
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR NAMA SISWA KELAS XI IPA 1 SMA NEGERI 1 

CANDIMULYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kode  Nama 

S1 Arifka Putri Nurhadiyanti 

S2 Choiriyah 

S3 Chusni Sari Fiiuna 

S4 Fandi Achmad 

S5 Fatmayanti 

S6 Imam Aji Purnomo 

S7 Indah Tri Setyorini 

S8 Isthi Tyas Anindita 

S9 Muhammad Aminudin 

S10 Mustofa Rahman 

S11 Nurul Hidayati 

S12 Ria Fariani 

S13 Riya Kumorowati 

S14 Rohmatul Zaiqieyah 

S15 Sari Uswatun Khasanah 

S16 Savitria Sukma Mia Ardhani 

S17 Septian Dedy Nugroho 

S18 Sidik Hidayat 

S19 Siti Nur Mungawanah 

S20 Sri Handayani 

S21 Suciana Budi Hartati 

S22 Trisita Khoirunisa 

S23 Varra Kirana Ayu Pratiwi 

S24 Yuli Puji Rahayu 

S25 Latif Riscahyo N. 



Lampiran 1 

Indikator aspek yang diamati 

 

A. Motivasi siswa selama belajar 

5) Siswa senang dan bergairah mengikuti proses belajar mengajar 

6) Siswa memperhatikan dan antusias mengikuti proses belajar mengajar 

7) Siswa merespon stimulus yang diberikan oleh guru 

8) Siswa senang belajar menggunakan blog dan mempelajarinya dengan baik 

 

B. Kedisiplinan dalam belajar 

1. Siswa telah mempersiapkan diri sebelum proses belajar mengajar di mulai 

2. Siswa mengikuti petunjuk guru dalam mempelajari blog 

3. Siswa mematuhi peraturan yang disepakati sebelum proses belajar 

mengajar 

4. Siswa tetap berada dikelas selama proses belajar mengajar 

 

C. Inisiatif dan kreatif siswa dalam belajar 

1. Siswa mengkomunikasikan idea tau pendapat 

2. Siswa aktif bertanya pada guru apabila ada materi dalam blog yang belum 

dipahami 

3. Siswa menjawab latihan soal dan memberi tanggapan 

4. Siswa berinisiatif mencari referensi lain untuk menunjang kemajuan 

belajarnya 

 

 



D. Tanggung jawab siswa dalam belajar 

1. Siswa mempelajari blog dengan baik 

2. Siswa mengerjakan soal tes sendiri  

3. Siswa bisa bekerja baik secara individu 

4. Siswa menyelesaikan hasil pekerjaanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran II 

Angket respon siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan Blog untuk 

meningkatkan kemandirian belajar Bahasa Jawa kelas XI 

Nama        : 

No. absen : 

Kelas       : 

 

Berilah tanda “√” pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia untuk setiap 

pernyataan berikut sesuai dengan keadaan anda pada saat pembelajaran. 

Keterangan: 

SS : Sangat Setuju  S : Setuju  KS : Kurang Setuju  TS : Tidak Setuju 

 

No Keterangan 

 

SS S KS TS 

A. 1 Saya senang mengikuti pelajaran Bahsa Jawa 

 

    

 2 Pembelajaran menggunakan membuat saya 

semakin suka mengikuti pelajaran bahasa 

jawa 

 

    

 3 Motivasi guru membuat saya senang 

mengikuti pelajaran bahasa jawa 

 

    

 4 Saya senang membaca dan memahami 

materi-materi dalam Blog Bahasa jawa 

 

    

B. 1 Saya selalu belajar sungguh-sungguh untuk 

meningkatkan nilai Bahasa Jawa 

 

    

 2 Saya selalu memperhatikan penjelasan guru 

dan berusaha untuk tidak membuat gaduh saat 

pelajaran berlangsung 

 

    

 3 Saya akan selalu berusaha hadir untuk 

mengikuti pelajaran Bahasa Jawa dengan baik 

 

    

 4 Saat pelajaran berlangsung saya akan selalu     



berada dalam kelas, meskipun sedang di 

tinggal oleh guru 

 

C. 1 Saya menyumbangkan ide atau pikiran pada 

saat pelajaran berlangsung 

 

    

2 Jika ada materi atau keterangan yang belum 

saya pahami dalam Bahasa Jawa saya 

berusaha menanyakan kepada teman yang 

lebih pintar/ guru 

 

    

3 Saya suka mengerjakan latihan soal yang 

diberikan guru 

 

    

4 saya mengikuti pembelajaran Bahasa Jawa di 

media lainya 

 

    

D. 1 Penggunaan blog membuat saya semakin 

memahami pelajaran bahasa jawa 

 

    

2 Pembelajaran ini membuat saya semakin suka 

belajar, membaca dan mengerjakan soal-soal 

sendiri 

 

    

3 Saya dapat menyelesaikan tugas Bahasa Jawa 

tanpa bantuan orang lain 

 

    

4 Saya berani mempresentasikan latihan soal 

dengan mantap dan tanpa ragu-ragu 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 

Hasil Angket Respon Kemandirian Siswa Sebelum Tindakan 

No Keterangan 

 

SS S KS TS 

A. 1 Saya senang mengikuti pelajaran Bahsa Jawa 

 

3 2 6 14 

 2 Pembelajaran menggunakan media membuat 

saya semakin suka mengikuti pelajaran 

bahasa jawa 

1 2 5 17 

 3 Motivasi guru membuat saya senang 

mengikuti pelajaran bahasa jawa 

0 5 7 13 

 4 Saya senang membaca dan memahami 

materi-materi dalam  Bahasa jawa 

2 3 4 16 

B. 1 Saya selalu belajar sungguh-sungguh untuk 

meningkatkan nilai Bahasa Jawa 

2 1 7 15 

 2 Saya selalu memperhatikan penjelasan guru 

dan berusaha untuk tidak membuat gaduh saat 

pelajaran berlangsung 

1 2 6 16 

 3 Saya akan selalu berusaha hadir untuk 

mengikuti pelajaran Bahasa Jawa dengan baik 

2 3 4 16 

 4 Saat pelajaran berlangsung saya akan selalu 

berada dalam kelas, meskipun sedang di 

tinggal oleh guru 

0 5 7 13 

C. 1 Saya menyumbangkan ide atau pikiran pada 

saat pelajaran berlangsung 

4 6 3 12 

2 Jika ada materi atau keterangan yang belum 

saya pahami dalam Bahasa Jawa saya 

berusaha menanyakan kepada teman yang 

lebih pintar/ guru 

2 4 2 17 



3 Saya suka mengerjakan latihan soal yang 

diberikan guru 

8 5 4 8 

4 saya mengikuti pembelajaran Bahasa Jawa di 

media lainya 

0 1 8 16 

D. 1 Penggunaan media membuat saya semakin 

memahami pelajaran bahasa jawa 

 

1 2 7 15 

2 Pembelajaran ini membuat saya semakin suka 

belajar, membaca dan mengerjakan soal-soal 

sendiri 

2 4 3 16 

3 Saya dapat menyelesaikan tugas Bahasa Jawa 

tanpa bantuan orang lain 

8 5 4 8 

4 Saya berani mempresentasikan latihan soal 

dengan mantap dan tanpa ragu-ragu 

2 3 4 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasil Angket Respon Kemandirian Siswa Siklus Pertama 

No Keterangan 

 

SS S KS TS 

A. 1 Saya senang mengikuti pelajaran Bahsa Jawa 

 

8 6 2 9 

 2 Pembelajaran menggunakan media membuat 

saya semakin suka mengikuti pelajaran 

bahasa jawa 

9 5 6 5 

 3 Motivasi guru membuat saya senang 

mengikuti pelajaran bahasa jawa 

7 6 8 5 

 4 Saya senang membaca dan memahami 

materi-materi dalam  Bahasa jawa 

7 7 6 5 

B. 1 Saya selalu belajar sungguh-sungguh untuk 

meningkatkan nilai Bahasa Jawa 

8 5 7 5 

 2 Saya selalu memperhatikan penjelasan guru 

dan berusaha untuk tidak membuat gaduh saat 

pelajaran berlangsung 

7 6 6 6 

 3 Saya akan selalu berusaha hadir untuk 

mengikuti pelajaran Bahasa Jawa dengan baik 

8 5 7 5 

 4 Saat pelajaran berlangsung saya akan selalu 

berada dalam kelas, meskipun sedang di 

tinggal oleh guru 

9 8 3 5 

C. 1 Saya menyumbangkan ide atau pikiran pada 

saat pelajaran berlangsung 

3 8 5 9 

2 Jika ada materi atau keterangan yang belum 

saya pahami dalam Bahasa Jawa saya 

berusaha menanyakan kepada teman yang 

lebih pintar/ guru 

5 9 7 4 

3 Saya suka mengerjakan latihan soal yang 

diberikan guru 

5 9 5 6 



4 saya mengikuti pembelajaran Bahasa Jawa di 

media lainya 

4 7 8 6 

D. 1 Penggunaan media membuat saya semakin 

memahami pelajaran bahasa jawa 

 

11 6 5 3 

2 Pembelajaran ini membuat saya semakin suka 

belajar, membaca dan mengerjakan soal-soal 

sendiri 

8 6 6 5 

3 Saya dapat menyelesaikan tugas Bahasa Jawa 

tanpa bantuan orang lain 

7 8 7 3 

4 Saya berani mempresentasikan latihan soal 

dengan mantap dan tanpa ragu-ragu 

8 11 4 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasil Angket Respon Kemandirian Siswa Siklus Kedua 

No Keterangan 

 

SS S KS TS 

A. 1 Saya senang mengikuti pelajaran Bahsa Jawa 

 

15 8 0 2 

 2 Pembelajaran menggunakan media membuat 

saya semakin suka mengikuti pelajaran 

bahasa jawa 

13 7 5 0 

 3 Motivasi guru membuat saya senang 

mengikuti pelajaran bahasa jawa 

14 6 5 0 

 4 Saya senang membaca dan memahami 

materi-materi dalam  Bahasa jawa 

12 7 6 0 

B. 1 Saya selalu belajar sungguh-sungguh untuk 

meningkatkan nilai Bahasa Jawa 

8 12 5 0 

 2 Saya selalu memperhatikan penjelasan guru 

dan berusaha untuk tidak membuat gaduh saat 

pelajaran berlangsung 

14 6 4 1 

 3 Saya akan selalu berusaha hadir untuk 

mengikuti pelajaran Bahasa Jawa dengan baik 

10 8 7 0 

 4 Saat pelajaran berlangsung saya akan selalu 

berada dalam kelas, meskipun sedang di 

tinggal oleh guru 

16 4 2 3 

C. 1 Saya menyumbangkan ide atau pikiran pada 

saat pelajaran berlangsung 

12 8 2 3 

2 Jika ada materi atau keterangan yang belum 

saya pahami dalam Bahasa Jawa saya 

berusaha menanyakan kepada teman yang 

lebih pintar/ guru 

11 9 5 0 

3 Saya suka mengerjakan latihan soal yang 

diberikan guru 

16 11 3 1 



4 saya mengikuti pembelajaran Bahasa Jawa di 

media lainya 

10 11 3 1 

D. 1 Penggunaan media membuat saya semakin 

memahami pelajaran bahasa jawa 

 

16 6 0 3 

2 Pembelajaran ini membuat saya semakin suka 

belajar, membaca dan mengerjakan soal-soal 

sendiri 

11 6 8 0 

3 Saya dapat menyelesaikan tugas Bahasa Jawa 

tanpa bantuan orang lain 

9 13 3 0 

4 Saya berani mempresentasikan latihan soal 

dengan mantap dan tanpa ragu-ragu 

10 13 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedoman Wawancara 

1. Apakah siswa sering mengalami kesulitan pada saat proses pembelajaran 

bahasa Jawa? 

2. Apakah dengan menggunakan atau menerapkan  blog sebagai  media 

pembelajaran dapat mengatasi kesulitan yang kalian alami? 

3. Apakah  pernah menggunakan blog sebagai  media pembelajaran? 

4. Bagaimana pendapat terhadap kegiatan belajar mengajar dengan 

menggunakan blog sebagai media pembelajaran? 

5. Kesulitan apa yang sering anda alami ketika menggunakan blog sebagai 

media pembelajaran? 

6. Apakah dengan menggunakan blog sebagai media pembelajaran dapat 

meningkatkan kemandirian belajar bahasa Jawa siswa? 

7. Apa manfaat yang anda peroleh  melalui blog sebagai media pembelajaran 

bahasa Jawa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6 

Hasil Wawancara Siklus Pertama 

Peneliti  :  Nyuwun pangapunten pak, badhe nyuwun wekdalipun sekedhap? 

Guru      : Nggih mangga mas, punapa ingkang saged kula biyantu? 

Peneliti  : Miturut bapak pembelajaran ngginakaken blog, punapa wonten 

hambatanipun? 

Guru      :  Waduh… kados pundi nggih? Sak benere pembelajaranipun sae, 

ananging para siswa dereng terbiasa dadosipun tasih angel dipun 

terapaken. Saking menika wekdalipun ugi tasih kirang. 

Peneliti  :   Miturut bapak, punapa pembelajaran ngginakaken blog para siswa 

saged terbiasa belajar mandiri? 

Guru     :  Kalo menurut saya sebenarnya bisa, dari pada pembelajaran biasa. 

Peneliti  :  Saaklajengipun, punapa pembelajaran Bahasa Jawa ngginakaken 

blog ndadosaken para siswa saged purun ngedalaken pendapatipun 

nalika pembelajaran? 

Guru  : Ya, kan wonten pembelajaran ngginakaken blog para siswa 

mempelajari materi piyambak. Secara otomatis menawi wonten 

materi ingkang dereng  mudeng  maka siswa lajeng taken dateng 

guru. 

Peneliti  : punapa pembelajaran Bahasa Jawa ngginakaken blog saged 

nambahi para siswa dados disiplin? 

Guru      :  Sepertinya sudah mengarah kesana, cumin belum terlihat begitu 

besar pengaruhnya. Nggih mangkih kita coba wonten ing siklus 

kalih 



Peneliti  :  Masalah maju wonten ngajeng kelas, punapa kekendelanipun siswa 

saged meningkat? 

Guru      :  Nggih, ananging tesih bocah-bocah ingkang aktif, dan hanya itu-itu 

saja 

Peneliti :   lajeng, kinten-kinten para siswa saged luwih semangat mboten 

ingkang nyinaoni materi Bahasa Jawa? 

Guru     ;  sampun lumayan mas…. 

Peneliti :  Ingkang terakhir pak… punapa saran lan kritik bapak terhadap 

pembelajaran ngginakaken blog? 

Guru      :  Intinipun sakmenika pripun carane ben para siswa remen rumiyin 

kalih pelejaran Bahasa Jawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasil Wawancara Siklus II 

Peneliti : Nyuwun pangapunten pak, badhe nyuwun wekdalipun 

sekedhap? 

Guru      :  Nggih mangga mas, punapa ingkang saged kula biyantu? 

Peneliti : miturut bapak, pembelajaran Basa Jawi ngginakaken blog 

punapa saged narik minat para siswa nderek pelajaran basa 

jawi mboten? 

Guru   : Saged mas, intine pelajaran basa jawi menika siwa remen 

rumiyin kalian pelajarane, para siswa suka akan hal-hal 

yang baru contonipun nggih niku wau blog. 

Penelit : Miturut bapak pembelajaran ngginakaken blog, punapa 

wonten hambatanipun? 

Guru   : Waduh… kados pundi nggih? Menika mas waktu pertama 

kedah dipun gatosaken. Menawi hambatanipun,… sebenere 

mboten terlalu sulit, ananging malah memudahkan saya 

dalam mengajar amergi sampun dipun siapaken 

sakderengipun. Benten kalian kebiasaan kula menawi ngajar 

mboten kula siapaken kanthi mateng. 

Peneliti : Miturut bapak, punapa pembelajaran ngginakaken blog para 

siswa saged terbiasa belajar mandiri? 

Guru      :  Saged mas, ananging ningali kemampuan siswa rumiyin. 



Peneliti : Saaklajengipun, punapa pembelajaran Bahasa Jawa 

ngginakaken blog ndadosaken para siswa saged purun 

ngedalaken pendapatipun nalika pembelajaran? 

Guru   :  Nggih paling mboten para siswa termotivasi saking menika 

wau. 

Peneliti  : Punapa pembelajaran Bahasa Jawa ngginakaken blog saged 

nambahi para siswa dados disiplin? 

Guru      :  Bisa, artinya bila ada target waktu yang ditentukan. 

Peneliti : Masalah maju wonten ngajeng kelas, punapa 

kekendelanipun siswa saged meningkat? 

Guru     :  Nggih lumayan, para siswa sampun mboten canggung malih 

untuk maju ke depan. 

Peneliti : lajeng, kinten-kinten para siswa saged luwih semangat 

mboten ingkang nyinaoni materi Bahasa Jawa?. 

Guru     ;  Sampun lumayan mas…. 

Peneliti : Ingkang terakhir pak… punapa saran lan kritik bapak 

terhadap pembelajaran ngginakaken blog?. 

Guru    :  Saran saya persiapan harus lebih detail, pengaturan waktu 

diperhatikan dan jangan lupa pada awal harus disampaikan 

tujuan pemebelajaranya. 

Wawancara dengan siswa 

Peneliti  :  Nyuwun pangapunten, saged kula bade nyuwun priksa? 

F, R, I    : Nggih saged 



Peneliti :Kula bade nyuwun priksa ngengingi pembelajaran 

ngginakaken blog, miturut panjenengan sedaya kados 

pundi? 

Fandi      : Nggih mas, remen.. 

Ria          : Remen sanget  mas 

Peneliti   : Menawi Remen, punapa alasanipun? 

Isthi        : Nek kula, saged luwih nyante nanging tambah mudeng mas 

Ria          : Pembelajaranipun langkung menarik… 

Fandi     : Amergi mediane enggal mas, dados semangat anggenipun 

nyinaoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4 

Catatan Lapangan 

Kelas XI IPA-1 SMA N 1 Candimulyo Magelang 

TA 2009/2010 

Hari/tanggal: Rabu/1 September  2010   Pertemuan: 1(Pratindakan) 

 

Pada jam ke 7-8, guru masuk kelas. Siswa kemudian duduk di tempat 

masing-masing. Guru membuka pelajaran dengan salam, dilanjutkan doa. Setelah 

selesai berdoa, guru mempersilahkan peneliti untuk memperkenalkan diri, 

menyampaikan maksud dan tujuannya. Ketika guru menjelaskan suasana di kelas 

ramai, gaduh, dan bercerita sendiri dengan teman sebangkunya. Guru segera 

mengingatkan dan siswapun kembali tenang. Guru berkeliling-keliling dan 

bertanya apa masih ada yang belum jelas, namun siswa hanya diam. Beberapa saat 

kemudian bel berbunyi tanda waktu habis. Sebelum pelajaran diakhiri guru 

berpesan pada siswa untuk mempelajarai dan berlatih sendiri. Pelajaran ditutup 

dengan salam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 

Kelas XI IPA-1 SMA N 1 Candimulyo Magelang 

TA 2009/2010 

Hari/tanggal: Rabu/25 Agustus  2010  Pertemuan: 2 

 

Pada jam ke 7-8, guru masuk kelas. Siswa kemudian duduk di tempat 

masing-masing. Guru membuka pelajaran dengan salam, dilanjutkan doa. Guru 

langsung mengawali pelajaran dengan dengan menanyakan materi pelajaran pada 

pertemuan sebelumnya. Hanya beberapa siswa yang menjawab, maka guru 

menerangkan lagi materi. Kebanyakan siswa masih ramai dan berbuat gaduh. 

Guru segera mengingatkan dan siswapun kembali tenang dan bekerja. Guru 

berkeliling-keliling dan bertanya apa ada kesulitan, namun siswa hanya diam. 

Beberapa saat kemudian bel berbunyi tanda waktu habis. Peneliti membagikan 

angket respon siswa kemandirian belajar sebelum tindan, dan menyuruh para 

siswa untuk mengisinya. Pelajaran ditutup dengan salam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 

Kelas XI IPA-1 SMA N 1 Candimulyo Magelang 

TA 2009/2010 

Hari/tanggal: Rabu/ 22 September 2010  Pertemuan: 3 (siklus I) 

 

Pada jam ke 7-8, guru masuk kelas dan memberitahu pada siswa bahwa 

pelajaran diadakan di Laboratorium Komputer. Siswa bersorak-sorak karena 

senangnya. Guru mengingatkan agar tidak ramai dan segera menuju Lab. Ketika 

sudah sampai Lab, siswa berebut tempat duduk, guru segera menata tempat duduk 

siswa agar tidak ada lagi keributan. Setelah semua tenang, guru membuka 

pelajaran dengan salam, dilanjutkan doa. Setelah selesai berdoa, guru memulai 

pelajaran dengan memperkenalkan media blog pada siswa. Para siswa terlihat 

antusias karena baru pertama kali melihat media tersebut. Setelah guru 

menjelaskan media pembelajaran blog yang berisi materi contoh sesorah. 

Siswapun mulai mengerjakan apa yang diperintahkan guru, namun kegaduhan 

mulai ketika ada salah satu siswa yang lupa tidak membawa alat tulis. Guru 

menenangkan siswa dan meminjamkan alat tulis pada siswa tersebut. Ketika siswa 

sedang mengerjakan, guru berkeliling dan membantu siswa yang mengalami 

kesulitan. Bel berbunyi tanda waktu habis, namun sebelum menutup pelajaran, 

guru berpesan pada siswa bahwa pertemuan berikutnya dilaksankan di 

Laboratorium Komputer. Guru mengakhiri pelajaran dengan salam.  

 

 

 

 



Catatan Lapangan 

Kelas XI IPA-1 SMA N 1 Candimulyo Magelang 

TA 2009/2010 

Hari/tanggal: Rabu/ 29 September 2010  Pertemuan: 4 (siklus I) 

 

Pada jam ke 7-8, guru masuk Laboratorium Komputer. Siswa kemudian 

duduk di tempat masing-masing seperti pada pertemuan sebelumnya. Guru 

membuka pelajaran dengan salam. Setelah suasana di dalam laboratorium bahasa 

tenang, kemudian guru menyuruh siswa supaya membuka kembali materi sesorah. 

Guru langsung memerintahkan pada siswa untuk segera membuat sesorah. Para 

siswa segera bekerja dan gurupun berkeliling lagi untuk membantu siswa yang 

kesulitan. Sesekali guru bertanya apa ada kesulitan, ada yang menjawab tidak, 

namun banyak yang diam. Suasana di kelas kondusif, namun masih ada siswa 

yang berdiskusi dengan teman sebelahnya membicarakan hal di luar pelajaran. 

Guru bertanya pada siswa “menapa sampun rampung” siswapun menjawab 

“sampun”. Gurupun segera mengumpulkan hasil pekerjaan siswa, kemudian 

peneliti membaagikan angket respon siswa dan menyuruh siswa untuk 

mengisinya. Setelah angket respon di isi dan di kumpul semua, guru menyuruh 

siswa segera berkemas-kemas. Pelajaran ditutup dengan doa dan salam. 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 

Kelas XI IPA-1 SMA N 1 Candimulyo Magelang 

TA 2009/2010 

Hari/tanggal: Rabu/ 6 oktober 2010  Pertemuan: 5 (siklus II) 

 

Pada jam ke 7-8, guru masuk lab komputer. Ketika itu keadaan kelas 

masih gaduh karena pergantian jam. Kemudian guru meminta siswa untuk tenang 

dan duduk di tempat masing-masing. Guru segera meminta siswa menghidupkan 

komputer dan segera membuka media blog yang berisi sesorah. Guru meminta 

siswa untuk memperhatikan dan membaca materi yang ada dalam blog dan 

menyuruh memutar contoh video sesorah yang ada dalam blog. Saat itu juga 

siswa mulai mengerjakan apa yang diperintahkan guru. Suasana di dalam kelas 

jauh lebih tenang dibandingkan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. 

Walaupun belum semua tenang namun keadaan Laboratorium komputer kondusif. 

Siswapun tidak lagi malu bertanya jika ada sesuatu yang kurang jelas. Pukul 13.30 

bel sekolahpun berbunyi tanda jam pelajaran berakhir. Semua siswa berkemas-

kemas, namun sebelum pelajaran ditutup guru mengingatkan bahwa pelajaran 

pada pertemuan berikutnya akan berlangsung di Laboratorium Komputer. Guru 

mengakhiri dengan doa dan salam.  

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 

Kelas XI IPA-1 SMA N 1 Candimulyo Magelang 

TA 2009/2010 

Hari/tanggal: Rabu/ 13 Oktober 2010  Pertemuan: 6 (siklus II) 

 

Pada jam 7-8 WIB, guru masuk Laboratorium Komputer. Siswa suadah 

duduk di tempat masing-masing. Guru membuka pelajaran dengan salam, 

dilanjutkan doa. Setelah selesai berdoa, guru langsung meminta siswa 

menghidupkan komputer dan membuka media blog melanjutkan pelajaran pada 

pertemuan sebelumnya. Selain itu untuk mengingatkan siswa, guru juga mengulas 

sedikit tentang sesorah dan semua siswa sudah memperhatikan. Setelah semua 

membuka blog semua siswa disuruh memutar kembali contoh video sesorah  dan 

siswa diberi soal. Guru berkeliling-keliling membantu siswa yang kesulitan. 

Suasana di dalam Laboratorium tenang, sehingga konsentrasi siswa terfokus pada 

tugasnya masing-masing. Tidak ada lagi siswa yang malu untuk bertanya dan 

berpendapat, bahkan saat ada teman yang kesulitan siswa yang merasa bisa 

membantu temannya yang kesulitan. Pada pukul 13.30, guru bertanya “sampun 

menapa dereng, menawi sampun, pun kempalaken.” siswa menjawab “sampun”. 

Setelah selesai mengerjakan soal yang diberikan guru, peneliti membagikan 

angket respon siswa dan menyuruh mengisinya. Peneliti mengucapkan 

terimakasih dan memohon maaf dengan siswa dan guru. Pelajaran ditutup dengan 

salam.  

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

      Sekolah               : SMA Negeri 1 Candimulyo 

      Mata Pelajaran    : Bahasa Jawa 

      Kelas                   : XI  

      Semester             : 1 (Ganjil) 

 

A. Standar Kompetensi 

Mampu mendengarkan dan memahami serta menanggapi berbagai ragam 

tentang bahasa, sastra, dan budaya melalui menyimak informasi dari berbagai 

sumber ( sambutan, sesorah, pidhato, khotbah, pembicaraan). 

B. Kompetensi Dasar 

- Menemukan pokok-pokok isi sambutan yang didengar 

- Menemukan pokok-pokok isi sesorah yang didengar 

C. Indikator  

- Memahami materi sambutan atau pidhato 

D. Alokasi Waktu 

2 x 45 menit 

E. Materi Pembelajaran 

a. Tegese sesorah 

Sesorah, pidhato utawa medhar sabda yaiku micara utawa 

nglairake gagasan, panemu sarana lisan ing sangarepe wong akeh. 

Sesorah iku ngadhepi wong sing maneka warna, umpamane beda pangkat 

/ kalungguhan, tataran ngelmu, umur lan sapiturute. Mula wong kang 

sesorah iku kudu ngerti bab wigati sing kudu digatekake supaya anggone 

sesorah bias kasil kaya sing dikarepake. 

Miturut panemune wong sing nindakake, sesorah iku ora angel 

kajaba kudu ngerti bab wigatine sesorah, uga gelem gladhen utawa 

latihan, saengga anggone sesorah bias becik lan lancar. 

 



b. Ancase sesorah 

Ancas utawa tujuan wong sesorah iku bias kapilah : 

1. Atur pambagya, yaiku sesorah kanga nampa rawuhe tamu kang ana ing 

acara apa wae kayata acara supitan, tanggap warsa (ulang tahun) lan 

sapiturute 

2.  Atur kabar, pawarta utawa informasi. Informasi ing kene bias arupa 

palapuran utawa nyritakake sawijining bab marang pamirsa 

(pangrungu/pendengar). Bab sing kudu digatekake yaiku sing sesorah 

kudu bias medharake kanthi cetha/gambling perkara apa kang kudu 

dimangerteni dening wong akeh. Pamiarsa kang sadurunge ora ngerti 

babar pisan dadi ngerti/gambling informasi kang diwedharake. 

Umpamane sesorah palapuran ing rapat organisasi, promosi sawijining 

barang lan sapiturute. 

3.  Aweh panglipur/hiburan (menghibur), Sesorah kanggo aweh panglipur 

iki kanthi ancas supaya sing mirengake bias seneng panggalihe, 

umpamane ing acara mantu, tanggap warsa lan sapiturute. Bias uga 

kanggo panglipur ing acara layatan supaya kulawarga sing lagi bela 

sungkawa/kasripahan bias nampa kanthi tabah lan eklas. 

4. Pangajak, sesorah ingkang sipat pangajak kanthi ancas supaya sing 

mirengake percaya banjur kapilut/melu, katut, katarik atine lan gelem 

nindakake apa kang diwedharake sing sesorah. Umpamane sesorah ing 

papan ibadah, sesorah ing babagan agama lan sapiturute. 

c. Langkah-langkah Pembelajaran 

Langkah 1 : Kegiatan awal 

 Guru mengabsensi siswa 

 Guru memotivasi siswa 

 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

Langkah  : Kegiatan inti 

 Siswa membaca materi sesorah yang ada dalam blog 



 Siswa mengerjakan soal yang berhubungan dengan materi 

dengan bimbingan dari guru 

Langkah 3 : Kegiatan penutup 

 Menyimpulkan hasil pembelajaran secara umum  

F. Media / Sumber Pembelajaran 

 Blog pembelajaran 

 Jatirahayu, Warih,2005.Pinter Sesorah Tatakrama lan Racikan Tuladha 

Sesorah.Yogyakarta : CV. Grafika Indah 

 A. Sudharto. Ajar Basa. Semarang : CV. Aneka Ilmu 

 LKS Fokus kelas XI semester 1 

G. Penilaian.  

Soal pilihan ganda, jumlah jawaban benar dikalikan 10
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     Guru Kelas                                                                    Peneliti 

        

 

Ant. Yunus Susetyo                                                      Ahsan Fahrudin  
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     RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

      Sekolah               : SMA Negeri 1 Candimulyo 

      Mata Pelajaran    : Bahasa Jawa 

      Kelas                   : XI  

      Semester             : 1 (Ganjil) 

 

 

A. Standar Kompetensi 

Mampu menyimak menanggapi berbagai ragam wacana lisan tentang bahasa, 

sastra, dan budaya melalui menyimak informasi dari berbagai sumber ( 

sambutan, sesorah, pidhato, khotbah, pembicaraan). 

B. Kompetensi Dasar 

- Menemukan pokok-pokok isi sambutan yang didengar 

- Menemukan pokok-pokok isi sesorah yang didengar 

C. Indikator  

- Mencatat isi pokok sambutan yang didengar 

- Membuat teks ringkas sambutan atau pidhato 

D. Alokasi Waktu 

2 x 45 menit 

E. Materi Pembelajaran 

Asalammualaikum warahmatullahiwabarakatuh 

Nuwun, para sesepuh pinisepuh ingkang dahat pinundhi-undhi, para 

priyagung kakung saha putri ingkang pantes tinuladha, para pangembating 

praja satrianing nagari ingkang minangka songsong agung saha pandam 

pandoming kawula dasih, para alim ulama para kiai ingkang tansah 

sumanding kitab suci wahyu Illahi rabbi, mboten kesupen para rawuh kakung 

saha putri ingkang mboten saged kula sebataken asma tuwin kalenggahanipun 

kanthi pinici-pici ingkang dahat minulya. 

Kepareng lan nyuwun pangapunten, kawula marak sowan jumejer ing  

ngarsa sagung para tamu wandhana kanthi nilar subasita saha tata krama 

inggih awit nuhoni dhawuh  tinimbalan bapa H. Sugito, M.Si sak kulawangsa 

ing dinten punika netepi darmaning asepuh amiwaha putra panjaja putri 

ingkang asesilih Afifah Ryansari, S.H. kadaupaken kalian Letu CTP 



Muhammad Fuad Afianto, S.Si. nun inggih putra H. Subandi , AM, BA 

almarhum. Injih awit saking bombong saha bembenging penggalihipun 

menawi cinandra kadya kajugrugan wukir sari kablebeging segara madu 

panjenenganipun mboten saged anyelirani piyambak sowan matur wonten 

ngarsa panjenengan sedaya saperlu amayakaken prenthuling manah pramila 

kula kadawuhan sowan matur wonten ngarsa panjengan sedaya minangka 

purwakaning atur sumangga sami sesarengan ngunjukaken puja-puji astuti 

syukur marang gusti ingkang murbeng ing dumadi ingkang kepareng sampun 

pareng nugraha dumateng bapa saha ibu H. Sugito, M.Si. dalah bapa saha ibu 

H. subandi, AM. BA almarhu punapa dene gotrah anggenipun kagungan kersa 

ndaupaken putra pinangkaten sampun kalampahan kanthi wilujeng lir ing 

sambikala. 

Kajaba nugrahaning gusti sedaya punika tentu injih awit berkah saha 

pangestu panjenengan sedaya. Salajegipun ingkang sami bebesanan saha 

kulawangsa ngaturaken pambagya wilujeng sinartan panuwun ingkang tanpa 

pipindhan dene panjengan sampun hangestreni panghargyan punika saperlu 

paring berkah pangestu wilujeng dumateng temanten kekalih. Mboten 

kesupen ingkang hamengku karsa miwah gotrah ugi ngaturaken panuwun 

ingkang tanpa upami dene panjenengan sedaya sampun paring tandha tresna 

punapa kemawon. Punika sedaya sakyektos adamel mongkok lan bombonging 

penggalih, ananging emanipun panjengan mboten saged amayaaken punapa 

punapa kejawi sumangga ing purba wasesanipun gusti ingkang maha kuwaos 

mugi-mugi sedaya kesaenan panjenengan sedaya pikantuk ganjaran ingkang 

murwad. Para lenggah ingkang minulya, samenika sri pinanganten kekalih 

sampun kula aturaken marak wonten inga ngarso panjenengan sedaya saperlu 

nyuwun tambah berkah saha pangestu panjenengan, mugi-mugi anggenipun 

jejodohan saged runtut rerentengan seh senisihan widodo mulya lestari ing 

rahayu para rawuh, para lenggah ingkang dahat minulya wusana pinangka 

wusananing atur, brayat H. sugito, M.Si. saha H. Subandi. AM. BA almarhum 

mboten kesupen nyuwun sih samudra pangaksama tumrap sedaya ceweting 

aruh, gupuh, lungguh, suguh, sarta rengkuh ingkang katur panjenengan. Ewa 

semono mawanuwantu panyuwun panjengan anyekacakaken anggenipun 

lenggah sinambi hangresepi pasugatan sawontenipun. 

Minangka panutuping atur menawi wonten kirang wijang wijiling acara 

saha tilaring subasita sedaya punika awit kirang seserepan kawula, kula 

pribadi nyadong agunging pangapunten. Akhirukalam Asalammualaikum 

warahmatullahiwabarakatuh 

 

 



F. Langkah-langkah Pembelajaran 

Langkah 1 : Kegiatan awal 

 Guru mengabbsensi siswa 

 Guru memotivasi siswa 

Langkah  : Kegiatan inti 

 Siswa mendengarkan dan melihat sesorah atau pidhato 

melalui video 

 Menanggapi isi video 

 Menuliskan isi pokok sesorah atau pidhato 

Langkah 3 : Kegiatan penutup 

 Menyimpulkan hasil pembelajaran secara umum    

H. Media / Sumber Pembelajaran 

 Blog pembelajaran 

 A. Sudharto. Ajar Basa. Semarang : CV. Aneka Ilmu 

 LKS Fokus kelas XI semester 1 

I. Penilaian.  

1. Ngrembag babagan punapa video kala wau? (Poin 10) 

2. Urut-urutanipun acara wonten video punapa kemawon? (poin 20) 

3. kados pundi solah bawanipun tiyang ingkang micara wonten video kala 

wau? (poin 20) 

4. Cobi damelaken teks sesorah wakil siswa kelas X, XI wonten ing acara 

perpisahan siswa kelas XII? 

- Aspek keruntutan 10 poin 

- Aspek isi 20 poin 

- Aspek penggunaan kalimat 20 poin
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