reflex movement) 

 Respons gerakan yang tidak disadari yang dimiliki sejak lahir. 

2) Dasar gerakan-gerakan (basic fundamental movement) 

Gerakan-gerakan yang menuntun kepada keterampilan yang sifatnya 

kompleks. 

3) Perceptual abilities 

 Kombinasi dari kemampuan kognitif dan gerakan. 

4) Physical abilities 
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Kemampuan yang diperlukan untuk mengembangkan gerakan-gerakan 

keterampilan tingkat tinggi. 

5) Skilled movements 

Gerakan-gerakan yang memerlukan belajar misalnya keterampilan dalam 

menari, olahraga, dan rekreasi. 

6) Nondiscoursive communication 

Kemampuan untuk berkomunikasi dengan menggunakan gerakan 

misalnya ekspresi wajah (mimik), postur, dan sebagainya (Arikunto: 

2005). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif 

kualitatif. Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan yang berupaya 

mengungkapkan suatu apa adanya (Sudaryanto 1992:62). Melalui pendekatan ini 

soal-soal aspek mendengarkan yang terdapat di dalam RPP Bahasa Jawa dapat 

dideskripsikan variasinya berdasarkan ranah kognitif dalam taksonomi Bloom. 

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang berkaitan dengan data yang 

berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut berasal dari 

naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan 

atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Moloeng 2002:6). Melalui pendekatan 

ini ditentukan objek penelitian yaitu teks lembar soal evaluasi aspek 

mendengarkan dalam RPP Bahasa Jawa SMP Negeri se-Kecamatan Pati. 

3.2 Data dan Sumber Data 

Data adalah segala fakta yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun 

informasi (Arikunto 2006:118). Data penelitian ini berupa butir soal evaluasi 

aspek mendengarkan yang terdapat di dalam RPP Bahasa Jawa kelas VII SMP 

Negeri se-kecamatan Pati. 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto 

2006:19). Sumber data penelitian ini adalah RPP Bahasa Jawa aspek 

mendengarkan kelas VII SMP Negeri se-kecamatan Pati yang mencakup delapan 

 

24 



 

 

25 

sekolah yaitu SMP Negeri 1 Pati, SMP Negeri 2 Pati, SMP Negeri 3 Pati, SMP 

Negeri 4 Pati, SMP Negeri 5 Pati, SMP Negeri 6 Pati, SMP Negeri 7 Pati, dan 

SMP Negeri 8 Pati . 

3.3 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian ini menggunakan lembar observasi yang 

dikembangkan dalam bentuk instrumen pengelompokan butir soal berdasarkan 

kompetensi dasar. Instrumen tersebut akan digunakan untuk menguraikan rincian 

pengelompokan butir soal  mendengarkan berdasarkan tingkatan dalam ranah 

kognitif seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. 

Tabel I. Instrumen Butir Soal Berdasarkan Kompetensi Dasar 

No Butir Soal Tingkatan (C1-C6) Keterangan 

    

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data di 

mana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, 

dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan lain sebagainya 

(Arikunto 2006:58). Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi karena 

mengambil data yang berupa dokumentasi yaitu soal evaluasi aspek 

mendengarkan dalam RPP Bahasa Jawa kelas VII SMP Negeri se-kecamatan Pati. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

penggolongan. Teknik penggolongan digunakan untuk menggolongkan tiap butir 

soal ke dalam ranah kognitif yang meliputi C1, C2, C3, C4, C5, dan C6, 

berdasarkan taksonomi Bloom.  

Langkah analisis data dilakukan dengan cara menggolongkan data yang 

berupa butir soal evaluasi aspek mendengarkan dalam RPP Bahasa Jawa kelas VII 

SMP Negeri se-kecamatan Pati berdasarkan tingkatan dalam ranah kognitif 

taksonomi Bloom. 

3.6 Teknik Pemaparan Hasil Analisis Data 

Teknik yang digunakan untuk memaparkan hasil analisis data adalah 

teknik informal. Teknik informal adalah perumusan dengan kata-kata biasa, 

walaupun dengan terminologi yang teknis sifatnya (Sudaryanto 1993:145). 

Metode ini menjelaskan suatu kaidah dengan rinci dan terurai. Oleh karena itu 

hasil analisisnya berupa uraian dan bukan berupa angka. Hal ini karena penelitian 

ini termasuk penelitian kualitatif. 
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BAB IV 

VARIASI SOAL RANAH KOGNITIF  

DALAM RPP ASPEK MENDENGARKAN  

KELAS VII SMP NEGERI se-KECAMATAN PATI  

 

Pada bab ini akan dideskripsikan analisis mengenai variasi soal evaluasi 

aspek mendengarkan dalam dokumen RPP Bahasa Jawa kelas VII SMP Negeri se-

Kecamatan Pati. Analisis tersebut dilakukan berdasarkan taksonomi Bloom yang 

meliputi tingkat ingatan atau pengetahuan (knowledge/C1), pemahaman 

(comprehension/C2), penerapan atau aplikasi (application/C3), analisis 

(analysis/C4), sintesis (synthesis/C5), dan evaluasi (evaluation/C6). 

Agar lebih jelas, hasil penjabaran  analisis soal evaluasi berdasarkan 

taksonomi akan digolongkan berdasarkan tingkatannya dalam taksonomi Bloom 

seperti di bawah ini. 

4.1 Tingkat Ingatan atau Pengetahuan (Knowledge/C1) 

 Tingkat ingatan adalah tingkat paling rendah dari seluruh tingkatan dalam 

taksonomi Bloom. Pada soal mendengarkan tingkat ingatan yang digunakan di 

SMP Negeri se-Kecamatan Pati terdapat 48 soal dari 102 soal yang ada. 45 soal 

berbentuk uraian dan 3 soal pilihan ganda dengan tipe soal mengingat kembali 

dan menyebutkan konsep atau fakta dalam wacana. Untuk lebih jelasnya 

pengelompokan jumlah butir soal tingkat ingatan berdasarkan kompetensi dasar 

dapat dilihat pada tabel II beserta analisis di bawahnya. 
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Tabel II. Butir Soal Tingkat Ingatan 

 

Taksonomi Jumlah Butir Soal Kode Sekolah 

C1  

Ingatan atau pengetahuan 

(Knowledge) 

 

 

 

 

6 soal A 

4 soal B 

6 soal C 

9 soal D 

8 soal E 

8 soal F 

3 soal G 

4 soal H 

Jumlah butir soal tingkat ingatan 48 soal 

 

 Soal pilihan ganda pada tingkat ingatan berbentuk menyebutkan konsep 

atau fakta yang terdapat dalam wacana. Butir soal tersebut adalah seperti berikut.  

1) Wiwit jaman biyen bocah enom kudu... 

a. Wani karo wong tuwa 

b. Tuhu marang wong tuwa 

c. Ngajeni karo wong tuwa 

d.  Anut karo wong tuwa 

2) Yen kowe kepingin diajeni dening wong liya,becike... 

a. Srawung karo wong liya   

b. Blater karo wong liya  

c. Nggunem karo wong liya 

d. Ngajeni karo wong liya 

3) Wong mono ora bisa urip dhewe, amarga ora bisa nyukupi butuhe urip ing 

saben dinane, mula perlu... 

a. wragat sing akeh 

b. bantuane wong liya 

c. iktiar mrana-mrene 

d. nyambut gawe sabisane 

 

Soal nomor 1 dan 2 disusun berdasarkan wacana yang berjudul ”Unggah-

Ungguh”.  Kedua soal tersebut hanya menuntut siswa untuk menyebutkan fakta 

yang terdapat di dalam wacana. Soal nomor 1 membahas tentang apa yang harus 
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dilakukan oleh orang yang lebih muda sejak jaman dahulu. Jawaban dapat 

diperoleh dari wacana pada paragraf pertama yang berbunyi ”Dhek jaman biyen, 

bab unggah-ungguh iku digatekake tenan. Bocah utawa wong anom pada ’wedi’ 

sarta ngajeni banget marang wong tuwa...” maka siswa dapat menentukan 

jawaban yang tepat untuk soal tersebut adalah  c. Ngajeni karo wong tuwa. Soal 

nomor 2 membahas tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia agar 

bisa dihargai oleh orang lain. Jawaban atas pertanyaan tersebut terdapat dalam 

wacana pada paragraf keempat yang berbunyi”...Dene gegaran kanggo 

nyumurupi unggah-ungguh kang trep yaiku rasa tepa slira sarta rikuh pakewuh. 

Yen sira seneng diajeni, iya ngajeni marang wong liya...”. Dari paragraf tersebut 

siswa dapat menentukan bahwa jawaban yang tepat dari soal nomor 2 adalah d. 

Ngajeni karo wong liya. Soal nomor 3 membahas tentang apa yang diperlukan 

oleh manusia oleh karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya 

sendiri. Untuk menentukan jawaban yang paling tepat pada soal tersebut siswa 

bisa mengingat isi wacana pada paragraf kedua seperti berikut. 

 ”Wong mono ora bisa urip dhewe, amarga ora bisa nyukupi butuhe urip ing 

saben dinane tanpa bantuane wong liya. Mula wis samesthine wong urip ing 

bebrayan iku kudu bantu-binantu gotong royong.” 

(WCN III) 

 

Berdasarkan kutipan wacana di atas kemungkinan jawaban yang muncul 

berdasarkan pilihan jawaban adalah b. bantuane wong liya  

Selain soal pilihan ganda, terdapat pula soal uraian pada tingkat ingatan. 

Beberapa butir soal mendengarkan tingkat ingatan yang berbentuk mengingat 

kembali antara lain: 
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1) Sapa wae paraga ing pacelathon mau? 

2) Sapa kang nganakake wayang kulit kang ana wacan ing ndhuwur? 

3) Kapan wayang kulit iku dianakake? 

4) Sapa kang ngayahi wayang kulit Jawatimuran? 

 

Soal nomor 1 adalah soal yang diambil dari wacana dialog berjudul ”Nonton 

Wayang Jawa Timuran”. Soal nomor 1 membahas tentang peraga atau tokoh yang 

memerankan percakapan. Jawaban dari pertanyaan tersebut terdapat pada awal 

wacana ketika narator membacakan narasinya yaitu ”(Bocah telu, Agus, Andi, lan 

Anton ngumpul ana daleme Pak Witoyo, ya omahe Agus padha umyek anggone 

arep nonton wayang)...”. Setelah mendengarkan kalimat tersebut maka siswa 

akan mengingat kembali bahwa tokoh yang memperagakan percakapan tersebut 

adalah Andi, Agus, Anton, dan Pak Witoyo. Soal nomor 2-4 diambil dari wacana 

prosa yang berjudul ”Nonton Wayang Jawa Timuran”. Soal nomor 2 membahas 

tentang siapa yang mengadakan pertunjukan wayang kulit, soal nomor 3 

membahas tentang waktu pelaksanaan pertunjukan wayang kulit, serta soal nomor 

4 membahas tentang siapa yang melakukan pertunjukan tersebut atau siapa yang 

menjadi dalangnya. Jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut terdapat dalam 

paragraf pertama seperti berikut. 

 ”Nyemak pagelaran wayang kulit sing dianakake dening Dinas P dan K Jawa 

Timur nalika dina Setu tanggal 15 Juni 2002 kepungkur, bisa krasa katrem lan 

marem, senajan akeh sing kudu digatekake. Wayang kulit gagrag Jawa Timuran 

(Mojokerto), diayahi dening Ki Suryanto sing asli Mojokerto”.  

(WCN X) 

Setelah mengingat kalimat pada paragraf tersebut maka jawaban yang tepat untuk 

pertanyaan nomor 2 adalah ”Kang nganakake wayang kulit yaiku Dinas P dan K 

Jawa Timur”, jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 3 adalah ”Wayang 
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kulit iku dianakake dina Setu tanggal 15 Juni 2002”, serta jawaban yang tepat 

untuk pertanyaan nomor 4 adalah ”Kang ngayahi wayang kulit yaiku Ki 

Suryanto”. 

Selain berbentuk mengingat kembali, terdapat pula beberapa soal 

mendengarkan tingkat ingatan yang berbentuk menyebutkan kembali fakta atau 

konsep dalam wacana yaitu: 

1) Miturut ngendikane Pak Guru dina Setu sore kabeh kelas VII didhawuhi 

ngapa? 

2) Klompok loro entuk tugas apa? 

3) Apa kersane Pak Kamituwa rawuh? 

 

Soal nomor 1 dan 2 hanya menuntut siswa untuk menyebutkan kembali 

fakta atau konsep dengan mengutip kalimat secara langsung yang terdapat di 

dalam wacana. Hal ini dapat dilihat dari model soal dan jawaban yang digunakan. 

Butir soal membahas hal-hal yang secara jelas terdapat di dalam wacana yang 

diperdengarkan. Soal nomor 1 dan 2 adalah soal yang diambil dari wacana dialog 

yang berjudul ”Gugur Gunung/Kerja Bakti”. Soal nomor 1 membahas tentang 

perintah Pak Guru kepada kelas VII pada hari Sabtu sore. Siswa akan menjawab 

pertanyaan dengan mudah karena secara tersurat jawaban tersebut terdapat pada 

awal percakapan yang diucapkan oleh tokoh Naufal. Kutipan percakapan tersebut 

sebagai berikut. 

(Wektu ngaso ngepasi murid-murid klas VII C padha jejagongan lan guyon ing 

teras klase, Naufal ketua klompok 2 ngajak rembugan babagan kerja bakti karo 

salah siji anggota kelompoke.) 

Naufal : ”And, ngendikane Pak Guru kabeh murid klas VII Setu sore didhawuhi 

nindakake kerja bakti ing sekolahan?” 

Andi : ”Iya, bener iku.” 

... 

(WCN II) 
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Setelah mendengar kalimat yang diucapkan oleh Naufal, siswa akan mampu 

menjawab dengan tepat yaitu ”Ngendikane Pak Guru kabeh murid klas VII Setu 

sore didhawuhi nindakake kerja bakti ing sekolahan.” Soal nomor 2 membahas 

tentang tugas yang dikerjakan oleh kelompok 2. Kalimat yang menjelaskan 

tentang pertanyaan tersebut terdapat dalam kalimat keempat yaitu kalimat yang 

diucapkan oleh Desy. Kutipan percakapan tersebut sebagai berikut. 

 (Desy kang lagi lungguh rada cedhak cepet-cepet nimbrung melu rembugan.) 

Desy : ”Klompok 2 ya klompoke dhewe iki entuk tugas nata lan ngresiki taman 

kang ana ing ngarep laboratorium IPA.” 

... 

(WCN II) 

 

Setelah mendengar kalimat yang diucapkan oleh Desy, siswa dapat menyebutkan 

jawaban dengan tepat yaitu ”Klompok 2 entuk tugas nata lan ngresiki taman kang 

ana ing ngarep laboratorium IPA”.   Soal nomor 3 adalah soal yang diambil dari 

wacana berjudul ”Kerja Bakti”.  Soal ini membahas tentang apa maksud 

kedatangan Pak Kamituwa. Jawaban dari pertanyaan tersebut terdapat di dalam 

kutipan percakapan di bawah ini. 

Nurdin : ”Pak, kalawau Pak Kamituwa tindak mriki.” 

Bapak : ”Jam pira?” 

Nurdin : ” Nembe mawon, kinten-kinten setengah jam wau.” 

Bapak : ”Anu, Pak. Ngendikanipun Pak Kamituwa wonten dhawuh saking 

petinggen bilih benjing enjing warga dhusun Sale tampi giliran kerja 

bakti.” 

 

Setelah mendengarkan percakapan tersebut siswa dapat memberikan jawaban 

yang tepat yaitu ”Pak Kamituwa maringi pirsa yen wonten dhawuh saking 

petinggen bilih benjing enjing warga dhusun Sale tampi giliran kerja bakti.” 

Wacana pada soal ini tidak disertakan di dalam RPP namun dibacakan oleh guru 
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pada saat kegiatan pembelajaran mendengarkan berlangsung di kelas. Seluruh soal 

mendengarkan pada tingkat ingatan hanya menuntut siswa untuk menyebutkan 

kembali fakta atau konsep dalam wacana serta mengingat kembali sehingga 

sangat mudah untuk dijawab. 

 Selain butir soal yang telah dianalisis di atas terdapat satu soal yang 

wacananya tidak lengkap. Berdasarkan tipenya soal ini bisa digolongkan dalam 

tingkat ingatan/pengetahuan karena hanya menuntut siswa untuk mengingat 

kembali serta menyebutkan kembali fakta atau konsep yang terdapat di dalam 

wacana. Soal tersebut yaitu: 

1) Sapa sing dadi reporter ing pawarta kuwi? 

Wacana untuk soal di atas tidak disajikan dengan lengkap di dalam RPP sehingga 

tidak dapat ditunjukkan analisisnya namun wacana tersebut diperdengarkan pada 

saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Soal tersebut dapat digolongkan dalam 

tingkat ingatan/pengetahuan karena hanya menuntut siswa untuk mengingat 

kembali siapa yang menjadi reporter dalam berita yang telah diperdengarkan. 

Wacana yang digunakan untuk soal di atas yaitu: 

Pawarta 

 

Nuwun para pamiarsa, TeveBe kanthi pawarta basa Jawi. 

Sarining pawarta. Dereng dangu menika Gunung Rawa Pati  nembe 

dipunwontenaken lumban nyepeng bebek.  

Kartininan ing pantai Rembang kanthi wontenipun kontes kebaya lan bathik.  

Pawartos jangkepipun. 

Gunung Rawa Pati mujudaken wadhuk buatan. Kejawi kangge irigasi ngocori 

sabin-sabin ing tlatah sakubenging kabupaten Pati, wadhuk menika ugi kangge 

lokawisata daerah. Kangge narik kawigatosanipun para wisatawan lokal lan 

manca negari. Dinas pariwisata Pati ngawontenaken lumban nyepeng bebek....... 

 

(WCN IX) 
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4.2 Tingkat Pemahaman (Comprehension/C2) 

Tingkat pemahaman merupakan setingkat lebih tinggi dari tingkat ingatan. 

Pada soal mendengarkan tingkat pemahaman yang digunakan di SMP Negeri se-

Kecamatan Pati terdapat 9 soal dari 102 soal yang ada. Soal tersebut seluruhnya 

berbentuk uraian dengan tipe soal menceritakan kembali isi wacana atau konsep, 

menyimpulkan, dan meringkas wacana. Untuk lebih jelasnya pengelompokan 

jumlah butir soal tingkat pemahaman berdasarkan kompetensi dasar dapat dilihat 

pada tabel III beserta analisis di bawahnya. 

 

Tabel III. Butir Soal Tingkat Pemahaman 

Taksonomi Jumlah Butir Soal Kode Sekolah 

C2  

Pemahaman (Comprehension) 

 

 

1 soal A 

1 soal B 

3 soal C 

3 soal D 

1 soal H 

Jumlah butir soal tingkat pemahaman 9 soal 

 

 Beberapa butir soal mendengarkan tingkat pemahaman yang berupa 

menceritakan kembali isi wacana atau konsep antara lain: 

1) Apa isi wara-wara mau? Terangna! 

2) Critakna maneh nganggo basamu dhewe isi wara-wara kang diisi kancamu! 

 

Soal nomor 1 dan 2 sama-sama membahas isi sebuah pengumuman namun 

pengumuman yang dimaksud pada masing-masing soal berbeda. Pada soal nomor 

1 siswa dituntut untuk menceritakan kembali isi pengumuman. Pengumuman yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 
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    Wara-Wara 

Nuwun, 

Ngaturi uninga dhumateng warga dhusun Sidomukti RT.5 RW.3, bilih gugur 

gunung ingkang sewau badhe kelaksanan benjang Minggu Wage 7 November 

2010 dipunundur dinten Minggu Legi 14 November 2010. 

Mugi ndadosaken kawuningan. 

Nuwun. 

      Ketua RT.5 RW.3 

      Dhusun Sidomukti 

(WCN V) 

Setelah mendengarkan pengumuman tersebut siswa mengetahui bahwa kegiatan 

kerja bakti di dusun Sidomukti RT.5 RW.3 yang semula diadakan pada hari 

Minggu Wage 7 November 2010 diundur menjadi hari Minggu Legi 14 November 

2010. Soal nomor 2 menuntut siswa untuk menceritakan kembali isi pengumuman 

yang dibuat oleh temannya menggunakan bahasanya sendiri. Sebelumnya seluruh 

siswa diminta untuk membuat pengumuman sendiri kemudian dibacakan di depan 

kelas setelah itu masing-masing siswa diminta untuk menceritakan kembali isi 

pengumuman tersebut menggunakan bahasanya sendiri.  

 Selain berbentuk menceritakan isi wacana atau konsep, terdapat pula satu 

soal mendengarkan tingkat pemahaman yang berbentuk meringkas wacana yang 

berbunyi ”Gawea ringkesan pengumuman mau”. Pengumuman yang dimaksud 

pada soal tersebut adalah sebagai berikut: 

Wara-Wara 

Nuwun, 

Ngaturi uninga dhumateng warga dhusun Plangitan RT.5 RW.3, bilih gugur 

gunung ingkang sewau badhe kelaksanan benjang Minggu Wage 25 Juli 2010 

dipunundur dinten Minggu Legi 1 Agustus 2010. 

Mugi ndadosaken kawuningan. 

Nuwun. 

      Plangitan, 17 Juli 2010 

Ketua RT.5 RW.3 Dhusun Plangitan  

Maskamid, S.Pd.,M.Hum 

(WCN IV) 
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Setelah mendengarkan pengumuman siswa dapat meringkas pengumuman 

tersebut seperti berikut ”Gugur gunung wonten ing dhusun Plangitan RT.5 RW.3 

ingkang sewau badhe kaleksanan benjang Minggu Wage 25 Juli 2010 dipunundur 

dinten Minggu Legi 1 Agustus 2010.” Dari wacana pengumuman tersebut juga 

muncul satu soal berbentuk menyimpulkan wacana yang berbunyi ”Gawea 

dudutan pengumuman mau”. Setelah mendengarkan pengumuman siswa dapat 

menyimpulkan seperti berikut: ”Gugur gunung ing dhusun Plangitan RT.5 RW.3 

siyosipun kaleksanan benjang dinten Minggu Legi 1 Agustus 2010”.  

 Selain butir soal yang telah dianalisis di atas, terdapat satu butir soal 

seperti berikut: 

1) Sebutna 5 wae ubarampene pagelaran wayang! 

 

Soal di atas menuntut siswa untuk menyebutkan perlengkapan pertunjukan 

wayang. Soal tersebut disusun berdasarkan wacana yang berjudul ”Nonton 

Wayang Kulit” namun di dalam wacana tidak mencantumkan fakta ataupun 

konsep yang berhubungan dengan ubarampe pagelaran wayang sehingga jawaban 

untuk soal tersebut tidak terdapat di dalam wacana. Soal menuntut siswa untuk 

memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai pertunjukan wayang serta 

perlengkapan yang digunakan di dalamnya sehingga soal digolongkan dalam 

tingkat pemahaman.  

Seluruh soal pada tingkat pemahaman tidak bisa dijawab hanya dengan 

mengutip kalimat dari wacana yang diperdengarkan namun membutuhkan 

pemahaman siswa berkaitan dengan wacana yang dimaksud agar mampu 

memberikan jawaban yang tepat. 
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4.3 Tingkat Penerapan atau Aplikasi (Application/C3) 

Tingkat penerapan merupakan setingkat lebih tinggi dari tingkat 

pemahaman. Pada soal mendengarkan tingkat penerapan yang digunakan di SMP 

Negeri se-Kecamatan Pati terdapat 22 soal dari 102 soal yang ada. Soal tersebut 

berbentuk uraian dengan tipe soal yang menuntut siswa untuk mengenali pola 

penerapan ke dalam situasi yang baru berupa menghasilkan pertanyaan dan 

wacana baru berdasarkan wacana yang diperdengarkan serta mendemonstrasikan 

percakapan dan menuliskan isi percakapan menggunakan basa krama. Untuk 

lebih jelasnya pengelompokan jumlah butir soal tingkat penerapan berdasarkan 

kompetensi dasar dapat dilihat pada tabel IV beserta analisis di bawahnya. 

Tabel IV. Butir Soal Tingkat Penerapan 

 

Taksonomi Jumlah Butir Soal Kode Sekolah 

C3  

Penerapan atau aplikasi (Application) 

 

5 soal A 

3 soal B 

2 soal C 

2 soal D 

3 soal E 

3 soal F 

2 soal G 

2 soal H 

Jumlah butir soal tingkat penerapan  6 soal 

 

Pada tingkat penerapan terdapat butir soal yang menuntut siswa untuk 

menghasilkan pertanyaan dengan menerapkan konsep ke dalam situasi yang baru 

yaitu: 
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1) Gawea pitakonan kang wangsulane tanggul lepen Kowang. 

2) Gawea pitakonan kang wangsulane mbekta karung. 

3) Gawea pitakonan gegayutan karo pacelathone Andi, Agus, Anton, lan Pak 

Witoyo, 5 wae! Wenehana wangsulane sisan! 

 

Soal nomor 1 dan 2 menuntut siswa untuk menghasilkan pertanyaan 

berdasarkan wacana percakapan yang telah diperdengarkan yang berjudul ”Kerja 

Bakti”. Kutipan percakapan tersebut sebagai berikut. 

... 

Nurdin : ”Anu, Pak. Ngendikane Pak Kamituwa wonten dhawuh saking 

petinggen bilih benjing enjing warga dhusun Sale tampi giliran kerja 

bakti.” 

Bapak : ”Sesuk esuk?” 

Nurdin : ”Enggih Pak. Nglempak wonten ing dalemipun Pak Kamituwa jam nem, 

dipundhawuhi ngasta alat.” 

Bapak : ”Jam nem. Apa ora kesuken? Wah pancen saake tenan. Anggere wayah 

rendheng mesthi jebol.” 

Nurdin : ”Tanggul lepen Kowang, Pak?” 

Bapak : ”Hiya ngono kok. Saben rendheng mesthi jebol.” 

Nurdin : ”Enggih, Pak? Sekolahan kula uga sampun tampi dhawuh saking 

kecamatan, lare-lare kadhawuhan mbekta karung. Lare setunggal 

sekedhikipun kadhawuhan mbekta setunggal.” 

... 

 

Butir soal tersebut digolongkan ke dalam tingkat penerapan karena siswa dituntut 

untuk menghasilkan pertanyaan yang baru berdasarkan jawaban yang telah 

disediakan yaitu berupa fakta dan konsep yang terdapat di dalam wacana yang 

telah diperdengarkan. Soal nomor 3 disusun berdasarkan wacana percakapan yang 

berjudul ”Nonton Wayang Jawa Timuran”. Untuk dapat menghasilkan pertanyaan 

berkaitan dengan wacana maka siswa harus memahami terlebih dahulu isi wacana 

yang telah diperdengarkan. Setelah memahami, siswa kemudian bisa 

menghasilkan pertanyaan baru beserta jawabannya yang berkaitan dengan isi 

wacana. Bentuk soal seperti ini tergolong dalam tingkat penerapan karena siswa 
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dituntut untuk menghasilkan pertanyaan dan jawaban yang baru berdasarkan  

fakta dan konsep yang terdapat di dalam wacana yang telah diperdengarkan.  

Selain menghasilkan pertanyaan, terdapat pula butir soal mendengarkan 

tingkat penerapan yang menunut siswa untuk menghasilkan wacana baru seperti 

berikut:  

1) Gawea pacelathon bab kerja bakti ing kampungmu antarane ketua RT karo 

para wargane! 

2) Gawea pacelathon bab sopan santun ing panggonan umum! 

3) Gawea pacelaton nonton wayang kulit! 

4) Gawea wara-wara ngenani kegiatan kemah kang arep dianakake ing 

sajroning preinan akhir semester! 

 

Seluruh soal di atas memiliki tipe yang sama yaitu menghasilkan wacana baru. 

Pada soal nomor 1-3 siswa dituntut untuk mampu menghasilkan percakapan 

dengan tema yang telah ditentukan. Soal menghasilkan percakapan merupakan 

soal yang mengukur tingkat penerapan karena siswa dituntut untuk menerapkan 

konsep atau pengetahuan yang dimilikinya sehingga terbentuk pola baru yang 

lebih menyeluruh. Dalam hal ini siswa diperdengarkan wacana yang berkaitan 

dengn tema tertentu kemudian diminta untuk menghasilkan wacana baru dengan 

tema yang sama berdasarkan wacana. Siswa dituntut untuk memiliki kreatifitas 

yang tinggi agar tercipta percakapan sesuai dengan tema. Bentuk soal seperti ini 

juga menuntut siswa untuk kreatif menyusun percakapan yang memiliki 

kesinambungan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain agar terciptakan 

suatu percakapan yang padu. Soal nomor 1 siswa diharuskan memiliki 

pengetahuan dan pemahaman tentang kerja bakti, apa saja yang diperlukan untuk 

kerja bakti, kapan pelaksanaan kerja bakti, siapa saja yang melaksanakan kerja 
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bakti, dan sebagainya. Soal nomor 2 siswa diharuskan memiliki pengetahuan dan 

pemahaman tentang sopan santun di tempat umum, apa saja yang sebaiknya 

dilakukan dan tidak dilakukan di tempat umum, bagaimana tata cara bersopan 

santun di tempat umum, dan sebagainya. Soal nomor 3 siswa diharuskan memiliki 

pengetahuan dan pemahaman tentang wayang kulit, apa tema wayang kulit yang 

akan digelar, kapan pagelaran wayang kulit diadakan, dan sebagainya. Agak 

berbeda dengan soal-soal sebelumnya, pada soal nomor 4 siswa tidak dituntut 

untuk menghasilkan percakapan melainkan pengumuman. Sebelum menghasilkan 

pengumuman siswa diharuskan memahami konsep mengenai bentuk 

pengumuman, hal-hal apa saja yang harus ada di dalam pengumuman, bagaimana 

cara menulis pengumuman, dan sebagainya. 

Selain butir soal yang telah dianalisis di atas, terdapat juga butir soal 

tingkat penerapan seperti di bawah ini. 

1) Tulisen isi pacelathon nganggo basa krama! 

2) Paragakake pacelathon kang wis mbok gawe karo kelompokmu! 

 

Soal nomor 1 menuntut siswa untuk menuliskan isi percakapan dari 

wacana yang diperdengarkan menggunakan basa krama. Butir soal ini tidak hanya 

mengukur tingkat pemahaman, lebih jauh lagi yaitu mengukur tingkat penerapan. 

Hal ini dikarenakan siswa harus menerapkan materi yang diberikan ke dalam 

situasi yang baru. Materi yang diberikan berupa percakapan menggunakan basa 

ngoko antara teman sebaya dengan tokoh Fitri dan Novi seperti di bawah ini yang 

diperdengarkan kepada siswa. Percakapan tersebut seperti di bawah ini. 

”Fitri : ”Mengko sore nggarap tugas kelompok ya, Nov!” 

Novi : ”Mengko sore aku ora bisa. Sesuk sore wae.” 

Fitri : ”Apa ta acaramu mengko sore?” 

Novi : ”Saben Selasa lan Kemis sore latihan badmiton.” 
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 (WCN I) 

 

Selanjutnya siswa diminta untuk menuliskan isi percakapan tidak dengan 

menggunakan basa ngoko melainkan menggunakan basa krama. Hal ini berarti 

butir soal digolongkan dalam penerapan materi ke dalam situasi baru sehingga 

tergolong daam tingkat penerapan dalam taksonomi Bloom. 

Butir soal nomor 2 menuntut siswa untuk mengenali pola penerapan ke 

dalam situasi yang baru dengan cara tidak hanya membacakan dialog yang telah 

disusun namun juga memperagakan dialog tersebut bersama kelompoknya. Siswa 

tidak akan mampu memenuhi perintah soal jika tidak dibekali dengan pemahaman 

berkaitan dengan dialog yang telah disusunnya. Tidak cukup dengan pemahaman 

saja karena setelah memahami dialog siswa diharuskan mendemonstrasikan dialog 

tersebut. Siswa akan mampu memperagakan masing-masing tokoh sesuai dengan 

karakternya apabila mereka telah memahami perwatakan tokoh berdasarkan isi 

dialog. Cara masing-masing siswa dalam memperagakan tokoh yang 

diperankannya mungkin tidak sama. Hal ini dikarenakan percakapan yang disusun 

oleh masing-masing kelompok tentu tidak sama serta pemahaman siswa yang 

tidak sama berkaitan dengan tokoh yang diperankannya. Dalam butir soal ini 

setelah membuat dialog siswa dituntut untuk menerapkannya dalam situasi baru 

yaitu  mendemonstrasikan dialog tersebut. 

4.4. Tingkat Analisis (Analysis/C4) 

 Tingat analisis merupakan satu tingkat lebih tinggi dari tingkat penerapan. 

Pada soal mendengarkan 10 soal dari 102 soal yang ada. Dua soal berbentuk 

pilihan ganda dan delapan soal berbentuk uraian. Bentuk soal pilihan ganda 
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berupa menganalisis pertanyaan untuk menentukan jawaban dan menganalisis arti 

dari istilah-istilah tertentu berdasarkan wacana. Bentuk soal uraian berupa 

menganalisis arti dari istilah-istilah tertentu berdasarkan wacana, menganalisis 

perwatakan tokoh berdasarkan wacana, dan menuliskan gagasan utama wacana. 

Untuk lebih jelasnya pengelompokan jumlah butir soal tingkat analisis 

berdasarkan kompetensi dasar dapat dilihat pada tabel V beserta analisis di 

bawahnya. 

Tabel V. Butir Soal Tingkat Analisis 

 

Taksonomi Jumlah Butir Soal Kode Sekolah 

C4 

Analisis  (Analysis) 

 

1 soal A 

1 soal B 

1 soal C 

4 soal D 

1 soal E 

1 soal F 

1 soal H 

Jumlah butir soal tingkat analisis 10 soal 

 

 Soal pilihan ganda pada tingkat analisis yang berbentuk menganalisis 

istilah atau kata-kata tertentu berdasarkan wacana adalah sebagai berikut. 

1) Muna-muni sarta polatan kang laras karo swasana. Tembung  sing kacithak 

miring kosok baline... 

a. cocok  c. slenca 

b. jumbuh d. pas 

 

Soal di atas menuntut siswa untuk menganalisis istilah yang dimaksud 

berdasarkan wacana yang telah diperdengarkan untuk mendapatkan arti yang tepat 
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dari istilah yang dimaksud. Soal dianalisis berdasarkan wacana berjudul 

”Unggah-Ungguh” pada paragraf  ketiga seperti berikut. 

 

”Murih olehe srawung ing bebrayan ora kacuwan, becike kudu ngenggoni 

unggah-ungguh, yaiku tindak-tanduk, muna-muni, sarta polatan kang laras karo 

swasanane.”  

(WCN III) 

 

Arti kata laras yang sesuai dengan alternatif jawaban yang tersedia adalah cocok, 

jumbuh, pas karena tiga alternatif jawaban tersebut memiliki arti yang sama 

dengan kata laras sedangkang kata slenca memiliki makna yang berlawanan yaitu 

beda, ora jumbuh. Dengan menganalisis seperti tersebut di atas maka siswa dapat 

menentukan bahwa jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah c. 

slenca. 

Selain soal pilihan ganda terdapat pula soal uraian. Pada soal uraian ada 

yang berbentuk menganalisis perwatakan tokoh seperti berikut ini: ”Sapa wae 

paraga ing pacelathon mau kang nduwe watak mbluboh?”. Soal tersebut dapat 

dijawab setelah siswa menganalisis percakapan yang diperankan oleh Anton, 

Agus, dan Andi. Kutipan percakapan tersebut seperti di bawah ini. 

”... 

Agus : ”Ngene lho Ton, And, yen tugase kuwi sesuk wis rampung alias beres 

ora kemrungsung. Dadi sawanci-wanci didangu karo Pak Guru wis ora 

grogi lan ora entuk duka saka Pak Guru.” 

Anton : ”Wis-wis And awake sabar wae. Ngomong kok karo kutu buku, beda 

karo awake dhewe sing mbluboh.” 

...” 

(WCN VIII) 

 

Setelah menganalisis percakapan tersebut siswa dapat mengetahui bahwa yang 

orang-orang dengan sifat mbluboh yang dimaksud oleh Anton adalah dirinya 

sendiri dan Andi. 
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 Selain berbentuk menganalisis perwatakan tokoh, terdapat pula butir soal 

uraian yang berbentuk menganalisis istilah atau kata-kata tertentu berdasarkan 

wacana. Soal tersebut berbunyi ”Tembung-tembung ing ngisor iki golekana 

tegese! gagrag, pagelaran, formal, nyantrik, wejangan”. Soal tersebut disusun 

berdasarkan wacana yang berjudul ”Nonton Wayang Jawa Timuran”. Arti dari 

istilah-istilah tersebut bisa ditentukan dengan melihat konteks kalimat yang 

digunakan. Kata gagrag tercantum dalam kalimat kedua paragraf pertama yang 

berbunyi”...Wayang kulit gagrag Jawa Timuran (Mojokerto), diayahi dening Ki 

Suryanto sing asli Mojokerto.”. Kata gagrag dalam kalimat tersebut berarti gaya 

atau modhel  karena selain model Jawa Timuran terdapat pula wayang model 

Jawa Tengahan. Begitu pula dengan kata pagelaran, formal, nyantrik, dan 

wejangan, semua dapat dicari artinya dengan menganalisis kalimat dan 

memahami konteks dari kalimat yang digunakan. 

 Selain itu terdapat juga butir soal uraian yang berupa mencari gagasan 

utama dari wacana. Butir soal tersebut berbunyi ”Mangga dipunserat ide gagasan 

utama pawartos kalawau!”. Soal tersebut menuntut siswa untuk menentukan 

gagasan utama dari wacana yang diperdengarkan. Wacana yang digunakan dalam 

soal tersebut adalah rekaman berita yang petikannya seperti berikut. 

 ”Nuwun para pamiarsa, TeveBe kanthi pawarta basa Jawi. Sarining pawarta. 

Dereng dangu menika Gunung Rawa Pati  nembe dipunwontenaken lumban 

nyepeng bebek. Kartininan ing pantai Rembang kanthi wontenipun kontes kebaya 

lan bathik. Pawartos jangkepipun. Gunung Rawa Pati mujudaken wadhuk buatan. 

Kejawi kangge irigasi ngocori sabin-sabin ing tlatah sakubenging kabupaten 

Pati, wadhuk menika ugi kangge lokawisata daerah ...”.  

(WCN IX) 
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Setelah mendengar rekaman berita tersebut siswa dapat menyebutkan gagasan 

utama dari sari berita tersebut. Hal ini dikarenakan sari berita merupakan kalimat 

utama sedangkan berita selengkapnya merupakan kalimat penjelas.  

Selain butir soal yang telah dianalisis di atas, terdapat satu butir soal yang 

wacananya tidak lengkap sebagai berikut: 

1) Informasi penting apa yang diperoleh dari berita tersebut? 

 

Soal di atas menuntut siswa untuk menyebutkan informasi penting yang terdapat 

di dalam berita. Soal tidak disajikan menggunakan bahasa Jawa melainkan bahasa 

Indonesia. Meskipun wacana yang digunakan tidak lengkap namun informasi 

penting dari berita dapat dilihat dari sari berita. Wacana yang digunakan dalam 

soal tersebut yaitu: 

Pawarta 

 

Nuwun para pamiarsa, TeveBe kanthi pawarta basa Jawi. 

Sarining pawarta. Dereng dangu menika Gunung Rawa Pati  nembe 

dipunwontenaken lumban nyepeng bebek.  

Kartininan ing pantai Rembang kanthi wontenipun kontes kebaya lan bathik. 

Pawartos jangkepipun. 

Gunung Rawa Pati mujudaken wadhuk buatan. Kejawi kangge irigasi ngocori 

sabin-sabin ing tlatah sakubenging kabupaten Pati, wadhuk menika ugi kangge 

lokawisata daerah. Kangge narik kawigatosanipun para wisatawan lokal lan 

manca negari. Dinas pariwisata Pati ngawontenaken lumban nyepeng bebek ... 

(WCN IX) 

 

4.5 Tingkat Evaluasi (Evauation/C6) 

 Tingkat evaluasi adalah setingkat lebih tinggi dari tingkat sintesis dan 

merupakan tingkatan paling tinggi dalam taksonomi Bloom. Pada soal 

mendengarkan tingkat evaluasi yang digunakan di SMP Negeri se-Kecamatan Pati 

terdapat 12 soal dari 102 soal yang ada. Seluruh tersebut berbentuk uraian dengan 
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tipe soal memberikan pendapat atau tanggapan terhadap suatu hal yang berkaitan 

dengan wacana. Untuk lebih jelasnya pengelompokan jumlah butir soal tingkat 

evaluasi berdasarkan kompetensi dasar dapat dilihat pada tabel VI beserta analisis 

di bawahnya. 

Tabel VI. Butir Soal Tingkat Evaluasi 

 

Taksonomi Jumlah Butir Soal Kode Sekolah 

C6 

Evaluasi (Evaluation) 

 

1 soal A 

1 soal B 

1 soal C 

2 soal D 

2 soal E 

2 soal F 

1 soal G 

2 soal H 

Jumlah butir soal tingkat evaluasi 12 soal 

 

Terdapat 12 soal pada tingkat evaluasi dengan tipe dan bentuk soal yang 

sama yaitu memberikan pendapat atau tanggapan terhadap suatu hal yang 

berkaitan dengan wacana. Beberapa soal di antaranya adalah sebagai berikut. 

1) Manut panemumu, guyub rukune (kerjasamane) antarane anggota kelompok 2 

iki anggone andum gawe nggawa alat kerja bakti kepriye lan apa alesane? 

2) Wenehana tanggepan ngenani isi wara-wara mau! 

3) Kepriye tanggapanmu marang kancamu anggone maca wara-wara mau? 

 

Soal nomor 1-3 sama-sama menuntut siswa untuk memberikan pendapat 

berkaitan dengan hal-hal tertentu. Soal nomor 1 siswa diminta untuk memberikan 

pendapat tentang kerjasama yang dilakukan oleh anggota kelompok 2 dalam 

membagi tugas untuk kerja bakti. Soal tersebut disusun berdasarkan wacana 
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percakapan berjudul ”Gugur Gunung/Kerja Bakti”. Kerjasama antaranggota 

kelompok 2 dapat dilihat mulai dari kalimat ke lima percakapan yaitu kalimat 

yang diucapkan oleh Luthfi seperti berikut: 

 

 

”Luthfi :”Sesuk sore kanggo kerja bakti aku nggawa arit.” 

Desy : ”Aku nggawa sapu sada.” 

(Nembe bae metu saka klase Paramita banjur nyaut apa sing lagi dirembug) 

Paramita: ”Sing nggawa ikrak aku wae.” 

...” 

(WCN II) 

 

Kalimat-kalimat tersebut menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh 

kelompok 2 cukup adil karena masing-masing anggota kelompok memiliki 

kesadaran untuk membawa peralatan kebersihan secara adil. Siswa tidak hanya 

diharuskan paham mengenai isi percakapan tersebut namun juga dituntut untuk 

menilai mengenai kerjasama yang dilakukan sehingga soal ini digolongkan dalam 

tingkat evaluasi dalam taksonomi Bloom. Soal nomor 2 siswa diminta untuk 

memberikan tanggapan mengenai isi pengumuman. Pengumuman yang dimaksud 

dalam soal tersebut adalah sebagai berikut: 

    

Wara-Wara 

Nuwun, 

Ngaturi uninga dhumateng warga dhusun Sidomukti RT.5 RW.3, bilih gugur 

gunung ingkang sewau badhe kelaksanan benjang Minggu Wage 7 November 

2010 dipunundur dinten Minggu Legi 14 November 2010. 

Mugi ndadosaken kawuningan. 

Nuwun. 

      Ketua RT.5 RW.3 

      Dhusun Sidomukti 

(WCN V) 
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Setelah soal diperdengarkan kemudian siswa diminta untuk memberikan 

tanggapan berkaitan dengan isi pengumuman tersebut sehingga selain dituntut 

untuk memahami isi pengumuman, siswa juga dituntut untuk memberikan 

pendapat apakah isi pengumuman tersebut sudah mencakup sasaran pengumuman, 

berita yang akan diumumkan, keefektifan kata yang digunakan dalam 

pengumuman tersebut, dan sebagainya. Soal nomor 3 siswa diminta untuk 

memberikan tanggapan tentang cara siswa lain membaca pengumuman. Setelah 

siswa memperhatikan temannya membacakan pengumuman, siswa diminta untuk 

memberikan penilaian berkaitan tentang cara temannya membaca yaitu sikap 

ketika membaca pengumuman, kejelasan dalam membaca pengumuman, 

penekanan kalimat, dan sebagainya. Seluruh soal dalam tabel di atas tidak hanya 

menuntut siswa untuk memahami ataupun menganalisis wacana namun juga 

memberikan penilaian terhadap wacana atau hal-hal lain yang berkaitan dengan 

wacana sehingga digolongkan dalam tingkat evaluasi dalam taksonomi Bloom. 

4.7 Butir Soal Tidak Mengukur Kemampuan Mendengarkan 

 Setelah seluruh soal mendengarkan yang digunakan di SMP Negeri se-

Kecamatan Pati dianalisis, ditemukan soal yang tidak mengukur kemampuan 

mendengarkan. Dari 102 soal yang ada terdapat 1 soal yang tidak mengukur 

kemampuan mendengarkan. Pengelompokan soal tersebut dapat diihat pada tabel 

VII beserta analisis di bawahnya. 
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Tabel VII. Butir Soal Tidak Mengukur Kemampuan Mendengarkan 

Taksonomi Jumlah Butir Soal Kode Sekolah 

Tidak mengukur kemampuan 

mendengarkan 

1 soal A 

 

Jumlah butir soal yang tidak  

mengukur kemampuan mendengarkan  

1 soal 

 

Butir soal yang tidak mengukur kemampuan mendengarkan yaitu: 

 

1. Tetembungan iki endi kang klebu tembung lingga? njupukake, lunga, 

dakombeni, buku, tani, omahku, tangga, sawat 

  

Butir soal di atas menuntut siswa untuk menentukan kata mana yang merupakan 

tembung lingga. Soal tersebut tidak didasarkan pada wacana manapun dan hanya 

menguji konsep saja serta tidak diterapkan dalam wacana ataupun kalimat. Bentuk 

soal seperti ini tidak disarankan diberikan kepada siswa karena siswa tidak 

diajarkan penerapan kata ke dalam kalimat sehingga tidak mengukur kemampuan 

mendengarkan siswa. 

 Berdasarkan hasil analisis data terdapat 102 soal evaluasi RPP aspek 

mendengarkan kelas VII SMP Negeri se-Kecamatan Pati yang mencakup lima 

tingkatan dalam taksonomi Bloom, yaitu 48 soal tingkat ingatan (47,05%), 9 soal 

tingkat pemahaman (8,82%), 22 soal tingkat penerapan atau aplikasi (21,56%), 10 

soal tingkat analisis (9,80%), 12 soal tingkat evaluasi (11,76%), dan 1 soal yang 

tidak mengukur kemampuan mendengarkan (0,98%). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan penelitian dan hasil analisis tentang variasi soal evaluasi 

aspek mendengarkan dalam RPP Bahasa Jawa kelas VII SMP Negeri se-

Kecamatan Pati maka dapat disimpulkan bahwa soal evaluasi aspek 

mendengarkan pada RPP Bahasa Jawa Kelas VII SMP Negeri se-Kecamatan Pati 

yang berjumlah delapan data yaitu 102 butir soal, mencakup lima tingkatan pada 

ranah kognitif taksonomi Bloom. Tingkatan tersebut yaitu 48 soal tingkat ingatan 

(47,05%), 9 soal tingkat pemahaman (8,82%), 22 soal tingkat penerapan atau 

aplikasi (21,56%), 10 soal tingkat analisis (9,80%), 12 soal tingkat evaluasi 

(11,76%), dan 1 soal yang tidak mengukur kemampuan mendengarkan (0,98%). 

Urutan jumlah soal dari yang paling banyak hingga paling sedikit dimulai dari 

tingkat ingatan, penerapan, analisis, evaluasi, dan terakhir pemahaman. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan agar guru 

lebih teliti dalam menyusun soal evaluasi aspek mendengarkan di dalam RPP. 

Soal yang disusun hendaknya lebih bervariasi dengan jumlah perbandingan soal 

yang sesuai dengan tingkatan dalam taksonomi Bloom sehingga dapat mengukur 

kemampuan mendengarkan siswa mulai dari tingkat paling mudah hingga tingkat 

yang paling sulit.  
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Lampiran 1 

DAFTAR KODE 

 

1. A : SMP Negeri 1 Pati 

2. B : SMP Negeri 2 Pati 

3. C : SMP Negeri 3 Pati 

4. D : SMP Negeri 4 Pati 

5. E : SMP Negeri 5 Pati 

6. F : SMP Negeri 6 Pati 

7. G : SMP Negeri 7 Pati 

8. H : SMP Negeri 8 Pati 
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Lampiran 2 

BUTIR SOAL DAN WACANA BERDASARKAN TAKSONOMI 

 

1. Tingkat Ingatan (Knowledge/C1) 

Nurdin : ”Pak, kalawau Pak Kamituwa tindak mriki.” 

Bapak : ”Jam pira?” 

Nurdin : ”Nembe mawon, kinten-kinten setengah jan wau.” 

Bapak : ”Sajakane ana kersa apa?” 

Nurdin : ”Anu, Pak. Ngendikane Pak Kamituwa wonten dhawuh saking 

petinggen bilih benjing enjing warga dhusun Sale tampi giliran 

kerja bakti.” 

 

1. Apa kersane Pak Kamituwa rawuh? 

(WCN I_ RPP A) 

 

Nurdin : ”Pak, kalawau Pak Kamituwa tindak mriki.” 

Bapak : ”Jam pira?” 

Nurdin : ”Nembe mawon, kinten-kinten setengah jan wau.” 

Bapak : ”Sajakane ana kersa apa?” 

Nurdin : ”Anu, Pak. Ngendikane Pak Kamituwa wonten dhawuh saking 

petinggen bilih benjing enjing warga dhusun Sale tampi giliran kerja 

bakti.” 

 

2. Sapa kang nindakake kerja bakti? 

(WCN I_ RPP A) 

 

Nurdin : ”Anu, Pak. Ngendikane Pak Kamituwa wonten dhawuh saking 

petinggen bilih benjing enjing warga dhusun Sale tampi giliran kerja 

bakti.” 

Bapak : ”Sesuk esuk?” 

Nurdin : ”Enggih Pak. Nglempak wonten ing dalemipun Pak Kamituwa jam 

nem, dipundhawuhi ngasta alat.” 

 

3. Jam pira olehe kerja bakti? 

(WCN I_ RPP A) 
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Naufal : ”And, ngendikane Pak Guru kabeh murid klas VII Setu sore 

didhawuhi nindakake kerja bakti ing sekolahan?” 

Andreas : ”Iya, bener iku.” 

... 

 

4. Miturut ngendikane Pak Guru dina Setu sore kabeh kelas VII didhawuhi 

ngapa? 

(WCN III_ RPP D, E, F, H)   
 

... 

(Desy kang lagi lungguh rada cedhak cepet-cepet nimbrung melu rembugan) 

Desy : ”Klompok 2 ya klompoke dhewe iki entuk tugas nata lan ngresiki 

taman kang ana ing ngarep laboratorium IPA.” 

... 

 

5. Klompok loro entuk tugas apa? 

(WCN III_RPP D, E, F, H)  

 

... 

Luthfi : ”Sesuk sore kanggo kerja bakti aku nggawa arit.” 

Desy : ” Aku nggawa sapu sada.” 

(Nembe wae metu saka klaseParamita banjur nyaut apa sing lagi dirembug.) 

Paramita : ”Sing nggawa ikrak aku wae.” 

Andreas : ”Yen ngono aku nggawa cethok kang bisa digunakake kanggo nandur 

kembang.” 

Naufal : ”Aku nggawa apa?” 

(Bocah papat muni bebarengan.) 

Andreas, Luthfi, Desy, lan Paramita : ”Apike nggawa kembang lan pupuk 

kandhang.” 

... 

 

6. Kanggo keperluan kerja bakti, bocah-bocah pada nggawa sarana apa bae? 

(WCN III_RPP D, E, F, H)  

 

... 

Andreas : ”Banjur, Setu sore iku awake dhewe nglumpuk ing sekolahan jam 

pira?” 

Luthfi : ”Apike ya kaya padatane wae, jam setengah papat, piye sarujuk 

kabeh?” 
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Desy lan Paramita : ”Ya mathuk iku.” 

... 
 

7. Kerja bakti Setu sore arep diwiwiti jam pira? 

(WCN III_RPP D, E, F, H)  

 

 Dhek jaman biyen, bab unggah-ungguh iku digatekake tenan. Bocah utawa 

wong anom padha ”wedi” sarta ngajeni banget marang wong tuwa. 

... 

 

8. Wiwit jaman biyen bocah enom kudu... 

a. Wani karo wong tuwa  

b. Tuhu marang wong tuwa 

c. Ngajeni karo wong tuwa 

d. Anut karo wong tuwa 

(WCN IV_RPP D) 

  

Dene gegaran kanggo nyumurupi unggah-ungguh kang trep yaiku rasa 

tepa slira sarta rikuh pakewuh. Yen sira seneng diajeni, iya ngajeni marang 

wong liya. Yen sira ora seneng tumindaking wong liya, ya kudu rikuh yen 

nglakoni kaya kang ditindakake dening wong liya mau. 

 

9. Yen kowe kepingin diajeni dening wong liya,becike... 

a. Srawung karo wong liya   

b. Blater karo wong liya  

c. Nggunem karo wong liya 

d. Ngajeni karo wong liya 

(WCN IV_RPP D) 

 

... 

 Wong mono ora bisa urip dhewe, amarga ora bisa nyukupi butuhe urip ing 

saben dinane tanpa bantuane wong liya. Mula wis samesthine wong urip ing 

bebrayan iku kudu bantu-binantu gotong royong. 

... 

 

 

 

10. Wong mono ora bisa urip dhewe, amarga ora bisa nyukupi butuhe urip ing 

saben dinane, mula perlu... 

a. wragat sing akeh 
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b. bantuane wong liya   

c. iktiar mrana-mrene 

d. nyambut gawe sabisane 

(WCN IV_RPP D) 

11. Pengumuman kang koksimak mau digiyarake dening media elektronik apa? 

(RPP C) 

 

Wara-Wara 

Nuwun, 

 Ngaturi uninga dhumateng warga dhusun Plangitan RT 5 RW 3, bilih 

gugur gunung nanem penghijauan ingkang sewau badhe kalaksanan benjang 

Minggu Wage, 25 Juli 2010 dipunundur dinten Minggu Legi 1 Agustus 2010. 

 Mugi ndadosaken kawuningan. 

 Nuwun. 

      Plangitan, 17 Juli 2010 

      Ketua RT 5 RW 3 dhusun Plangitan 

 

 

      Maskamid, S.Pd., M.Hum. 

 

12. Kapan pengumuman mau digiyarake? 

(WCN V_ RPP C) 

 

 

(Bocah telu Agus, Andi, lan Anton ngumpul ana daleme Pak Witoyo, ya omahe 

Agus padha umyek anggone arep nonton wayang). 

Andi : ”Gus, ayo gek ndang mangkat golek enggon sing strategis.” 

Agus :  ”Sik ta An, aku dakngrampungake PRku dhisik. Paling talu wae ya 

durung.” 

Anton  : ”Talu kuwi apa ta Gus, aku kok ora tau krungu?” 

... 

 

(Bapake Agus lagi udut kedal-kedul karo maos kalawarti Basa Jawa ing ruang 

tamu). 

P. Witoyo : ”Arep menyang ngendi ta Gus, wiwit mau kancamu kok umyek 

wae?” 

... 

 

13. Sapa wae paraga ing pacelathon mau? 

(WCN VIII_RPP D) 
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P. Witoyo : ”Arep menyang ngendi ta Gus, wiwit mau kancamu kok umyek 

wae?” 

Agus : ”Badhe ningali ringgit purwa Pak.” 

P. Witoyo : ”Nggone sapa Gus sing nanggap wayang kulit?” 

Andi : ”Anu Pak, e... wonten Kantor Dinas Pendidikan.” 

P. Witoyo : ”O... ngono ta. Njanur gunung kowe kok kepencut karo tontonan 

wayang kulit barang.” 

 

14. Ing ngendi pagelaran wayang kulit dianakake? 

(WCN VIII_RPP D) 

 

15. Lumban nyepeng bebek dipunwontenaken ing pundi? 

(RPP A, B, C, E, F) 

 

Nuwun para pamiarsa, TeveBe kanthi pawarta basa Jawi. 

Sarining pawarta. Dereng dangu menika Gunung Rawa Pati  nembe 

dipunwontenaken lumban nyepeng bebek.  

Kartininan ing pantai Rembang kanthi wontenipun kontes kebaya lan bathik. 

... 

 

16. Ing Pantai Rembang dipunwontenaken acara punapa? 

(WCN IX _RPP A, B, C, E, F) 

 

Nuwun para pamiarsa, TeveBe kanthi pawarta basa Jawi. 

Sarining pawarta. Dereng dangu menika Gunung Rawa Pati  nembe 

dipunwontenaken lumban nyepeng bebek.  

... 

 

17. Saking pundi sumbere pawartos punika? 

(WCN IX_RPP A) 

 

Nuwun para pamiarsa, TeveBe kanthi pawarta basa Jawi. 

Sarining pawarta. Dereng dangu menika Gunung Rawa Pati  nembe 

dipunwontenaken lumban nyepeng bebek.  
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18. Saka teve apa berita kuwi dijupuk? 

(WCN IX_RPP B, C, E, F) 

 

 

19. Sapa sing dadi reporter ing pawarta kuwi? 

(RPP B, C, E, F) 

 

Nyemak pagelaran wayang kulit sing dianakake dening Dinas P dan K Jawa 

Timur nalika dina Setu tanggal 15 Juni 2002 kepungkur, bias krasa tentrem lan 

marem, senajan akeh sing kudu digatekake. Wayang kulit gagrag Jawa Timuran 

(Mojokerto), diayahi dening Ki Suryanto sing asli saka Mojokerto. 

… 
 

20. Sapa kang nganakake Wayang Kulit kang ana wacan ing ndhuwur? 

(WCN X_RPP G) 

 

Nyemak pagelaran wayang kulit sing dianakake dening Dinas P dan K Jawa 

Timur nalika dina Setu tanggal 15 Juni 2002 kepungkur, bias krasa tentrem lan 

marem, senajan akeh sing kudu digatekake. Wayang kulit gagrag Jawa Timuran 

(Mojokerto), diayahi dening Ki Suryanto sing asli saka Mojokerto. 

… 

 

21. Kapan wayang kulit iku dianakake? 

(WCN X_RPP G) 

 

Nyemak pagelaran wayang kulit sing dianakake dening Dinas P dan K Jawa 

Timur nalika dina Setu tanggal 15 Juni 2002 kepungkur, bias krasa tentrem lan 

marem, senajan akeh sing kudu digatekake. Wayang kulit gagrag Jawa Timuran 

(Mojokerto), diayahi dening Ki Suryanto sing asli saka Mojokerto. 

… 

 

22. Sapa kang ngayahi wayang kulit Jawatimuran? 

(WCN X_RPP G) 
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2. Tingkat Pemahaman (Comprehension/C2) 

Wara-Wara 

Nuwun, 

Ngaturi uninga dhumateng warga dhusun Sidomukti RT 5 RW 3, bilih gugur 

ingkang sewau badhe kalaksanan benjang Minggu Wage 7 November 2010 

dipunundur dinten Minggu Legi 14 November 2010. 

Mugi ndadosaken kawuningan. 

 Nuwun. 

      Ketua RT 5 RW 3  

Dhusun Plangitan 

 

1. Apa isi wara-wara mau? Terangna! 

(WCN V_RPP A) 

Wara-Wara 

 

Nuwun, 

Para kanca, wingi sore nalika resik-resik kelas, Adheyasa siswa klas VII C 

kelangan dhompet rupane abang ana gambare Naruto. Dene dhompete mau isine 

kartu OSIS, kartu ATM Britama lan dhuwit Rp 32.600,00. Yen para kanca 

nemokake dhompet mau, Adheyasa njaluk tulung supaya diaturake Ibu wali kelas 

VII C. 

Matur nuwun. 

 

        Tayu, 1 Oktober 2010 

        Ketua Kelas VII C 

 

        Ika Rahmawati 

 

2. Critakna maneh nganggo basamu dhewe isi wara-wara kang diisi kancamu! 

(WCN VII_RPP B) 

Wara-Wara 

Nuwun, 

 Ngaturi uninga dhumateng warga dhusun Plangitan RT 5 RW 3, bilih 

gugur gunung nanem penghijauan ingkang sewau badhe kalaksanan benjang 

Minggu Wage, 25 Juli 2010 dipunundur dinten Minggu Legi 1 Agustus 2010. 

 Mugi ndadosaken kawuningan. 

 Nuwun. 

      Plangitan, 17 Juli 2010 

      Ketua RT 5 RW 3 dhusun Plangitan 

 

 

      Maskamid, S.Pd., M.Hum. 
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3. Apa isine pengumuman sing kosimak mau?   

4. Gawea ringkesan pengumuman mau! 

5. Gawea dudutan pengumuman mau! 

(WCN V_RPP C) 

Agus : ”Sebabipun menapa Pak, lare enem samenika mboten sami remen 

kalih ringgit purwa?” 

P. Witoyo : ”Amarga ora dikulinake ngrungoken lan nonton wayang kulit. 

Malah nengenake tontonan saka manca apa dene ndhandhutan. 

Bocah telu : ”O... nggih, nggih, nggih. (bocah telu manthuk-manthuk sajak 

setuju karo andharane Pak Witoyo). 

P. Witoyo : ”Mula saka iku le, bapak rumangsa bombong atiku. Sebabe apa, 

jaman ngene isih ana bocah enom sing gelem nggateke wayang 

kulit. Mligine kowe bocah telu.” 

... 

 

6. Kepriye carane supaya bocah nom pada seneng wayang kulit? 

(WCN VIII_RPP D) 

... 

Andi : ”Nuwun sewu Pak Wit,mkala emben Pak Guru ngendika bilih 

ringgit purwa Jawa Tengah kalih ringgit purwa Jawa Timur menika 

wonten bedanipun. Bedanipun wonten pundi?” 

P. Witoyo : ”Ana le bedane. Antarane: yen Jawa Timuran pranataning 

simbingan/simpingan Bathara Guru ing sisih tengen Bathari Durga 

ing sisih kiwa. Yen Jawa Tengahan, Bathara Guru lan Bathari 

Durga padha ana kiwane. Wayang Jawa Timuran sipate luwih 

merakyat, yen Jawa Tengahan sipate ‟ngratoni‟.” 

Andi : ”O... ngaten ta Pak.” 

... 

 

7. Apa bedane wayang kulit Jawa Timuran lan wayang kulit Jawa Tengahan? 

(WCN VIII_RPP D) 

 

8. Sebutna 5 wae ubarampene pagelaran wayang! 

(RPP D, H) 
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3. Tingkat Penerapan (Application/C3) 

Nurdin : ”Anu, Pak. Ngendikane Pak Kamituwa wonten dhawuh saking 

petinggen bilih benjing enjing warga dhusun Sale tampi giliran kerja 

bakti.” 

Bapak : ”Sesuk esuk?” 

Nurdin : ”Enggih Pak. Nglempak wonten ing dalemipun Pak Kamituwa jam nem, 

dipundhawuhi ngasta alat.” 

Bapak : ”Jam nem. Apa ora kesuken? Wah pancen saake tenan. Anggere wayah 

rendheng mesthi jebol.” 

Nurdin : ”Tanggul lepen Kowang, Pak?” 

Bapak : ”Hiya ngono kok. Saben rendheng mesthi jebol.” 

Nurdin : ”Enggih, Pak? Sekolahan kula uga sampun tampi dhawuh saking 

kecamatan, lare-lare kadhawuhan mbekta karung. Lare setunggal 

sekedhikipun kadhawuhan mbekta setunggal.” 

... 

 

Gawea pitakonan kang wangsulane: 

4) Tanggullepen Kowang. 

5) Mbekta karung. 

(WCN I_RPP A) 

Contoh percakapan dengan teman sebaya. 

Fitri : ”Mengko sore nggarap tugas kelompok ya, Nov!” 

Novi : ”Mengko sore aku ora bisa. Sesuk sore wae.” 

Fitri : ”Apa ta acaramu mengko sore?” 

Novi : ”Saben Selasa lan Kemis sore latihan badmiton.” 

Fitri : ”Badminton ta kesenenganmu? Kepingin dadi Susi Susanti?” 

Novi : ”Ya sapa ngerti bisa melu ngarumake jenenge negara.” 

Fitri : ”Iya apik kuwi, aku ya pengin kok. Latihan tenanan ya, aja lali sinau 

uga perlu supaya dadi atlet sing pinter lan berprestasi.” 

 

Contoh percakapan dengan guru. 

Bu Sarah  : ”Sapa sing wis tau melu kerja bakti?” 

Murid : ”Kula...” (meh kabeh bocah padha ngacungake tangane lan bareng 

anggone matur) 

Bu Sarah : ”Coba kowe Andi, critakna yen kowe melu kerja bakti!” 

Andi : ”Kula ndherek kerja bakti ing dhusun kula piyambak, inggih punika 

reresik saluran toya supados menawi jawah mboten mambeg lan 

banjir.” 

Bu Sarah : ”Bocah-bocah sapa sing ngerti apa bebayane yen saluran banyu ora 

mili, sapa sing ngerti?” 

Dyah Ayu: ”Kula Bu...” 

 

1. Tulisen isi pacelathon nganggo basa krama! 

(WCN II_RPP A) 
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(Bocah telu Agus, Andi, lan Anton ngumpul ana daleme Pak Witoyo, ya omahe 

Agus padha umyek anggone arep nonton wayang). 

Andi : ”Gus, ayo gek ndang mangkat golek enggon sing strategis.” 

Agus :  ”Sik ta An, aku dakngrampungake PRku dhisik. Paling talu wae ya 

durung.” 

Anton : ”Talu kuwi apa ta Gus, aku kok ora tau krungu?” 

Andi : ”Semono uga aku ya agi krungu pisan iki kok Gus, apa talu iku?” 

Agus : ”Mula sing sabar dak ngrampungke Prku dhisik, mengko 

dakcritani.” 

Anton : ”Alaah,... PR iku lak gampang! Lak isa digarap sesuk ana 

sekolahan.” 

Agus : ”Aja ngono Ton, kuwi jenenge lak dudu PR, nanging PS!” 

Andi : ”Ya ora apa-apa Gus, sing penting lak wis nggarap tugas.” 

Agus : ”Ngene lho Ton, An, yen tugase kanggo sesuk wis rampung alias 

beres ora kemrungsung. Dadi sawanci-wanci didangu karo Pak 

Guru wis ora grogi lan ora entuk duka saka Pak Guru.” 

Anton : ”Wis-wis An awake sabar wae. Ngomong kok karo kutu buku, beda 

karo awake dhewe sing mbluboh.” 

(Bapake Agus lagi udut kedal-kedul karo maos kalawarti Basa Jawa ing ruang 

tamu). 

P. Witoyo : ”Arep menyang ngendi ta Gus, wiwit mau kancamu kok umyek 

wae?” 

Agus : ”Badhe ningali ringgit purwa Pak.” 

P. Witoyo : ”Nggone sapa Gus sing nanggap wayang kulit?” 

Andi : ”Anu Pak, e... wonten Kantor Dinas Pendidikan.” 

P. Witoyo : ”O... ngono ta. Njanur gunung kowe kok kepencut karo tontonan 

wayang kulit barang.” 

(Andi, Agus, lan Anton tanpa dikomandho sajak kompak anggone atur 

pawangsulan pandangone bapake Agus). 

Bocah telu : ”Nggih Pak, leres ngendikanipun Bapak.” 

Anton : ”Ngaten lhe Pak, kala dinten Selasa Pak Guru ngendika kathah-

kathah babagan wayang kulit, kathik dipunkantheni lelucon. 

Saingga kula sakanca radi tertarik kalih wayang kulit.” 

P. Witoyo : ”O... ngono ta. Wiwit mau regejegan perkara olehe ndang nonton 

wayang ta iki mau.” 

Bocah telu : ”Nggih Pak.” 

Andi : ”Nuwun sewu Pak Wit,mkala emben Pak Guru ngendika bilih 

ringgit purwa Jawa Tengah kalih ringgit purwa Jawa Timur menika 

wonten bedanipun. Bedanipun wonten pundi?” 

P. Witoyo : ”Ana le bedane. Antarane: yen Jawa Timuran pranataning 

simbingan/simpingan Bathara Guru ing sisih tengen Bathari Durga 

ing sisih kiwa. Yen Jawa Tengahan, Bathara Guru lan Bathari 

Durga padha ana kiwane. Wayang Jawa Timuran sipate luwih 

merakyat, yen Jawa Tengahan sipate ‟ngratoni‟.” 
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Andi : ”O... ngaten ta Pak.” 

Anton : ”Bab ringgit purwa, kula inggih dereng mudheng babar pisan kok 

Pak.” 

P. Witoyo : ”Ora apa-apa le. Sauger kowe kulina nonton wayang kulit, suwe-

suwe ngreti critane wayang kulit.” 

Bocah telu : ”Nggih Pak, pangestunipun.” 

Agus : ”Nuwun sewu Pak, sae pundi ringgit purwa gaya Jawa Timuran 

kalih ringgit purwa Jawa Tengahan?” 

P. Witoyo : ”Ya padha apike Gus! Gumantung sing nikmati.” 

Agus : ”Sebabipun menapa Pak, lare enem samenika mboten sami remen 

kalih ringgit purwa?” 

P. Witoyo : ”Amarga ora dikulinakenngrungoken lan nonton wayng kulit. Malah 

nengenake tontonan saka manca apa dene ndhandhutan. 

Bocah telu : ”O... nggih, nggih, nggih. (bocah telu manthuk-manthuk sajak 

setuju karoandharane Pak Witoyo). 

P. Witoyo : ”Mula saka iku le, bapak rumangsa bombong atiku. Sebabe apa, 

jaman ngene isih ana bocah enom sing gelem nggateke wayang 

kulit. Mligine kowe bocah telu.” 

Bocah telu : ”Nggih Pak, maturnuwun.” 

(Andi, Agus, lan Anton padha ingt-ingetan, sajak ewuh aya anggone pamitan karo 

bapake Agus). 

Bocah telu : ”E... (sajak klimputan anggone arep matur). 

Anton : ”Pak Wit, e... nuwun sewu, gandheng wekdal sampun dalu kula 

sakanca nyuwun pamit badhe ningali ringgit purwa.” 

P. Witoyo : ”Ya, ya, le selak wengi. Ngati-ati ana ndalan ya! Mengko mulihe aja 

wengi-wengi lho!” 

Bocah telu : ”Nggih Pak.” 

(Andi, Agus, lan Anton runtung-runtung mangkat nonton wayang kulit. Karo 

mlaku padha gojek perkara golek enggon. Sidane golek enggon sing cedhak karo 

gamelan, nanging sing rada peteng. Alesane rada isin sithik-sithik). 

 

6) Gawea pitakonan gegayutan karo pacelathone Andi, Agus, Anton, lan Pak 

Witoyo, 5 wae! Wenehana wangsulane sisan! 

(WCN VIII_RPP A, D, H) 

 

7) Paringi tuladha tembung saroja 2 mawon, mangga dipundamel ukara ingkang 

trep! 

(RPP A) 

 

8) Gawea wara-wara ngenani kegiatan kemah kang arep dianakake ing sajroning 

preinan akhir semester! 

(RPP B) 
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9) Gawea pacelathon bab sopan santun ing panggonan umum! 

(RPP B, C, E, F) 

 

 

2. Paragakake pacelathon kang wis mbok gawe karo kelompokmu! 

 

(RPP B, C, E, F, G) 

 

10) Gawea pacelathon bab kerja bakti ing kampungmu antarane ketua RT karo 

para wargane! 

(RPP D, E, F, H) 

 

11) Gawea pacelaton nonton wayang kulit! 

(RPP G) 

 

4. Tingkat Analisis (Analysis/C4) 

... 

Murih olehe srawung ing bebrayan ora kacuwan, becike kudu ngenggoni 

unggah-ungguh, yaiku tindak-tanduk, muna-muni, sarta polatan kang laras karo 

swasanane. 

... 

 

 

1. Murih olehe srawung ing bebrayan ora  

kacuwan. Tembung sing kacithak miring tegese... 

a. kegelan c. isin  

b. kangelan d. tentrem 

(WCN IV_RPP D) 

 

... 

Murih olehe srawung ing bebrayan ora kacuwan, becike kudu ngenggoni 

unggah-ungguh, yaiku tindak-tanduk, muna-muni, sarta polatan kang laras karo 

swasanane. 

... 
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2. Muna-muni sarta polatan kang laras karo swasana. Tembung  sing kacithak 

miring kosok baline... 

a. cocok  c. slenca  

b. jumbuh  d. pas 

(WCN IV_RPP D) 

Agus : ”Ngene lho Ton, An, yen tugase kanggo sesuk wis rampung alias beres 

ora kemrungsung. Dadi sawanci-wanci didangu karo Pak Guru wis ora 

grogi lan ora entuk duka saka Pak Guru.” 

Anton : ”Wis-wis An awake sabar wae. Ngomong kok karo kutu buku, beda karo 

awake dhewe sing mbluboh.” 

 

3. Sapa wae paraga ing pacelathon mau kang nduwe watak mbluboh? 

(WCN VIII_RPP D) 

 

Pawarta 

 

Nuwun para pamiarsa, TeveBe kanthi pawarta basa Jawi. 

Sarining pawarta. Dereng dangu menika Gunung Rawa Pati  nembe 

dipunwontenaken lumban nyepeng bebek.  

Kartininan ing pantai Rembang kanthi wontenipun kontes kebaya lan bathik. 

Pawartos jangkepipun. 

Gunung Rawa Pati mujudaken wadhuk buatan. Kejawi kangge irigasi ngocori 

sabin-sabin ing tlatah sakubenging kabupaten Pati, wadhuk menika ugi kangge 

lokawisata daerah. Kangge narik kawigatosanipun para wisatawan lokal lan 

manca negari. Dinas pariwisata Pati ngawontenaken lumban nyepeng bebek....... 

 

4. Mangga dipunserat ide gagasan utama pawartos kalawau! 

(WCN IX_RPP A) 

 

Pawarta 

 

Nuwun para pamiarsa, TeveBe kanthi pawarta basa Jawi. 

Sarining pawarta. Dereng dangu menika Gunung Rawa Pati  nembe 

dipunwontenaken lumban nyepeng bebek.  

Kartininan ing pantai Rembang kanthi wontenipun kontes kebaya lan bathik. 

Pawartos jangkepipun. 

Gunung Rawa Pati mujudaken wadhuk buatan. Kejawi kangge irigasi ngocori 

sabin-sabin ing tlatah sakubenging kabupaten Pati, wadhuk menika ugi kangge 

lokawisata daerah. Kangge narik kawigatosanipun para wisatawan lokal lan 

manca negari. Dinas pariwisata Pati ngawontenaken lumban nyepeng bebek ... 
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9. Informasi penting apa yang diperoleh dari berita tersebut? 

(WCN IX_RPP B, C, E, F) 

 

... 

Dinas P dan K Jawa Timur sacara periodik nggelar maneka kesenian klebu 

wayang kulit kanthi dhalang gonta-ganti, semono uga gagrage. Pagelaran wayang 

kulit gagrag Jawa Timur saiki kapetung wis arang katandhigake karo pagelaran 

wayang kulit gagrag Jawa Tengahan. Pisan iki PS sengaja gawe resensi sawise 

nonton wayang kulit Jawa Timuran pamrihe kanggo nggugah masyarakat bali 

tresna mring pagelaran wayang kulit Jawa Timuran. 

 Ki Suryanto dudu dhalang weton pendhidhikan formal. Wiwit cilik wis 

tertarik karo wayang merga sok dicritani dening embahe, senajan embahe dudu 

dhalang. Kapinterane ndhalang oleh saka nyantrik marang Ki Pit Asmoro lan Ki 

Suwadi. Ki Suryanto sing kelahiran 7 Januari 1955 iki, wis wani ndhalang wiwit 

taun 1976. Wis nate ditanggap ing TMII Jakarta dhek taun 1999. 

… 

 Sukma Narayana nengahi anggone bandayuda Ismaya lan Sukma 

Langgeng. Sawise nampa wejangan saka Sang Hyang Nur Cahya lan nampa 

dhawuh supaya dina mandhita ing Harga Kelasa, Sukma Langgeng bali ing 

anggane Sena.begawan Cahya Bawana badhar dadi Bathari Urang Ayu. Cahyane 

dadi Jaka Tawang utawa Antasena. 

… 

Sukma Narayana nengahi anggone bandayuda Ismaya lan Sukma Langgeng. 

Sawise nampa wejangan saka Sang Hyang Nur Cahya lan nampa dhawuh supaya 

dina mandhita ing Harga Kelasa, Sukma Langgeng bali ing anggane 

Sena.begawan Cahya Bawana badhar dadi Bathari Urang Ayu. Cahyane dadi Jaka 

Tawang utawa Antasena. 

… 

 

5. Tembung-tembung ing ngisor iki golekana tegese! 

a. gagrag 

b. pagelaran 

c. formal  

d. nyantrik 

e. wejangan 

(WCN X_RPP D, H) 

 

2. Tingkat Evaluasi (Evaluation/C6) 

 (Luthfi sing lungguhe rada adoh, krungu kanca klompoke padha ngumpul melu 

nyedhaki.) 



 

 

68 

Luthfi : ”Sesuk sore kanggo kerja bakti aku nggawa arit.” 

Desy : ” Aku nggawa sapu sada.” 

(Nembe wae metu saka klaseParamita banjur nyaut apa sing agi dirembug.) 

Paramita : ”Sing nggawa ikrak aku wae.” 

Andreas : ”Yen ngono aku nggawa cethok kang bisa digunakake kanggo nandur 

kembang.” 

Naufal : ”Aku nggawa apa?” 

(Bocah papat muni bebarengan.) 

Andreas, Luthfi, Desy, lan Paramita : ”Apike nggawa kembang lan pupuk 

kandhang.”  

 

1. Manut panemumu, guyub rukune (kerjasamane) antarane anggota kelompok 2 

iki anggone andum gawe nggawa alat kerja bakti kepriye lan apa alesane? 

(WCN III_RPP D, E, F, H) 

 

Wara-Wara 

Nuwun, 

Ngaturi uninga dhumateng warga dhusun Sidomukti RT 5 RW 3, bilih gugur 

ingkang sewau badhe kalaksanan benjang Minggu Wage 7 November 2010 

dipunundur dinten Minggu Legi 14 November 2010. 

 Mugi ndadosaken kawuningan. 

 Nuwun. 

       

      Ketua RT 5 RW 3  

Dhusun Sidomukti 

2. Kepriye tanggapanmu ngenani wara-wara mau? 

(WCN VI_RPP A) 

 

Wara-Wara 

 

Nuwun, 

Para kanca, wingi sore nalika resik-resik kelas, Adheyasa siswa klas VII C 

kelangan dhompet rupane abang ana gambare Naruto. Dene dhompete mau isine 

kartu OSIS, kartu ATM Britama lan dhuwit Rp 32.600,00. Yen para kanca 

nemokake dhompet mau, Adheyasa njaluk tulung supaya diaturake Ibu wali kelas 

VII C. 

Matur nuwun. 

        Tayu, 1 Oktober 2010 

        Ketua Kelas VII C 

 

        Ika Rahmawati 
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3. Kepriye tanggapanmu marang kancamu anggone maca wara-wara mau? 

(WCN VII_RPP B) 

 

Wara-Wara 

Nuwun, 

 Ngaturi uninga dhumateng warga dhusun Plangitan RT 5 RW 3, bilih 

gugur gunung nanem penghijauan ingkang sewau badhe kalaksanan benjang 

Minggu Wage, 25 Juli 2010 dipunundur dinten Minggu Legi 1 Agustus 2010. 

 Mugi ndadosaken kawuningan. 

 Nuwun. 

      Plangitan, 17 Juli 2010 

      Ketua RT 5 RW 3 dhusun Plangitan 

 

      Maskamid, S.Pd., M.Hum. 

 

4. Kepriye tanggapanmu marang bab pengumuman mau? 

(WCN V_RPP C) 

 

Wara-Wara 

Nuwun, 

Ngaturi uninga dhumateng warga dhusun Sidomukti RT 5 RW 3, bilih gugur 

ingkang sewau badhe kalaksanan benjang Minggu Wage 7 November 2010 

dipunundur dinten Minggu Legi 14 November 2010. 

 Mugi ndadosaken kawuningan. 

 Nuwun. 

       

      Ketua RT 5 RW 3  

Dhusun Sidomukti 

 

6. Wenehana tanggapan ngenani urut-urutan carane nggawe wara-wara lan isine 

wara-wara mau! 

(WCN VI_RPP D) 

 

Wara-Wara 

Nuwun, 

Ngaturi uninga dhumateng warga dhusun Sidomukti RT 5 RW 3, bilih gugur 

ingkang sewau badhe kalaksanan benjang Minggu Wage 7 November 2010 

dipunundur dinten Minggu Legi 14 November 2010. 

 Mugi ndadosaken kawuningan. 

 Nuwun. 

       



 

 

70 

      Ketua RT 5 RW 3  

Dhusun Sidomukti 

 

7. Wenehana tanggepan ngenani isi wara-wara mau! 

(WCN VI_RPP E, F, G, H) 

 

3. Tidak Mengukur Kemampuan Mendengarkan 

1. Tetembungan iki endi kang klebu tembung lingga? njupukake, lunga, 

dakombeni, buku, tani, omahku, tangga, sawat 

(RPP A) 
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Lampiran 3  

DAFTAR WACANA 

 

Kerja Bakti 

Nurdin : ”Pak, kalawau Pak Kamituwa tindak mriki.” 

Bapak : ”Jam pira?” 

Nurdin : ”Nembe mawon, kinten-kinten setengah jan wau.” 

Bapak : ”Sajakane ana kersa apa?” 

Nurdin : ”Anu, Pak. Ngendikane Pak Kamituwa wonten dhawuh saking 

petinggen bilih benjing enjing warga dhusun Sale tampi giliran kerja 

bakti.” 

Bapak : ”Sesuk esuk?” 

Nurdin : ”Enggih Pak. Nglempak wonten ing dalemipun Pak Kamituwa jam 

nem, dipundhawuhi ngasta alat.” 

Bapak : ”Jam nem. Apa ora kesuken? Wah pancen saake tenan. Anggere wayah 

rendheng mesthi jebol.” 

Nurdin : ”Tanggul lepen Kowang, Pak?” 

Bapak : ”Hiya ngono kok. Saben rendheng mesthi jebol.” 

Nurdin : ”Enggih, Pak? Sekolahan kula uga sampun tampi dhawuh saking 

kecamatan, lare-lare kadhawuhan mbekta karung. Lare setunggal 

sekedhikipun kadhawuhan mbekta setunggal.” 

Bapak : ”Kowe ya wis numpuk?” 

Urdin : ”Sampun kala wingi kula numpuk kalih iji, ingkang maringi ibu.” 

Bapak : ”Sokur yen wis numpuk.” 

 

(WCN I) 

 

Contoh percakapan dengan teman sebaya. 

Fitri : ”Mengko sore nggarap tugas kelompok ya, Nov!” 

Novi : ”Mengko sore aku ora bisa. Sesuk sore wae.” 

Fitri : ”Apa ta acaramu mengko sore?” 

Novi : ”Saben Selasa lan Kemis sore latihan badmiton.” 

Fitri : ”Badminton ta kesenenganmu? Kepingin dadi Susi Susanti?” 

Novi : ”Ya sapa ngerti bisa melu ngarumake jenenge negara.” 

Fitri : ”Iya apik kuwi, aku ya pengin kok. Latihan tenanan ya, aja lali sinau uga 

perlu supaya dadi atlet sing pinter lan berprestasi.” 

 

Contoh percakapan dengan guru.  

Bu Sarah : ”Sapa sing wis tau melu kerja bakti?” 
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Murid : ”Kula...” (meh kabeh bocah padha ngacungake tangane lan bareng 

anggone matur) 

Bu Sarah : ”Coba kowe Andi, critakna yen kowe melu kerja bakti!” 

Andi : ”Kula ndherek kerja bakti ing dhusun kula piyambak, inggih punika 

reresik saluran toya supados menawi jawah mboten mambeg lan 

banjir.” 

Bu Sarah : ”Bocah-bocah sapa sing ngerti apa bebayane yen saluran banyu ora 

mili, sapa sing ngerti?” 

Dyah Ayu : ”Kula Bu...” 

 

(WCN II) 

 

Gugur Gunung/Kerja Bakti 

 

(Wektu ngaso ngepasi murid-murid klas VII C padha jejagongan lan guyon ing 

teras klase, Naufal ketua klompok 2 ngajak rembugan babagan kerj bakti karo 

salah siji anggota klompoke.) 

Naufal : ”And, ngendikane Pak Guru kabeh murid klas VII Setu sore didhawuhi 

nindakake kerja bakti ing sekolahan?” 

Andreas : ”Iya, bener iku.” 

Naufal : ”Mulane klompoke dhewe kudu enggal-enggal dibagi tugase.” 

(Desy kang lagi lungguh rada cedhak cepet-cepet nimbrung melu rembugan) 

Desy : ”Klompok 2 ya klompoke dhewe iki entuk tugas nata lan ngresiki 

taman kang ana ing ngarep laboratorium IPA.” 

(Luthfi sing lungguhe rada adoh, krungu kanca klompoke padha ngumpul melu 

nyedhaki.) 

Luthfi : ”Sesuk sore kanggo kerja bakti aku nggawa arit.” 

Desy : ” Aku nggawa sapu sada.” 

(Nembe wae metu saka klaseParamita banjur nyaut apa sing agi dirembug.) 

Paramita : ”Sing nggawa ikrak aku wae.” 

Andreas : ”Yen ngono aku nggawa cethok kang bisa digunakake kanggo nandur 

kembang.” 

Naufal : ”Aku nggawa apa?” 

(Bocah papat muni bebarengan.) 

Andreas, Luthfi, Desy, lan Paramita : ”Apike nggawa kembang lan pupuk 

kandhang.” 

Andreas : ”Banjur, Setu sore iku awake dhewe nglumpuk ing sekolahan jam 

pira?” 
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Luthfi : ”Apike ya kaya padatane wae, jam setengah papat, piye sarujuk 

kabeh?” 

Desy lan Paramita : ”Ya mathuk iku.” 

Naufal : ”Yen ngono, amarga wis meh bel, rembugane dilereni cukup semene 

wae, suk Setu sore awake dhewe ketemu maneh gladhen makarya 

bebarengan.” 

        (WCN III) 

Unggah Ungguh 

 

 Dhek jaman biyen, bab unggah-ungguh iku digatekake tenan. Bocah utawa 

wong anom padha ”wedi” sarta ngajeni banget marang wong tuwa. 

 Wong mono ora bisa urip dhewe, amarga ora bisa nyukupi butuhe urip ing 

saben dinane tanpa bantuane wong liya. Mula wis samesthine wong urip ing 

bebrayan iku kudu bantu-binantu gotong royong. 

 Murih olehe srawung ing bebrayan ora kacuwan, becike kudu ngenggoni 

unggah-ungguh, yaiku tindak-tanduk, muna-muni, sarta polatan kang laras karo 

swasanane. 

 Dene gegaran kanggo nyumurupi unggah-ungguh kang trep yaiku rasa 

tepa slira sarta rikuh pakewuh. Yen sira seneng diajeni, iya ngajeni marang wong 

liya. Yen sira ora seneng tumindaking wong liya, ya kudu rikuh yen nglakoni kaya 

kang ditindakake dening wong liya mau. 

 Mangkono uga ing bab polatan. Ulat sumeh iku bisa gawe renane wong 

akeh, ananging ya aja sumeh yen ana ing swasana kang susah.  

 Ana ing masyarakat Jawa rasa ngajeni marang wong liya iku kajaba 

awujud tindak-tanduk lan polatan, uga awujud basa. Basa tumrap wong kang 

diajeni beda karo basa kang tumraping sapadha-padha. Basa kang kanggo ngajeni 

marang wong liya iku kang diarani unggah-ungguh. 

 Sapa wae kang bisa ngenggoni unggah-ungguh, iya bakal dienggonake ing 

papan kang mungguh. Dene wong sing ora ngreti unggah-ungguh, iya banjur 

dicap wong sing ora ngreti tata krama utawa sopan santun. Ing mangka ana ing 

masyarakat, bab unggah-ungguh iku digatekake banget, malah bisa nemtokake 

begja cilakaning lelakon. Upamane, ana bocah sing luput utawa kliru anggone 

tumindak, yen tata kramane ganep ora didukani. Kosok baline yen kang luput mau 

bocah kang ora duwe unggah-ungguh, mesthi didukani nganti entek ngamek. 

 Upamane maneh, ana wong loro kang lagi nglamar pagawean. 

Kapinterane, kaprigelane, dedeg piadege, lan praupane timbang, nanging sing siji 

ngreti tata krama, sijine ora ngreti tata krama, sing dipilih mesthi sing weruh ing 

unggah-ungguh. 

 Mula saka iku dadi wong mono luwih becik sing weruh ing unggah-

ungguh lan ngajeni marang wong liya. 

    

  (WCN IV) 
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Wara-Wara 

Nuwun, 

 Ngaturi uninga dhumateng warga dhusun Plangitan RT 5 RW 3, bilih 

gugur gunung nanem penghijauan ingkang sewau badhe kalaksanan benjang 

Minggu Wage, 25 Juli 2010 dipunundur dinten Minggu Legi 1 Agustus 2010. 

 Mugi ndadosaken kawuningan. 

 Nuwun. 

      Plangitan, 17 Juli 2010 

      Ketua RT 5 RW 3 dhusun Plangitan 

 

 

      Maskamid, S.Pd., M.Hum. 

 

        (WCN V) 

 

Wara-Wara 

Nuwun, 

Ngaturi uninga dhumateng warga dhusun Sidomukti RT 5 RW 3, bilih gugur 

ingkang sewau badhe kalaksanan benjang Minggu Wage 7 November 2010 

dipunundur dinten Minggu Legi 14 November 2010. 

 Mugi ndadosaken kawuningan. 

 Nuwun. 

       

      Ketua RT 5 RW 3  

Dhusun Sidomukti 

 

(WCN VI) 

 

Wara-Wara 

 

Nuwun, 

Para kanca, wingi sore nalika resik-resik kelas, Adheyasa siswa klas VII C 

kelangan dhompet rupane abang ana gambare Naruto. Dene dhompete mau isine 

kartu OSIS, kartu ATM Britama lan dhuwit Rp 32.600,00. Yen para kanca 

nemokake dhompet mau, Adheyasa njaluk tulung supaya diaturake Ibu wali kelas 

VII C. 

Matur nuwun. 

 

        Tayu, 1 Oktober 2010 

        Ketua Kelas VII C 

 

        Ika Rahmawati 

 

(WCN VII) 
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(Bocah telu Agus, Andi, lan Anton ngumpul ana daleme Pak Witoyo, ya omahe 

Agus padha umyek anggone arep nonton wayang). 

Andi : ”Gus, ayo gek ndang mangkat golek enggon sing strategis.” 

Agus : ”Sik ta An, aku dakngrampungake PRku dhisik. Paling talu wae ya 

durung.” 

Anton : ”Talu kuwi apa ta Gus, aku kok ora tau krungu?” 

Andi : ”Semono uga aku ya agi krungu pisan iki kok Gus, apa talu iku?” 

Agus : ”Mula sing sabar dak ngrampungke PRku dhisik, mengko dakcritani.” 

Anton : ”Alaah,... PR iku lak gampang! Lak isa digarap sesuk ana sekolahan.” 

Agus : ”Aja ngono Ton, kuwi jenenge lak dudu PR, nanging PS!” 

Andi : ”Ya ora apa-apa Gus, sing penting lak wis nggarap tugas.” 

Agus : ”Ngene lho Ton, An, yen tugase kanggo sesuk wis rampung alias 

beres ora kemrungsung. Dadi sawanci-wanci didangu karo Pak Guru 

wis ora grogi lan ora entuk duka saka Pak Guru.” 

Anton : ”Wis-wis An awake sabar wae. Ngomong kok karo kutu buku, beda 

karo awake dhewe sing mbluboh.” 

(Bapake Agus lagi udut kedal-kedul karo maos kalawarti Basa Jawa ing ruang 

tamu). 

P. Witoyo : ”Arep menyang ngendi ta Gus, wiwit mau kancamu kok umyek 

wae?” 

Agus : ”Badhe ningali ringgit purwa Pak.” 

P. Witoyo : ”Nggone sapa Gus sing nanggap wayang kulit?” 

Andi : ”Anu Pak, e... wonten Kantor Dinas Pendidikan.” 

P. Witoyo : ”O... ngono ta. Njanur gunung kowe kok kepencut karo tontonan 

wayang kulit barang.” 

(Andi, Agus, lan Anton tanpa dikomandho sajak kompak anggone atur 

pawangsulan pandangone bapake Agus). 

Bocah telu : ”Nggih Pak, leres ngendikanipun Bapak.” 

Anton : ”Ngaten lhe Pak, kala dinten Selasa Pak Guru ngendika kathah-

kathah babagan wayang kulit, kathik dipunkantheni lelucon. 

Saingga kula sakanca radi tertarik kalih wayang kulit.” 

P. Witoyo : ”O... ngono ta. Wiwit mau regejegan perkara olehe ndang nonton 

wayang ta iki mau.” 

Bocah telu : ”Nggih Pak.” 

Andi : ”Nuwun sewu Pak Wit, kala emben Pak Guru ngendika bilih 

ringgit purwa Jawa Tengah kalih ringgit purwa Jawa Timur 

menika wonten bedanipun. Bedanipun wonten pundi?” 

P. Witoyo : ”Ana le bedane. Antarane: yen Jawa Timuran pranataning 

simbingan/simpingan Bathara Guru ing sisih tengen Bathari 

Durga ing sisih kiwa. Yen Jawa Tengahan, Bathara Guru lan 

Bathari Durga padha ana kiwane. Wayang Jawa Timuran sipate 

luwih merakyat, yen Jawa Tengahan sipate ‟ngratoni‟.” 

Andi : ”O... ngaten ta Pak.” 

Anton : ”Bab ringgit purwa, kula inggih dereng mudheng babar pisan kok 

Pak.” 
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P. Witoyo : ”Ora apa-apa le. Sauger kowe kulina nonton wayang kulit, suwe-

suwe ngreti critane wayang kulit.” 

Bocah telu : ”Nggih Pak, pangestunipun.” 

Agus : ”Nuwun sewu Pak, sae pundi ringgit purwa gaya Jawa Timuran 

kalih ringgit purwa Jawa Tengahan?” 

P. Witoyo : ”Ya padha apike Gus! Gumantung sing nikmati.” 

Agus : ”Sebabipun menapa Pak, lare enem samenika mboten sami remen 

kalih ringgit purwa?” 

P. Witoyo : ”Amarga ora dikulinakenngrungoken lan nonton wayang kulit. 

Malah nengenake tontonan saka manca apa dene ndhandhutan. 

Bocah telu : ”O... nggih, nggih, nggih. (bocah telu manthuk-manthuk sajak 

setuju karo andharane Pak Witoyo). 

P. Witoyo : ”Mula saka iku le, bapak rumangsa bombong atiku. Sebabe apa, 

jaman ngene isih ana bocah enom sing gelem nggateke wayang 

kulit. Mligine kowe bocah telu.” 

Bocah telu : ”Nggih Pak, maturnuwun.” 

(Andi, Agus, lan Anton padha ingt-ingetan, sajak ewuh aya anggone pamitan karo 

bapake Agus). 

Bocah telu : ”E... (sajak klimputan anggone arep matur). 

Anton : ”Pak Wit, e... nuwun sewu, gandheng wekdal sampun dalu kula 

sakanca nyuwun pamit badhe ningali ringgit purwa.” 

P. Witoyo : ”Ya, ya, le selak wengi. Ngati-ati ana ndalan ya! Mengko mulihe aja 

wengi-wengi lho!” 

Bocah telu : ”Nggih Pak.” 

(Andi, Agus, lan Anton runtung-runtung mangkat nonton wayang kulit. Karo 

mlaku padha gojek perkara golek enggon. Sidane golek enggon sing cedhak karo 

gamelan, nanging sing rada peteng. Alesane rada isin sithik-sithik). 

       

(WCN VIII) 

 

Nuwun para pamiarsa, TeveBe kanthi pawarta basa Jawi. 

Sarining pawarta. Dereng dangu menika Gunung Rawa Pati  nembe 

dipunwontenaken lumban nyepeng bebek.  

Kartininan ing pantai Rembang kanthi wontenipun kontes kebaya lan bathik. 

Pawartos jangkepipun. 

Gunung Rawa Pati mujudaken wadhuk buatan. Kejawi kangge irigasi ngocori 

sabin-sabin ing tlatah sakubenging kabupaten Pati, wadhuk menika ugi kangge 

lokawisata daerah. Kangge narik kawigatosanipun para wisatawan lokal lan 

manca negari. Dinas pariwisata Pati ngawontenaken lumban nyepeng bebek....... 

 

 (WCN IX) 
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Nonton Wayang Jawa Timuran 

 

 Nyemak pagelaran wayang kulit sing dianakake dening Dinas P dan K 

Jawa Timur nalika dina Setu tanggal 15 Juni 2002 kepungkur, bisa krasa tentrem 

lan marem, senajan akeh sing kudu digatekake. Wayang kulit gagrag Jawa 

Timuran (Mojokerto), diayahi dening Ki Suryanto sing asli saka Mojokerto. 

 Dinas P dan K Jawa Timur sacara periodik nggelar maneka kesenian klebu 

wayang kulit kanthi dhalang gonta-ganti, semono uga gagrage. Pagelaran wayang 

kulit gagrag Jawa Timur saiki kapetung wis arang katandhigake karo pagelaran 

wayang kulit gagrag Jawa Tengahan. Pisan iki PS sengaja gawe resensi sawise 

nonton wayang kulit Jawa Timuran pamrihe kanggo nggugah masyarakat bali 

tresna mring pagelaran wayang kulit Jawa Timuran. 

 Ki Suryanto dudu dhalang weton pendhidhikan formal. Wiwit cilik wis 

tertarik karo wayang merga sok dicritani dening embahe, senajan embahe dudu 

dhalang. Kapinterane ndhalang oleh saka nyantrik marang Ki Pit Asmoro lan Ki 

Suwadi. Ki Suryanto sing kelahiran 7 Januari 1955 iki, wis wani ndhalang wiwit 

taun 1976. Wis nate ditanggap ing TMII Jakarta dhek taun 1999. 

 Ki Suryanto nate nyantrik marang Ki Narto Sabdo (alm) udakara 7 wulan 

lawase. Mula ora aneh yen saiki ndhalange ora murni Jawa Timuran, nanging 

kecampuran gagrag Surakarta. Putrane lanang 3 lan wadon 2. Sing ragil lanang 

isih sekolah TK, wis wiwit katon bakate arep niru bapake. 

 Critane njupuk lakon Bima racut utawa Bima maneges utawa Sukma 

langgeng, asli anggitane (karangane) Ki Suryanto dhewe. Bratasena sing wis 

nampa piwulang saka Dewa Ruci, rumangsa uripe during ana owah-owahan, 

banjur semedi ana ing guwa Paminta, dijaga dening Gathutkaca, Antarejo, lan 

Anoman sarta diembani Ki Lurah Semr. 

 Kurawa sing ora narimakake, minta sraya marang Begawan Cahya 

Bawana saandhahane saka Wukir Wilikan supaya njugarake anggone semedi 

Dena. Kanggo nglereni pangamuke Begawan Cahya sawise Kurawa mundur. 

Anoman nyipta aas blegedhegan sing nutupu Guwa Paminta. 

 Hawa nepsu patang perkara (aluamah, amarah, sofiyah, mutma‟inah), 

mbaka siji metu saka anggane Sena. Sawise nampa wejangan saka Semar, mbaka 

siji bali maneh ing anggane Sena. Bratasena saya menep semedine nganti 

sukmane (Sukma Langgeng) racut saka anggane, munggah ing Kahyangan Sonya 

Ruri, banjur ditututi sukmane Semar (Hyang Ismaya) sing wedi didukani Sang 

Hyang Nur Cahya. Sri Bathara Kresna sing agi nganglang jagad, ngawruhi yen 

Sena lan Semar ragane padha suwung, gya nututi. 

 Sukma Narayana nengahi anggone bandayuda Ismaya lan Sukma 

Langgeng. Sawise nampa wejangan saka Sang Hyang Nur Cahya lan nampa 

dhawuh supaya dina mandhita ing Harga Kelasa, Sukma Langgeng bali ing 

anggane Sena.begawan Cahya Bawana badhar dadi Bathari Urang Ayu. Cahyane 

dadi Jaka Tawang utawa Antasena. 

 Ki Suryanto nggawa kru pengrawit lan waranggane dhewe. Senajan 

sabenere uga duwe gangsa lan wayang komplit, ing pagelaran iki gangsa lan 

wayange nganggo kagungane Dinas P dan K. emane wayange gagrag Jawa 

Tengahan. Sanajan pranatane simpingan Bathara Guru ing sisih tengen lan Bathari 



 

 

78 

Durga ing sisih kiwa khas Jawa Timur. Gangsane uga Jawa Tengahan sing 

sabenere nadhane rada kedhuwuren sithik. Sulinge uga krasa kurang cocog, 

saengga ing pagelaran iki sulinge ora digunakake. Mung kendhange lengkap ana 

Jawa Timurane saengga bias komplit.  

 Beda karo gaya Jawa Tengahan sing “ngratoni”. Wayang Jawa Timuran 

sipate luwih merakyat. Asale, wayang Jawa Timuran nyata-nyata kesenian 

duweke rakyat. Pagelaran sederhana, ing plataran omah biasa. Jejer sepisananuga 

ora kudu ing kraton. Mula nganti seprene arang banget instansi pemerintah utawa 

pejabat sing nanggap wayang Jawa Timuran. Utamane ing kutha Surabaya, 

instansi-instansi resmi mung padha nanggap wayang Jawa Tengahan. Tlatah Jawa 

Timur minangka “lahan” seni kurang ditanduri dening seniman Jawa Timur 

dhewe. Dadine wayang Jawa Timuran kurang bias mekar, iki tantangan tumrap 

para pakar lan seniman padhalangan supaya luwih kreatip nglestarekake lan 

ngembangake padhalangan Jawa Timuran, supaya tetep disenengi masyarakat. 

 Ing pagelaran iki, pranatan pakeliranw uga gaya Jawa Tengahan. Agemane 

Ki Dhalang khas Mojokerto, semono uga para pangrawite padha nganggo ageman 

Jawa Timuran. Mung emane, para waranggane ndeleng saka kebayake sing 

nganggo kuthu baru lan slendhang, ciri khas ageman gaya Surakarta. 

 Ki Suryanto sing klebu kreatip. Krasa banget asil usahane narik minate 

penonton. Cepeng, sabet, catur, antawecana, dhodhog, lan keprake cukup apik, 

mbok menawa klebu golongan dhalang tataran paling apik. Ing festival kepungkur 

dheweke klebu nominasi 10 besar terbaik. Suuk, sanggit rembug, gendhing-

gendhing dolanan, lagu-lagu, lan sapiturute kabeh campur Jawa Tengahan. Pancen 

krasa luwih nges. Nalika adegan Limbuk Cangik sing cangkokan saka Jawa 

Tengah, penonton sing maune rada kurang kawigatene padha sakala mak regudug 

ngebaki plataran pendhapa. Nyata yen padha kesengsem. Apa maneh greget 

(semangate), kekompakan antarane dhalang, pengrawit lan waranggane ora 

nguciwani. Nalika wartawan PS nyuwun lagu Jula-juli treteg, dikombinasi karo 

Gunungsari terbangan saka pamundhute Bp. Drs. Darmono saputro saka Dinas P 

dan K Jawa Timur, lagune digarap nganggo style Jawa Tengahan nanging 

cengkok tetep Jawa Timuran. Banget maremake lan rasa-rasane durung nate 

diayahi dening grup iyane.  

 Dhodhog, keprak, sabet, lan perange tetepkenthel Jawa Timurane sing 

lugas lank eras, nganti ana pengamat sing nguwatirake aja-aja wayange Dinas P 

dan K sing rusak jalaran dienggo perang sing mantep lan kasar. Perange ora mung 

jejak-jejakan lan dugang-dugangan gaya Jawa Timuran, nanging uga nggunakake 

gaya Jawa Tengahan. 

 Bisa diarani yen Ki Suryanto cukup sukses nganakake pembaharuan lan 

kemajuan, saengga wayang Jawa Timuran bakal tetep eksis lan ditresnani dening 

masyarakat. Mbok menawa dideleng saka penggemar wayang Jawa Timuran sing 

tradisionil lan asli, bab mau kurang disenengi jalaran bias diarani ngowahi 

pedhalangan asli Jawa Timur. 

 Sanajan pagelaran iki dianggep sukses, ewasemono penulis nyumurupi ana 

bab-bab sing kudu digatekake ing pagelaran iki, ing antarane: 

Ing adegan Sokalima, Aswatama nyebut Kanjeng Dewaji marang Pendhita Durna. 

Sing lumrahe Aswatama bakal matur Kanjeng Rama Panembahan. Kanjeng 



 

 

79 

Dewaji iku sebutan marang Ratu, mangka Durna iku pandhita sing uga ramane 

Aswatama. 

      Kabesut saka PD 29 Juni 2002 

 

(WCN X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


