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ABSTRAK  
  

Hakim, Atuti Annis. 2010.  Perbanding Efektifitas Media Visual Running Text 

dan Media Visual Text  Book Berbahasa Jawa dalam Pembelajaran Membaca 

pada Siswa Kelas XI IPA 1 dan XI IPA 2 SMA Negeri 1 Tahunan Jepara.Skripsi. 

Jurusan Bahasa dan Sastra  Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing  I Dra.  Sri Prastiti Kusuma A.,  Pembimbing II  Yusro 

Edy Nugroho, S.S,M.Hum.  

  

Kata kunci: membaca, populasi dan hasil penelitian.   

  

Dalam rangka  membangun kebiasaan untuk terus menerus belajar atau 

menjadi manusia pembelajar yang senantiasa merasa kurang akan informasi dan 

pengetahuan. Salah satu cara paling efektif untuk belajar adalah dengan 

membaca.Membaca memiliki peranan penting bagi peningkatan kualitas 

kehidupan seseorang. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru 

mata pelajaran  Bahasa  Jawa  diketahui bahwa tingkat keterampilan  efektif  

membaca pada siswa kelas  XI IPA SMAN I Tahunan  Jepara  masih rendah. 

Rendahnya keterampilan siswa dalam membaca teks berbahasa jawa disebabkan 

pemanfaatan media pembelajaran yang kurang maksimal. Guru mata pelajaran  

Bahasa Jawa masih menerapkan pembelajaran konvensional sehingga tidak ada 

variasi pembelajaran. Untuk mengatasi rendahnya keterampilan membaca  intensif  

tersebut, peneliti memberikan solusi  pembelajaran dengan memanfaatkan media 

visual running text dan media visual text book.  

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Adakah 

perbedaan tingkat efektifitas keterampilan membaca cepat siswa kelas XI IPA 1 

dan XI IPA 2 SMA Negeri 1 Tahunan Jepara setelah diterapkannya penelitian 

dengan menggunakan media  visual running text dan media visual text book 

berbahasa jawa,  dan  (2)  Bagaimanakah perubahan sikap dan perilaku belajar 

siswa kelas XI IPA I-II SMa N 1 Tahunan Jepara setelah diterapkannya penelitian  

dengan menggunakan media  visual  running text  dan media  text book berbahasa  

Jawa. Tujuan Penelitian ini adalah (1)  Mendeskripsikan perbedaan tingkat 

efektifitas keterampilan membaca cepat siswa kelas XI IPA 1dan XI IPA 2 SMA 

N 1 Tahunan Jepara setelah diterapkannya penelitian dengan menggunakan media 

visual running text dan media text book berbahasa Jawa, dan (2) Mendeskripsikan 

perubahan sikap dan perilaku belajar siswa kelas XI IPA I-II SMA N 1 Tahunan 

Jepara setelah mengikuti pembelajaran membaca teks berbahasa jawa dengan 

menggunakan media visual running text dan media text book berbahasa Jawa. 

Populasi penelitian ini  adalah  siswa-siswi kelas XI IPA SMA Negeri 1 

Tahunan Jepara. Dari populasi tersebut ditetapkan 2 kelas sebagai sempel 

penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian komparatif yaitu 

membandingkan nilai siswa dalam penerepan media pembelajaran visual running 

text dengan media visual text book. Metode pengumpulan data metode tes. 

Metode tes digunakan untuk mendapatkan data mengenai nilai atau kemampuan 

siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Tahunan Jepara dalam pembelajaran membaca 

teks berbahasa jawa dengan menggunakan media visual running text dan media 
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visual ii text book. Analisis yang digunakan dalan penelitian ini menggunakan 

SPSS  for windows release 10,00.  

Hasil tes ini terlihat hasil F hitung  Lavene’s  test sebesar  3,473 dengan 

probabilitas signikansinya 0,001. Karena 0,001 kurang dari 0,005 maka Ho di 

tolak artinya H1 diterima sehingga diperoleh adanya perbedaan efektifitas media 

pada kelas IPA 1 dan IPA 2. Perbedaan efektifitas media tersebut dapat dilihat 

pada nilai df yang menunjukkan bahwa nilai  equal variances assumed (IPA 1) 

lebih besar dari pada nilai  equal variances not assumed (IPA 2). Hal ini 

menunjukkan adanya efektifitas media  visual running text yang lebih diminati 

oleh siswa dari pada media visual text book  yang diterapkan di dalam kelas.    
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SARI 
  

Hakim, Atuti Annis. 2010. Perbanding Efektifitas Media Visual Running Text 

dan Media Visual Text Book Berbahasa Jawa dalam Pembelajaran 

Membaca pada Siswa Kelas XI IPA 1 dan XI IPA 2 SMA Negeri 1 

Tahunan Jepara. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas 

Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing  I Dra. Sri 

Prastiti Kusuma A.,  Pembimbing II  Yusro Edy Nugroho, S.S,M.Hum. 

Tembung Pangrunut: membaca, populasi dan hasil penelitian 

 

Supaya ninggkatake keprigelane siswa anggone  ndarbeni ilmu 

pengetahuan yaiku saka maca.  Ananging siswa kelas XI kelas XI IPA SMA 

Negeri 1 Tahunan Jepara anggone maca gancaran isih kurang. Kurange 

keprigelane siswa anggone maca gancaran salah sijine amarga guru ora 

migunakake media  pembelajaran ing sekolahan. Ing piwulangan, guru mung 

gunakake  piwulangan konvensional utawa  ora ana variasi  ing piwulangan basa 

Jawa. Awit saka kuwi, di butuhake piwulangan kang trep kanggo ngatasi prakara 

kasebut. Salah sawijine yaiku migunakake  perangkat media  visual running teks 

dan visual teks book basa Jawa. Perkara ing penelitian iki yaiku : (1) ana bedane 

apa ora piwulangan kang nganggo media visual running text lan visual text book 

ing kelas XI IPA SMA N1 Tahunan Jepara?  (2) kepriye owah-owahane tindak-

tanduke siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Tahunan Jepara sakwise dianakake 

piwulangan maca gancar kanthi migunakake media  visual running text  lan media  

text book basa Jawa?. Ancase panaliten iki yaiku (1) ngandarake bedane 

piwulangan maca bahasa jawa kang nganggo media visual running text  lan  

media text book. (2) ngandarake owah-owahane tindak-tanduke siswa kelas XI 

IPA SMA Negeri 1 Tahunan Jepara sak wise dianakake  piwulangan maca gancar 

kanthi migunakake media running text lan text book basa Jawa.  

Populasi panaliten iki yaiku siswa siswi kelas XI IPA SMA Negeri 1 

Tahunan Jepara. Saka populasi iku di jupuk rong kelas kanggo  conto  panaliten. 

Penaliten iki migunakake panaliten komparatif yaiku kanggo bandingake bijine 

siswa ana ing piwulangan kang migunakake media visual running text  lan media 

visual  text  book.  Metode kanggo ngumpulake data migunakake metode tes. 

Metode tes  digunakake kanggo ngumpulake data ngenani bijine siswa utawa 

kaprigelane siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Tahunan Jepara ana ing 

piwulangan maca teks basa Jawa kanthi migunakake media visual running text lan 

media text book. Analisis kang digunakake ana ing panalite iki yaiku SPSS  for 

windows realease 10,00. Asile tes iki nuduhake hasil F itung Lavene’s test kang 

jumlahe 3,473 karo probabilitas signikansi 0,001. Amarga 0,001 kurang saka 

0,005 kamangka Ho di tolak kang duweni arti H1 ditampa  lam duweni beda 

efektifitas media  ing kelas IPA 1 dan IPA 2. Perbedaan efektifitas media kuwi 

bisa disawang saka nilai kang nuduhake nilai equal variances assumed (IPA 1) 

lebih  gedhe  katimbang  nilai equal variances not assumed  (IPA  2).  Saka kene 

nuduhake  efektifitas media visual running text luwih disenengi siswa katimbang 

media visual text book  kang detrepake ing kelas IPA SMA Negeri 1 Tahunan 

Jepara.   


