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ABSTRAK 
 

 
Pramita, Ika Siti. 2013. Peningkatan Keterampilan Bebicara Krama Lugu melalui Model 

Picture and Picture Siswa Kelas II SDN Karanganyar 02 Semarang. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Mujiyono, M.Pd., Pembimbing II: Sri 

Sukasih, S.Pd, .M.Pd.. 243 halaman. 

Pembelajaran bahasa Jawa merupakan sarana pelestarian budaya Jawa. Terdapat 

empat keterampilan berbahasa yang dipelajari dalam pembelajaran bahasa Jawa, salah 

satunya adalah keterampilan berbicara. Sesuai dengan hasil observasi awal pada kelas II 

SDN Karanganyar 02 Semarang, ditemukan beberapa permasalahan dalam proses 

pembelajaran. Salah satu permasalahan tersebut adalah rendahnya hasil pembelajaran 

siswa dalam mata pelajaran bahasa Jawa. Pembelajaran  bahasa Jawa pada aspek 

keterampilan berbicara  bahasa Jawa ragam krama lugu masih belum optimal. 

Kemampuan anak dalam berbicara krama lugu masih sangat rendah. Penggunaan model 

pembelajaran  yang kurang bervariasi  menjadi penyebab kurang optimalnya proses 

belajar mengajar, sehingga membuat siswa kurang antusias dalam mengikuti 

pembelajaran. Dari permasalahan yang muncul, disusun rumusan masalah sebagai 

berikut: (1). Apakah dengan menerapkan model pembelajaran Picture and Picture dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan berbicara siswa 

dalam pembelajaran bahasa Jawa  pada siswa kelas II SDN Karanganyar 02 Semarang ? 

.Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

keterampilan berbicara siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa  kelas II SDN 

Karanganyar 02 Semarang. 

Penelitian dilaksanakan dalam  dua siklus dengan 4 pertemuan. Penelitian terdiri 

atas  4 tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek 

penelitian ini adalah siswa kelas II SDN Karanganyar 02 Semarang. Pengumpulan data 

dilakukan dengan metode observasi, catatan lapangan, tes, dokumentasi, dan wawancara. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan guru mengalami peningkatan. 

Pada siklus I keterampilan guru mendapatkan skor 25,5, rata-rata skor 2,55 yang 

termasuk dalam kategori baik, sedangkan pada siklus II mendapat skor 33, rata-rata skor 

3,3 yang termasuk dalam kategori  baik. Peningkatan juga terjadi pada aktivitas siswa. 

Pada siklus I aktivitas siswa mendapat skor 17,45, rata-rata skor 2,5 yang termasuk 

kategori baik, sedangkan pada siklus II mendapatkan skor 19, rata-rata skor 2,7 yang 

termasuk dalam kategori  baik. Persentase ketuntasan keterampilan berbicara siswa  pada 

siklus I adalah 54%  kategori cukup mengalami peningkatan  pada siklus II menjadi 73% 

kategori baik. 

Simpulan penelitian ini adalah model Picture and Picture dapat meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan  keterampilan berbicara krama lugu siswa kelas II 

SDN Karanganyar 02 Semarang. Dengan diterapkannya model Picture and Picture dalam 

pembelajaran,  keterampilan berbicara siswa akan mengalami peningkatan sehingga siswa 

bisa menggunakan bahasa Jawa dengan baik. 

 

Kata kunci: berbicara,  model Picture and Picture,  guru,  siswa SD. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dan 

mengembangkan intelektual. Bahasa memiliki peranan penting dalam memajukan 

bangsa. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas bab II pasal 3 

menyatakan tujuan pendidikan nasional berbunyi  “Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu,  kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”. Tujuan tersebut tidak akan tercapai jika 

tidak didukung dengan faktor pendukung. Salah satu faktor tersebut adalah 

berkomunikasi. Seseorang akan bisa berkomunikasi jika orang tersebut bisa 

mendengarkan dan berbicara.  

Selain beberapa fungsi yang telah dipaparkan di atas, pendidikan juga 

mempunyai fungsi sebagai pelestari budaya masyarakat. Pendidikan mempunyai 

fungsi untuk melestarikan nilai- nilai budaya di suatu daerah yang masih layak 

dipertahankan seperti bahasa daerah, kesenian daerah, dan budi pekerti. Penerapan 

fungsi pendidikan tersebut telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2006 yang berisi  

tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan menengah, muatan lokal 
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merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang 

disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah 

tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi 

pembelajaran Muatan Lokal ditentukan oleh satuan pendidikan yang disesuaikan 

dengan karakteristik daerah masing-masing.  

Sesuai dengan paparan fungsi pendidikan tersebut,  bahasa daerah 

merupakan salah satu kebudayaan yang harus dikembangkan.  Salah satu cara 

peningkatan keterampilan berbahasa daerah adalah dengan diterapkannya mata 

pelajaran bahasa daerah. Penerapan mata pelajaran bahasa daerah diterapkan pada 

semua provinsi di Indonesia, termasuk Jawa Tengah yaitu dengan menerapkan 

mata pelajaran bahasa Jawa pada pembelajaran. Pelajaran bahasa Jawa saat ini 

telah dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Berdasarkan Surat Keputusan 

Gubernur Jawa Tengah Nomor 432.5/5/2010 yang berisi tentang kurikulum mata 

pelajaran muatan lokal (bahasa Jawa) untuk jenjang pendidikan SD/ SDLB/ MI, 

SMP/ SMPLB/ MTS negeri dan swasta Provinsi Jawa Tengah. Selain sebagai 

faktor penunjang terlaksananya tujuan pendidikan nasional, penetapan keputusan 

gubernur tersebut ditetapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Jawa 

Tengah, terutama dalam upaya penanaman nilai-nilai budi pekerti dan penguasaan 

bahasa (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2010: 1).  

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 432.5/5/2010, 

pembelajaran bahasa Jawa diarahkan pada penanaman budi pekerti dan 

penggunaan bahasa Jawa yang baik dan benar (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 

Tengah, 2010: 1). Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), ada 
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empat penguasaan keterampilan berbahasa yang menjadi acuan standar 

kompetensi bahan kajian bahasa Jawa, yaitu: mendengarkan, berbicara, membaca, 

dan menulis (Depdiknas, 2010: 18).   

Berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang produktif dan 

berkembang pesat pada kehidupan anak-anak. Oleh karena itu, pada masa kanak-

kanak ini lah kemampuan berbicara mulai diajarkan. Pada kelas awal SD, bisa 

dimulai dengan memberi kesempatan kepada siswa  berbicara di depan kelas 

untuk memperkenalkan diri, tanya jawab dengan teman, menceritakan gambar dan 

lain-lain (Santosa, 2007 : 3.18-3.19 ).  Menurut (Sunendar dan Iskandarwassid, 

2008: 227) menyimak adalah salah satu bentuk keterampilan berbahasa yang 

bersifat reseptif.  Reseptif berarti dalam menyimak pelibat harus mampu 

memahami apa yang terkandung dalam bahan simakan. Menyimak dan berbicara 

merupakan keterampilan yang saling melengkapi, keduanya saling bergantung. 

Pada dasarnya bahasa yang digunakan dalam percakapan dipelajari lewat 

menyimak dan menirukan pembicaraan. Anak-anak tidak hanya menirukan 

pembicaraan yang mereka pahami, tetapi juga menirukan hal-hal yang tidak 

mereka pahami. Tarigan (2009: 3) menyebutkan menulis merupakan suatu 

keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak 

langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Membaca secara sederhana 

merupakan proses membunyikan lambang bahasa tertulis. Membaca juga dapat 

dikatakan sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang terkandung dalam 

teks bacaan. Selain itu di dalam keterampilan membaca juga terdapat proses 

pemberian reaksi. Sebelum membaca seseorang terlebih dahulu melaksanakan 
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pengamatan terhadap huruf sebagai representative bunyi ujaran ataupun tanda 

penulisan lainnya (Abidin, 2012: 147- 148).  

 Keterampilan berbicara bahasa Jawa harus dikuasai oleh masyarakat Jawa 

pada khususnya. Bahasa Jawa memiliki peranan penting dalam kehidupan 

masyarakat Jawa. Bahasa Jawa merupakan bahasa utama yang digunakan dalam 

berkomunikasi di lingkungan keluarga dan masyarakat luas bagi sebagian besar 

masyarakat Jawa. Banyak hal yang bisa dipelajari dari belajar bahasa Jawa, mulai 

dari parama sastra hingga pada unggah-ungguh yang tertanam dalam kebudayaan 

Jawa. Hal yang terpenting dalam belajar bahasa Jawa adalah penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari terutama dalam penerapan tata krama dalam berkomunikasi 

dengan orang lain.  Salah satu aplikasi  tata krama tersebut bisa diterapkan 

melalui penggunaan ragam bahasa yang terdapat dalam bahasa Jawa, di antaranya 

adalah ragam krama lugu sesuai unggah-ungguh basa (Rahayu, 2011). 

 Bahasa Jawa memiliki beberapa tingkat tutur (speech levels) atau undha-

usuk atau unggah-ungguhing basa. Penggunaan bahasa Jawa sangat terikat 

dengan tingkat tutur tersebut. Tingkat tutur dalam bahasa Jawa memiliki jumlah 

yang tidak sedikit. Terdapat 4 tingkat tutur dalam bahsa Jawa, yaitu ngoko lugu, 

ngoko alus, krama lugu, dan krama inggil. Penggunaan tingkat tutur tersebut 

disesuaikan dengan lawan bicara (Sasangka, 2005: 19). 

 Banyaknya tingkatan tutur dalam bahasa Jawa mengakibatkan siswa 

kesulitan dalam berbahasa Jawa yang baik. Siswa-siswa di sekolah sulit 

mengenali tingkat tutur bahasa dalam bahasa Jawa, sehingga keterampilan 

berbicara krama pun sangat rendah. Bahasa ngoko banyak digunakan oleh siswa, 
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sedangkan bahasa karma jarang dipergunakan siswa. Hal itu memberikan 

gambaran bahwa masyarakat pengguna bahasa Jawa lebih senang berbahasa Jawa 

yang bebas tanpa suatu aturan  (Mulyana, 2008: 99). Hal tersebut juga terjadi pada 

siswa SDN Karangayu 02 Semarang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan Lirwati dengan judul Peningkatan Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa 

Ragam Krama Lugu Melalui Metode Role Playing pada Siswa kelas II A di SDN 

Karangayu 02 Semarang . Pencapaian nilai masih belum sesuai dengan harapan 

pada nilai bahasa Jawa yang ditetapkan di sekolah yaitu 60. Hal ini dapat 

diketahui dari data hasil belajar yang diperoleh. Nilai terendah 20 dan nilai 

tertinggi 80 dengan rerata kelas 45.  Sebanyak 75% siswa belum optimal berbicara 

bahasa Jawa ragam krama lugu. 

 Permasalahan yang telah dipaparkan juga terjadi pada siswa kelas II SDN 

Karanganyar 02 Semarang. Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan PPL pada 

bulan Juli sampai dengan September 2012 diketahui bahwa hasil pembelajaran 

siswa dalam mata pelajaran bahasa Jawa sangat rendah. Pembelajaran  bahasa 

Jawa pada aspek keterampilan berbicara  bahasa Jawa ragam krama lugu masih 

belum optimal. Kemampuan anak dalam berbicara krama lugu masih sangat 

rendah. Penggunaan model pembelajaran  yang kurang bervariasi dalam 

pembelajaran menjadi penyebab kurang optimalnya proses belajar mengajar, 

sehingga membuat siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran.  

 Pencapaian nilai dalam mata pelajaran bahasa Jawa siswa kelas II SDN 

Karanganyar 02 Semarang masih dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yang ditetapkan sekolah yaitu 63, disebabkan karena rendahnya keterampilan 
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berbicara anak dengan menggunakan basa jawa krama lugu.  Hal ini didukung 

dari data observasi dan evaluasi pembelajaran bahasa Jawa tahun 2012 yang 

menunjukkan hasil belajar bahasa Jawa masih di bawah (KKM).  Data hasil 

belajar siswa diperoleh nilai terendah 40 dan nilai tertinggi 80 dengan rerata kelas 

58. Persentase siswa yang tuntas belajar sebesar 39% yaitu sebanyak 16 siswa dan 

persentase 25 siswa yang tidak tuntas belajar adalah 61 %. Siswa belum optimal 

berbicara bahasa Jawa ragam krama lugu. Dengan melihat data hasil belajar dan 

pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran tersebut maka perlu adanya perbaikan 

agar siswa sekolah dasar tersebut terampil berbicara bahasa Jawa ragam krama 

lugu.   

 Berdasarkan hasil diskusi antara peneliti dengan guru kelas II, untuk 

memecahkan masalah tersebut, tim kolaborasi menetapkan tindakan untuk 

meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama lugu siswa 

dengan menggunakan model pembelajaran Picture and Picture  yang bertujuan 

untuk mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran, membangkitkan 

semangat  siswa, meningkatkan kreativitas guru, menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan dan meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam 

krama lugu siswa kelas II SDN Karanganyar 02 Semarang. Seperti dikemukakan 

Santosa (2007: 7.20) bahwa gambar dapat digunakan sebagai sarana untuk 

mengaktifkan keterampilan berbicara siswa kelas rendah, misalnya dengan cara 

menyuruh siswa menceritakan gambar yang disajikan guru. 

 Model Pembelajaran Picture and Picture  memiliki ciri aktif, inovatif, 

kreatif, dan menyenangkan. Model pembelajaran ini mengandalkan gambar 
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sebagai media dalam proses pembelajaran. Gambar-gambar ini menjadi faktor 

utama dalam proses pembelajaran. Sehingga sebelum proses pembelajaran guru 

sudah menyiapkan gambar yang akan ditampilkan baik dalam bentuk kartu atau 

dalam bentuk carta dalam ukuran besar (Hamdani, 2010: 54). Manfaat 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan siswa kelas II SDN 

Karanganyar 02 dalam berbicara bahasa Jawa ragam krama lugu melalui proses 

pembelajaran yang menyenangkan sehingga pembelajaran lebih optimal. 

 Berbagai hasil penelitian menggunakan model Picture and Picture 

menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa 

pada mata pelajaran bahasa Jawa. Salah satunya dibuktikan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan Ningamah  menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaran Picture and Picture dapat meningkatkan kemampuan berbicara 

siswa. Hal ini ditandai dengan keberanian siswa untuk berbicara dengan jelas dan 

lantang di depan kelas. Terbukti pada pra tindakan dari 13  siswa, hanya 5 siswa 

yang mau maju untuk berbicara di depan kelas. Pada siklus I semua siswa sudah 

berani berbicara di depan kelas, namun belum maksimal, hal ini terbukti dari rata-

rata nilai siswa dari siklus I yaitu 56 pada pertemuan pertama dan pertemuan ke 

dua rata-rata nilai kelas 70. Sedangkan pada siklus ke II rata-rata kelas dari 

pertemuan 1 adalah 72 dan pertemuan 2 adalah 72, 31. 

 Atas dasar uraian latar belakang di atas, maka peneliti akan memperbaiki 

pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan 

Keterampilan Berbicara  Krama Lugu melalui Model Picture and Picture  pada 

Siswa Kelas II SDN Karanganyar 02 Semarang. 
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1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1.2.1 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan  

permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah cara meningkatkan keterampilan 

berbicara bahasa Jawa ragam krama lugu pada siswa kelas II SDN Karanganyar 

02 Semarang? 

Masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

a. apakah dengan menerapkan model pembelajaran Picture and Picture dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran berbicara bahasa Jawa 

ragam krama lugu pada siswa kelas II SDN Karanganyar 02 Semarang ? 

b. apakah dengan menerapkan model pembelajaran Picture and Picture dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran berbicara bahasa Jawa 

ragam krama lugu  pada siswa kelas II SDN Karanganyar 02 Semarang ? 

c. apakah dengan menerapkan model pembelajaran Picture and Picture dapat 

meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama lugu  pada 

siswa kelas II SDN Karanganyar 02 Semarang? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

  Untuk memecahkan permasalahan yang terjadi, peneliti akan menerapkan 

model pembelajaran Picture and Picture dalam pembelajaran berbicara bahasa 

Jawa ragam krama lugu pada siswa kelas II SDN Karanganyar 02 Semarang. 

Adapun langkah – langkah pembelajaran dengan model Picture and Picture 

adalah sebagai berikut:  

a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 
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b. Guru menyajikan materi sebagai pengantar. 

c. Guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar – gambar yang berkaitan 

dengan materi. 

d. Guru menyuruh siswa berdiskusi dengan teman sebangku untuk mengurutkan 

gambar. 

e. Guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian untuk memasang atau 

mengurutkan gambar – gambar menjadi urutan yang logis. 

f. Guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran untuk gambar tersebut. 

g. Guru menanamkan konsep kepada siswa tentang materi yang diajarkan. 

h. Guru menyuruh siswa berbicara di depan kelas. 

i. Kesimpulan atau rangkuman (Hamdani,  2010: 89). 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan umum  penelitian ini adalah: 

Untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama lugu pada 

siswa kelas II SDN Karanganyar 02 Semarang. 

Adapun tujuan khusus  penelitian ini adalah: 

a. Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran berbicara bahasa Jawa 

ragam krama lugu pada siswa kelas II SDN Karanganyar 02 Semarang. 

b. Meningkatkan aktivitas siswa  dalam pembelajaran berbicara bahasa Jawa 

ragam krama lugu pada siswa kelas II SDN Karanganyar 02 Semarang. 

c. Meningkatkan keterampilan siswa dalam pembelajaran berbicara bahasa Jawa 

ragam  krama lugu pada siswa kelas II SDN Karanganyar 02 Semarang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Dengan penerapan model Picture and Picture dalam pembelajaran, maka 

akan menambah pengalaman guru dan bisa digunakan sebagai bahan masukan 

untuk kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan selanjutnya, sehingga nantinya 

dapat mengembangkan praktik pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Jawa. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi Siswa 

Melalui penerapan model Picture and Picture, maka anak akan lebih 

tertarik mengikuti pembelajaran karena mereka menerima pengalaman belajar 

yang bervariasi. Selain itu sesuai dengan tingkat perkembangan anak, bahwa 

pada usia kelas rendah anak akan mudah merasakan kejenuhan saat melakukan 

sesuatu seperti belajar. Dengan model Picture and Picture  siswa tidak akan 

merasa jenuh, sehinggga aktivitas dan keterampilan berbicara siswa dalam 

pembelajaran bahasa Jawa akan meningkat. 

b. Manfaat bagi Guru 

Aplikasi model Picture and Picture dapat memberikan  wawasan yang baru 

tentang model pembelajaran yang inovatif sehingga keterampilan guru dalam 

pembelajaran bahasa Jawa akan meningkat. 

c. Manfaat bagi Sekolah 

Dapat digunakan sebagai acuan untuk memberikan perlakuan atau kebijakan guna 

meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai tujuan yang ingin dicapai sekolah.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1   Kajian Teori 

2.1.2 Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

Bermacam-macam pengertian belajar yang dikemukakan oleh para ahli. 

Menurut Gagne dan Berliner (dalam Hamdani 2010: 21) belajar merupakan suatu 

proses perubahan perilaku yang muncul karena pengalaman. Belajar melalui 

proses yang relatif terus-menerus dijalani dari berbagai pengalaman. 

 Belajar berarti proses perubahan tingkah laku pada peserta didik akibat 

adanya interaksi antara individu dan lingkungannya melalui pengalaman dan 

lingkungan. Perubahan tingkah laku  terjadi secara menyeluruh, menyangkut 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik (Sunendar dan Iskandarwassid, 2008: 5). 

 Dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan 

suatu proses atau pengalaman terus-menerus yang berinteraksi dengan lingkungan 

sekitar. Proses tersebut akan mengakibatkan perubahan perilaku, baik aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Belajar memiliki beberapa ciri utama. Menurut Wahyuni (dalam Thobroni 

dan Arif, 2011: 19) terdapat lima ciri belajar sebagai berikut: 

a. Belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku (change 

behaviour). 

b. Perubahan perilaku bersifat permanen. 

c. Perubahan perilaku tidak harus segera diamati pada saat proses belajar.
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d. Perubahan perilaku merupakan hasil dari pengalaman atau latihan. 

e. Pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. 

Dari beberapa pendapat tersebut maka peneliti menyimpulkan seseorang 

dikatakan telah melakukan belajar, jika orang tersebut mengalami perubahan 

tingkah laku. Perubahan tingkah laku tidak hanya terjadi sementara saja atau 

bersifat permanen.  Perubahan tingkah laku yang muncul pada proses 

pembelajaran merupakan perubahan tingkah laku yang sementara saja sehingga 

tidak harus diamati saat itu juga.  Latihan yang dilakukan berulang-ulang akan 

memberikan penguatan sehingga perubahan perilaku yang muncul bersifat 

permanen. 

Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku. Selain memiliki 

beberapa ciri, belajar memiliki unsur-unsur yang saling terkait dalam sistem 

belajar. Menurut Gagne (dalam Rifa‟i dan Anni, 2009: 84), terdapat beberapa 

unsur dalam sistem belajar. Diantaranya adalah sebagi berikut: 

a. Peserta Didik 

Istilah peserta didik dapat diartikan sebagai peserta didik, warga belajar, dan 

peserta pelatihan yang sedang melakukan kegiatan belajar. 

b. Rangsangan (stimulus) 

Peristiwa yang merangsang pengindraan peserta didik disebut stimulus. 

Banyak stimulus yang berada di lingkungan sekolah, seperti suara, sinar, 

warna, panas, dingin, gedung, dan orang disekitar siswa. Agar peserta didik 

mampu belajar optimal, maka harus memfokuskan pada stimulus tertentu yang 

diminati. 
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c. Memori 

Memori yang ada pada peserta didik berisi berbagai kemampuan yang berupa 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dihasilkan dari kegiatan belajar 

sebelumnya. 

d. Respon 

Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut respon. Peserta didik 

yang sedang mengamati stimulus akan mendorong memori memberikan respon  

terhadap stimulus tertentu. 

Merujuk dari pendapat Gagne (dalam Rifa‟i dan Anni, 2009:84), peneliti 

menyimpulkan dalam kegiatan belajar terdapat empat unsur yang harus ada yaitu 

peserta didik, rangsangan, memori, dan respon. Jika salah satu unsur tersebut tidak 

ada, maka kegiatan belajar tidak akan terlaksana. Unsur dalam belajar saling 

terkait satu dengan yang lain. Peserta didik merupakan subjek yang melakukan 

belajar. Agar peserta didik bisa belajar, maka perlu adanya rangsangan yang 

diberikan. Rangsangan bisa berupa pertanyaan atau keadaan lingkungan sekitar. 

Rangsangan yang diberikan akan direspon dan kemudian hasil dari  kegiatan 

belajar akan disimpan pada memori peserta didik. 

Keberhasilan seseorang dalam belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Faktor yang mempengaruhi belajar menurut Munadi (2010: 21) yaitu: 

a. Faktor Internal  

Faktor ini  meliputi kondisi fisik, seperti kesehatan organ tubuh, kondisi 

psikis, dan  kondisi sosial. Oleh karena itu, kesempurnaan dan kualitas kondisi 
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internal yang dimiliki oleh peserta didik akan berpengaruh terhadap kesiapan, 

proses, dan hasil belajar. Faktor-faktor internal ini terbentuk sebagai akibat dari 

pertumbuhan, pengalaman belajar sebelumnya, dan perkembangan. 

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal tidak kalah pentingnya dengan faktor internal. Beberapa 

faktor eksternal seperti variasi dan tingkat kesulitan materi belajar (stimulus) 

yang dipelajari (direspon), tempat belajar, iklim, suasana lingkungan, dan 

budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi kesiapan proses, dan hasil 

belajar. 

Mengacu pendapat Munadi (2010: 21) tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar, maka peneliti menyimpulkan  keberhasilan peserta didik 

dalam belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

merupakan faktor yang berasal dari peserta didik itu sendiri. Faktor internal bisa 

berupa kesehatan tubuh, kondisi fisik dan kondisi sosial. Sedangkan faktor 

eksternal berasal dari luar peserta didik, seperti lingkungan sekitar peserta didik. 

Lingkungan akan memberikan banyak pengaruh terhadap kelangsungan belajar 

peserta didik.  

Selanjutnya, pembelajaran memiliki beberapa pengertian bila dipandang 

dari berbagai  aliran atau teori belajar. Menurut aliran behavioristik, pembelajaran 

adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan 

lingkungan atau stimulus. Aliran kognitif mendefinisikan pembelajaran sebagai 

cara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir agar mengenal 

segala sesuatu yang sedang dipelajari Darsono (dalam Hamdani, 2010: 23). 
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 Poedji (dalam Trianto, 2011: 23) menyatakan bahwa pembelajaran adalah 

proses interaksi yang dilakukan oleh guru dan siswa, baik di dalam maupun di 

luar kelas dengan menggunakan berbagai sumber belajar sebagai bahan kajian. 

Pembelajaran pada dasarnya merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks.  

 Pembelajaran membutuhkan sebuah proses yang disadari dan cenderung 

bersifat permanen dan mengubah perilaku. Pada proses tersebut terjadi 

pengingatan informasi yang kemudian disimpan dalam memori dan organisasi 

kognitif. Selanjutnya keterampilan tersebut diwujudkan secara praktis pada 

keaktifan siswa dalam merespon dan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa yang 

terjadi pada diri siswa atau pun lingkungannya (Thobroni dan Arif, 2011: 19). 

 Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan usaha yang dilakukan guru untuk menyampaikan segala sesuatu 

dengan cara berinteraksi dengan siswa dan lingkungan sekitar, serta 

memanfaatkan berbagai sumber belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. 

Dalam pelaksanaannya, pembelajaran memiliki tujuan yang akan dicapai. 

Menurut Bloom dalam  ( Uno, 2009: 35) tujuan pembelajaran biasanya diarahkan 

pada tiga ranah sebagai berikut: 

a. Ranah Kognitif 

Kawasan Kognitif adalah kawasan yang membahas tujuan pembelajaran 

berkenaan dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan sampai 

tingkat yang lebih tinggi yaitu evaluasi.  
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b. Ranah Afektif 

Kawasan afektif adalah satu domain, yang berkaitan dengan sikap, nilai-nilai 

interes, apresiasi atau penghargaan dan penyesuaian perasaan sosial. 

c. Ranah Psikomotor 

Domain psikomotor mencakup tujuan yang berkaitan dengan keterampilan 

(skill) yang bersifat manual atau motorik.  

Sesuai dengan pendapat Uno, peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran 

mempunyai beberapa tujuan yang menyangkut ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Pembelajaran tidak hanya bertujuan pada peningkatan 

pengetahuan siswa saja, akan tetapi sikap dan keterampilan  seseorang juga 

menjadi tujuan yang yang harus dicapai. 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan pendekatan pembelajaran yang diterapkan 

pada kelas rendah sekolah dasar. Pada usia kelas rendah masa pertumbuhan siswa 

lebih lambat. Siswa perempuan cenderung lebih cepat mengalami pertumbuhan 

jika dibandingkan dengan siswa laki – laki. Siswa cenderung tidak bisa diam dan 

selalu bergerak. Pada usia kelas rendah siswa selalu ingin belajar dan senang 

menanyakan berbagai pertanyaan. Siswa memiliki perhatian yang terbatas. Jangka 

perhatiannya hanya tujuh sampai sepuluh menit. Penetapan pendekatan tematik 

dalam pembelajaran di kelas rendah oleh Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP) ini tidak lepas dari perkembangan konsep pembelajaran terpadu 

(Hamdani, 2010: 104). Pembelajaran tematik atau terpadu merupakan strategi 
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pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran untuk memberikan 

pengalaman yang bermakana kepada siswa (Santosa, 2007: 3.25).   

Menurut Rusman (2010: 93-94) pembelajaran tematik memiliki beberapa 

ciri khas antara lain: 

a. Berpusat pada siswa 

Siswa sebagai subjek belajar sedangkan guru lebih banyak berperan 

sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan kepada siswa untuk 

melakukan aktivitas belajar. 

b. Memberikan pengalaman langsung 

Pembelajaran tematik memberikan pengalaman langsung, dimana siswa 

dihadapkan pada sesuatu yang konkret untuk selanjutnya memahami hal yang 

lebih abstrak. 

c. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas 

Dalam pembelajaran tematik pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. 

Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema yang dekat berkaitan 

dengan  kehidupan siswa. 

d. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran 

Penyajian konsep dari berbagai mata pelajaran diperlukan agar nantinya 

siswa dapat memecahkan masalah –masalah yang dihadapi dalam kehidupan 

sehari-hari. 

e. Bersifat fleksibel 

Fleksibel adalah guru dapat mengaitkan bahan ajar antara satu mata 

pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. 
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f. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan 

Pembelajaran tematik menggunakan prinsip belajar PAKEM yaitu 

pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

Peneliti menyimpulkan pembelajaran tematik merupakan pembelajaran 

yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran. Antar mata 

pelajaran yang telah digabungkan mempunyai pemisah yang tidak begitu jelas. 

Pembelajaran tematik mengajarkan hal-hal yang bersifat konkrit. Pembelajaran ini 

diterapkan di kelas rendah sehingga pembelajaran harus dikemas sedemikian rupa 

agar menarik dan menyenangkan. Sesuai dengan usia anak kelas rendah, maka 

pembelajaran bisa diselingi dengan permainan.  

2.2.3 Keterampilan Guru 

Seorang guru pada dasarnya wajib  memiliki kemampuan dasar mengajar 

(theaching skill)  sebagai dasar untuk melaksanakan tugas-tugas 

pemebelajarannya secara  terencana dan professional. Menurut Anitah (2009: 7.4 -

8.50), keterampilan dasar mengajar guru secara aplikatif indikatornya dapat 

digambarkan melalui 9 keterampilan mengajar, yakni: 

2.2.3.1 Keterampilan Bertanya  

Keterampilan bertanya merupakan keterampilan mendasar yang 

dipersyaratkan bagi penguasaan keterampilan berikutnya. Seorang guru 

perlu menguasai keterampilan bertanya agar bisa mengaktifkan siswa 

dalam pembelajaran melalui berbagai jenis pertanyaan yang diberikan. 

Guru harus mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat agar 

mudah dipahami anak.  
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2.2.3.2 Keterampilan Memberi Penguatan 

Dalam kegiatan pembelajaran, penguatan mempunyai peranan 

meningkatkan keefektifan kegiatan pembelajaran. Pujian positif yang 

diberikan guru kepada siswa akan memberikan pengaruh positif bagi 

siswa. Keterampilan memberi penguatan dibagi menjadi dua yaitu 

penguatan verbal dan non verbal.  

2.2.3.3  Keterampilan Mengadakan Variasi 

 Variasi dalam pembelajaran sangat diperlukan untuk 

menghilangkan kebosanan siswa, meningkatkan motivasi siswa, dan 

meningkatkan keaktifan siswa. Variasi bisa diberikan dengan 

menggunakan metode dan media yang sesuai dengan karakteristik setiap 

individu.  

2.2.3.4 Keterampilan Menjelaskan 

 Tugas utama guru adalah mengajar. Mengajar merupakan 

penyampaian ilmu pengetahuan kepada siswa (transfer of knowledge). 

Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran merupakan penyajian 

informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk 

menunjukkan adanya hubungan satu dengan yang lain, misal sebab 

akibat. 

2.2.3.5 Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Keterampilan membuka pelajaran merupakan kegiatan yang 

dilakukan guru sebelum memulai pelajaran sedangkan keterampilan 
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menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru setelah 

melakukan pelajaran. 

2.2.3.6 Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

 Kemampuan membimbing kelompok kecil adalah salah satu cara 

yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang 

dibutuhkan oleh siswa secara kelompok. Diskusi kelompok adalah suatu 

proses teratur yang melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap 

muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, 

pengambilan kesimpulan, dan pemecahan masalah.  

2.2.3.7 Keterampilan Mengelola Kelas  

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan 

dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya 

bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. 

2.2.3.8 Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Mengajar kelompok kecil dan perorangan terjadi dalam konteks 

klasikal. Pembelajaran perorangan adalah pembelajaran yang paling 

humanis untuk memenuhi kebutuhan dan interes siswa. Guru dapat 

melakukan pembelajaran secara klasikal, akan tetapi harus tetap 

memberikan pembelajaran secara individual. 

Sedangkan menurut Rusman Menurut Rusman (2012: 80 -92), keterampilan 

dasar mengajar guru secara aplikatif indikatornya dapat digambarkan melalui 9 

keterampilan mengajar, yakni: 

2.2.3.1  Keterampilan Membuka Pelajaran (Set Induction Skills)  
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Kegiatan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

memulai pembelajaran.  

2.2.3.2 Keterampilan Bertanya (Questionong Skills) 

 Salah satu cara untuk mengaktualisasikan diri siswa adalah dengan cara 

bertanya. Guru harus mampu memfasilitasi kemampuan bertanya siswa untuk 

dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran.  

2.2.3.3 Keterampilan Memberi Penguatan (Reinforcement Skills) 

 Hasil penelitian membuktikan bahwa pemberian penguatan lebih efektif 

dibandingan hukuman. Guru yang baik harus bisa memberikan penguatan, baik 

dalam bentuk penguatan verbal, maupun nonverbal.  

2.2.3.4 Keterampilan Mengadakan Variasi (Variation Skills) 

 Peserta didik adalah individu yang heterogen dan memiliki interes yang 

berbeda-beda. Oleh karena itu, guru harus memiliki kemampuan mengadakan 

variasi dalam mengadakan pembelajaran. Pembelajaran dilakukan secara klasikal 

akan tetapi harus tetap memberikan sentuhan individual. 

2.2.3.5 Keterampilan Menjelaskan (Explaining Skills) 

Tugas utama guru adalah mengajar. Mengajar adalah menyampaikan ilmu 

pengetahuan kepada siswa (transfer of knowledge). Keterampilan menjelaskan 

dalam pembelajaran adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi 

secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan satu dengan yang lain, 

misal sebab akibat. 

2.2.3.6 Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 
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 Kemampuan membimbing kelompok kecil adalah salah satu cara yang 

dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh 

siswa secara kelompok. Diskusi kelompok adalah suatu proses teratur yang 

melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka yang informal dengan 

berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, dan pemecahan 

masalah.  

2.2.3.7 Keterampilan Mengelola Kelas  

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk mengorganisasi segala 

sumber yang berada di dalam kelas guna terciptanya pembelajaran yang efektif 

dan efisien. 

2.2.3.8. Keterampilan Pembelajaran Perseorangan 

 Pembelajaran individu adalah pembelajaran yang paling humanis untuk 

memenuhi kebutuhan dan interes siswa. Guru dapat melakukan pembelajaran 

secara klasikal, akan tetapi harus tetap memberikan pembelajaran secara 

individual.  

2.2.3.9. Keterampilan Menutup Pelajaran (Clouser skills) 

Hal-hal  yang dilakukan guru dalam kegiatan penutup adalah: 

a. Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat kesimpulan 

pembelajaran. 

b. Melakukan penilaian dan atau refleksi terhadap kegiatan yang telah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 

c. Memberikan umpan balik terhadapproses dan hasil belajar. 

d. Merencanakan program tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedial, 



23 
 

 
 

pengayaan, layanan bimbingan, memberikan tugas baik individu maupun 

kelompok. 

e. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa keterampilan mengajar guru adalah 

seperangkat kemampuan guru dalam membimbing aktivitas dan pengalaman 

seseorang serta membantunya berkembang dan menyesuaikan diri kepada 

lingkungan. Guru juga harus menguasais delapan keterampilan mengajar sehingga 

dapat menguasai dan mengembangkan kegiatan pembelajaranya. Selain itu harus 

dapat menerapkan berbagai macam model pembelajaran yang disesuaikan dengan 

karakteristik dan kebutuhan siswa. 

Indikator keterampilan guru dalam pelaksanaan pembelajaran berbicara 

krama lugu  dengan Model Picture and Picture adalah sebagai berikut: 

a. Guru melakukan pra-pembelajaran (keterampilan membuka pelajaran). 

b. Melakukan Apersepsi (keterampilan membuka pelajaran). 

c. Menyampaikan tujuan dan langkah-langkah pembelajaran (keterampilan 

membuka pelajaran). 

d. Menyajikan materi sebagai pengantar (keterampilan memberikan 

penjelasan). 

e. Memperlihatkan gambar kepada siswa (keterampilan mengadakan variasi 

pembelajaran dan mengelola kelas). 

f. Membimbing siswa dalam berdiskusi(keterampilan membimbing 

kelompok kecil dan mengelola kelas). 
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g. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengurutkan gambar 

(keterampilan mengadakan variasi dan mengelola kelas). 

h. Menjelaskan urutan gambar (keterampilan memberikan penjelasan). 

i. Memberikan penguatan kepada siswa 

j. Menutup pelajaran 

2.2.4 Aktivitas Siswa 

Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik dan mental. Dalam 

kegiatan belajar kedua aktivitas itu harus selalu berkait. Sebagai contoh seseorang 

sedang belajar membaca. Secara fisik kelihatan bahwa orang tadi membaca 

menghadapi suatu buku, tetapi mungkin pikiran dan sikap mentalnya tidak tertuju 

buku yang dibaca. Ini menunjukkan ketidak serasian antara aktivitas fisik dan 

akivitas mental. Kalau demikian belajar tidak akan maksimal (Sardiman,  2011: 

100). 

Dierich (dalam Hamalik, 2006: 172 – 173) membagi kegiatan belajar dalam 

delapan kelompok, yaitu:  

a. Kegiatan-kegiatan visual (Visual activity) 

Kegiatan visual merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa melalui 

pengamatan. Kegiatan visual meliputi: membaca, mengamati, mempelajari 

gambar, eksperimen atau percobaan, demonstrasi, mengamati orang lain 

bekerja atau bermain. 

b. Kegiatan-kegiatan lisan (Oral activity) 
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Kegiatan lisan merupakan kegiatan siswa yang berhubungan dengan 

keaktifan berbicara siswa. Kegiatan lisan bisa berupa diskusi, mengajukan 

pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat. 

c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan (Listening activities) 

Kegiatan mendengarkan merupakan segala kegiatan siswa yang 

berhubungan dengan indra pendengaran. Kegiatan mendengarkan misalnya: 

mendengarkan penjelasan guru, mendengarkan percakapan teman satu 

kelompok, mendengarkan penjelasan kelompok lain. 

d. Kegiatan-kegiatan menulis (Writing activities) 

Kegiatan menulis merupakan pelaporan atau catatan hasil belajar dalam 

bentuk tulisan. Kegiatan menulis contohnya:  menulis laporan, mengerjakan 

tes, mengisi angket, menulis rangkuman. 

e. Kegiatan-kegiatan menggambar (Drawing activities) 

Kegiatan menggambar merupakan kegiatan siswa yang menggambarkan 

hasil belajar baik berupa grafik ataupun tabel. 

f. Kegiatan-kegiatan motor (Motor activities) 

Merupakan kegiatan siswa yang berhubungan dengan gerak tubuh siswa. 

Kegiatan motorik misalnya: melakukan percobaan, memilih alat-alat 

percobaan. 

g. Kegiatan-kegiatan mental (Mental activities) 

Kegiatan mental merupakan segala kegiatan yang berhubungan dengan 

psikologi anak dalam mengikuti pelajaran. Kegiatan mental bisa berupa: 

melihat hubungan-hubungan dan  memecahkan masalah. 
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h. Kegiatan-kegiatan emosional (Emotional activities) 

Kegiatan emosional merupakan kegiatan yang berkaitan dengan antusiasme 

anak saat mengikuti pelajaran. Kegiatan emosional berupa: berani, fokus, 

minat, semangat, dan bergairah. 

Dari pendapat Dierich (dalam Hamdani, 2006: 172-173), peneliti 

menyimpulkan bahwa aktivitas belajar adalah bentuk interaksi antara siswa 

dengan guru atau siswa dengan siswa lainnya dalam proses pembelajaran. 

Aktivitas siswa tersebut dilaksanakan untuk menciptakan keefektifan dalam 

pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Sesuai dengan kajian teori tentang aktivitas siswa, peneliti merumuskan 

indikator-indikator  aktivitas siswa dalam pembelajaran keterampilan berbicara 

krama lugu, antara lain adalah: 

a. Kesiapan dalam belajar (Emotional Activities) 

b. Bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru dalam pembelajaran dengan 

model Picture and Picture (Listening activities, Oral activities,Mental 

Activities) 

c. Memperhatikan penjelasan guru tentang materi berbicara krama lugu (aktivitas 

mendengarkan, menulis, dan melihat) 

d. Tertarik mengamati gambar  yang disajikan oleh guru dan mengomentari 

gambar yang dilihat   (Visual activities, Oral activities, Emotional Activities) 

e. Kedisiplinan siswa dalam pembelajaran, seperti memperhatikan penjelasan 

guru dan mematuhi kesepakatan yang dibuat sebelum memulai pelajaran 

(Mental activities) 
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f. Aktif dalam pembelajaran menggunakan model Picture and Picture (oral 

activities, mental aktivities, visual activities). 

g. Keaktifan dan keberanian  siswa dalam menceritakan gambar menggunakan 

bahasa krama lugu  melalui media gambar ( Oral activities, Mental Activities). 

2.2.5 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan 

keterampilan (Suprijono, 2009: 5). 

 Hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri 

siswa, yang dapat diamati dan diukur dalam perubahan pengetahuan sikap dan 

keterampilan. Perubahan dapat diartikan terjadinya peningkatan dan 

pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, misalnya dari 

tidak tahu menjadi tahu, sikap tidak sopan menjadi sopan dan sebagainya ( 

Hamalik,  2006: 155). 

Bloom (dalam Poerwanti, 2008: 1-23) menyatakan bahwa hasil belajar 

diklasifikasikan dalam 3 ranah, yaitu: 

a. Ranah kognitif 

 Ranah ini berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan dan 

kemahiran intelektual yang mencakup kategori: pengetahuan/ ingatan, 

pemahaman, penerapan/ aplikasi, analisis, evaluasi dan kreasi. 

b. Ranah afektif 
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 Berhubungan dengan sikap, minat, dan nilai merupakan hasil belajar yang 

paling sukar diukur. Instrumen biasanya berupa non tes misal wawancara, 

angket, dan lembar observasi sikap. 

c. Ranah psikomotor  

 Ranah psikomotor menunjukkan adanya kemampuan fisik seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek dan koordinasi syaraf. 

Penjabaran ranah psikomotor ini sangat sukar karena sering kali tumpang 

tindih dengan ranah kognitif dan afektif. Instrumen penilaian yang 

dikembangkan biasanya menggunakan lembar observasi unjuk kerja. 

Berdasarkan pendapat dari para pakar pendidikan tersebut maka peneliti 

mempunyai pendapat, hasil belajar merupakan kumpulan dari pengetahuan, sikap, 

keterampilan yang dimiliki siswa setelah proses pembelajaran. Adanya perubahan 

perilaku setelah aktivitas belajar merupakan suatu hasil belajar. Perubahan dapat 

diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan 

dengan sebelumnya. Hasil belajar diklasifikasikan menjadi ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotor.  

Tes hasil belajar adalah salah satu alat ukur yang paling banyak digunakan  

untuk menentukan keberhasilan seseorang dalam suatu proses belajar mengajar 

atau untuk menentukan keberhasilan suatu program pendidikan (Arikunto, 2009: 

52). 

Peneliti menyimpulkan indikator pencapaian hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran bahasa Jawa, berupa keterampilan berbicara krama lugu siswa. 

Keterampilan berbicara siswa termasuk dalam sikap afektif ,kognitif, dan 
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psikomotorik siswa. Di bawah ini merupakan indikator keterampilan berbicara 

siswa. 

 

a. Penggunaan intonasi dalam berbicara krama lugu. 

b. Pelafalan bunyi kata dalam berbicara krama lugu. 

c. Keberanian dan sikap dalam berbicara krama lugu. 

d. Kelancaran dalam berbicara krama lugu. 

e. Penggunaan kata dalam berbicara krama lugu. 

2.1.4 Hakikat Bahasa 

 Secara universal pengertian bahasa ialah suatu bentuk ungkapan yang 

bentuk dasarnya ujaran. Ujaran ini lah yang membedakan manusia dan makhluk 

lainnya. Dengan ujaran ini manusia mengungkapkan hal yang nyata atau tidak, 

yang berwujud ataupun kasat mata, situasi dan kondisi yang lampau, kini, maupun 

yang akan datang. Ujaran manusia tersebut menjadi bahasa apabila dua orang 

manusia atau lebih menetapkan bahwa seperangkat bunyi itu memiliki arti yang 

sempurna (Santosa, 2007 : 1.2). 

 Bahasa juga bisa dikatakan seperangkat lambang-lambang mana suka 

(simbol-simbol). Lambang-lambang ini mengandung makna-makna konvensional. 

Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi. Bahasa beroperasi dalam suatu 

masyarakat bahasa (a speech comunity) atau budaya Brown (dalam Tarigan, 2008: 

10). 

 Dari beberapa pengertian bahasa tersebut, maka dapat disimpulkan bahasa 

merupakan lambang atau simbol yang mempunyai makna untuk menyampaikan 

pesan antara dua orang atau lebih yang dimiliki oleh setiap kelompok masyarakat. 
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Bahasa memiliki beberapa fungsi. Bahasa sebagai alat komunikasi memiliki 

fungsi sebagai berikut: 

a. Untuk menyampaikan informasi timbal balik antar anggota keluarga ataupun 

anggota-anggota masyarakat.  

b. Fungsi ekspresi diri yaitu untuk menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi 

atau tekanan-tekanan perasaan pembicara. 

c. Fungsi adaptasi dan integrasi, yaitu untuk menyesuaikan dan membaurkan diri 

dengan anggota masyarakat. Melalui bahasa seseorang anggota masyarakat 

sedikit demi sedikit belajar adat istiadat, kebudayaan, pola hidup , perilaku dan 

etika masyarakat. Mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berlaku 

dalam masyarakat melalui bahasa. 

d. Fungsi kontrol sosial,  bahasa berfungsi untuk mempengaruhi sikap dan 

pendapat orang lain. Apabila fungsi ini berlaku dengan baik maka semua 

kegiatan sosial akan berlangsung dengan baik pula (Santosa, 2007: 1.5-1.7). 

2.1.4.1 Keterampilan Berbahasa 

Dalam berbahasa terdapat 4 keterampilan yang saling berhubungan. 

Keterampilan tersebut adalah: 

a. Berbicara 

Berbicara merupakan suatu keterampilan berbahasa yang 

berkembang pada kehidupan anak, didahului oleh keterampilan menyimak 

dan pada masa tersebutlah kemampuan berbicara atau mengujar dipelajari 

(Tarigan, 2008: 3). 
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 Berbicara pada hakikatnya merupakan keterampilan memproduksi arus 

sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan 

perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Berbicara  merupakan  proses  

berbahasa  lisan  untuk  mengekspresikan pikiran  dan  perasaan,  

merefleksikan  pengalaman,  dan  berbagi  informasi.(Sunendar dan 

Iskandarwassid, 2008: 241). 

Hendrikus (1991: 14) berpendapat berbicara adalah kegiatan 

mengucapkan kata atau kalimat kepada orang lain untuk mencapai tujuan 

tertentu, yang disampaikan secara runtut, sistematis, dan logis. 

Kemampuan berbicara mempunyai kedudukan yang sangat penting karena 

merupakan ciri kemampuan komunikatif siswa. Kemampuan berbicara 

tidak hanya berperan dalam pembelajaran bahasa tetapi berperan penting 

pula dalam pembelajaran yang lain. Hal ini berarti salah satu indicator 

keberhasilan siswa dalam belajar adalah kemampuan mengutarakan 

pendapat secara lisan di dalam kelas. 

Definisi berbicara juga dikemukakan oleh Brown dan Yule dalam 

Puji Santosa, dkk (2006:34). Berbica adalah kemampuan mengucapkan 

bunyi-bunyi bahasa untuk mengekspresikan atau menyampaikan pikiran, 

gagasan atau perasaan secara lisan. Pengertian ini pada intinya mempunyai 

makna yang sama dengan pengertian yang disampaikan oleh Tarigan yaitu 

bahwa berbicara berkaitan dengan pengucapan kata-kata. 

Kemampuan berbicara seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut. 

http://www.kajianpustaka.com/2013/06/pengertian-tujuan-dan-tes-kemampuan.html
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- Kepekaan terhadap Fenomena 

Faktor ini berhubungan dengan pembicara untuk 

menjadikan fenomena sebagai sebuah sumber ide. Seorang 

pembicara yang baik akan mampu menjadikan segala sesuatu 

yang ada di sekitarnya walaupun sekecil apa pun sebagai 

sumber ide. 

- Kemampuan Kognisi atau Imajinasi 

Kemampuan ini didukung oleh kognisi dan imajinasi 

pembicara. Pembicara yang baik akan mampu menentukan 

kapan ia menggunakan kemampuan kognisinya. 

- Kemampuan Berbahasa 

Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan pembicara 

mengemas ide bahasa yang baik dan benar.  

- Kemampuan Psikologi 

Kemampuan psikologis berhubungan dengan kejiwaan 

pembicara, misalnya keberanian, ketenangan, dan daya adaptasi 

psikologi ketika berbicara. 

- Kemampuan Performa 

Kemampuan ini berhubungan dengan praktik berbicara. 

Pembicara yang baik akan menggunakan gaya yang sesuai 

dengan situasi dan kondisi (Abidin, 2012: 125-131). 

Tarigan (2008: 16-17) mengemukakan bahwa berbicara mempunyai 

tiga maksud umum yaitu: 1) Memberitahukan dan melaporkan (to inform); 2) 
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Menjamu dan menghibur (to entertain); 3) Membujuk, mengajak, mendesak 

dan meyakinkan (to persuade). Ochs dan Winker (dalam Tarigan, 2008: 17) 

menambahkan, gabungan atau campuran dari maksud-maksud itupun 

mungkin saja terjadi. Suatu pembicaraan misalnya mungkin saja merupakan 

gabungan dari melaporkan dan menjamu begitu pula mungkin sekaligus 

menghibur dan meyakinkan. 

Mulgrave (dalam Tarigan, 2008: 26) menyatakan bahwa ada empat 

metode penyampaian, yaitu: 1) Penyampaian secara mendadak (impromptu 

delivery); 2) Penyampaian tanpa persiapan (extemporaneous delivery); 3) 

Penyampaian dari naskah (delivery from manuscript); 4) Penyampaian dari 

ingatan (delivery from memory). Albert (dalam Tarigan, 2008: 28-29) 

menyatakan bahwa kemampuan berbicara secara efektif merupakan suatu 

unsur penting terhadap keberhasilan kita dalam semua bidang kehidupan. 

Oleh karena itu hendaknya kita memilih metode yang tepat agar komunikasi 

berjalan lancar. 

Abbas (2006: 85-98) mengemukakan macam-macam pembelajaran 

berbicara adalah menirukan ucapan, menceritakan hasil pengamatan, 

percakapan, mendeskripsikan, eksplorasi, bercerita, berkomentar, 

berwawancara dan melaporkan hasilnya, berpidato, dan diskusi. 

Berdasarkan beberapa uraian pendpat tersebut peneliti 

menyimpilkan bahwa, berbicara merupakan salah satu keterampilan 

berbahasa yang tidak dapat dipisahkan dari ketiga keterampilan berbahasa 

lainnya yaitu menyimak, membaca dan menulis. Ketika berbicara seseorang 
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memanfaatkan kosa kata untuk menyampaikan maksud dan tujuan yang ingin 

dicapai. Kosa kata  yang beragam bisa didapatkan dari kegiatan menyimak 

dan membaca. Kemampuan menyimak dan membaca yang baik akan 

berpengaruh terhadap kemampuan berbicara seseorang. 

b. Menyimak 

Menurut (Sunendar dan Iskandarwassid, 2008: 227) menyimak 

adalah salah satu bentuk keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif.  

Reseptif berarti dalam menyimak pelibat harus mampu memahami apa 

yang terkandung dalam bahan simakan. Menyimak dan berbicara 

merupakan keterampilan yang saling melengkapi, keduanya saling 

bergantung. Pada dasarnya bahasa yang digunakan dalam percakapan 

dipelajari lewat menyimak dan menirukan pembicaraan. Anak-anak tidak 

hanya menirukan pembicaraan yang mereka pahami, tetapi juga menirukan 

hal-hal yang tidak mereka pahami. 

c. Menulis 

Tarigan (2009: 3) menyebutkan menulis merupakan suatu 

keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara 

tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Berbicara dan 

menulis merupakan keterampilan ekspresif atau produktif. Keduanya 

digunakan untuk menyampaikan informasi. Dalam berbicara dan menulis 

dibutuhkan kemampuan menyandikan simbol-simbol , simbol lisan dalam 

berbicara dan simbol tertulis dalam menulis. Dalam kegiatan berbicara 
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maupun menulis, pengorganisasian pikiran sangat penting Ross dan Roe 

(dalam Zuchdi dan Budiasih, 2001: 115). 

d. Membaca 

Membaca secara sederhana merupakan proses membunyikan 

lambang bahasa tertulis. Membaca juga dapat dikatakan sebagai proses 

untuk mendapatkan informasi yang terkandung dalam teks bacaan. Selain 

itu di dalam keterampilan membaca juga terdapat proses pemberian reaksi. 

Sebelum membaca seseorang terlebih dahulu melaksanakan pengamatan 

terhadap huruf sebagai representative bunyi ujaran ataupun tanda 

penulisan lainnya (Abidin, 2012: 147- 148).  

2.2.6.2 Penilaian Keterampilan Berbicara 

Keterampilan berbicara siswa dapat dinilai melalui beberapa cara. Menurut 

Santosa (2007: 7.19-7.23)  ada 3 jenis tes yang digunakan untuk mengetahui 

kemampuan berbicara siswa. Tes tersebuat adalah: 

a. Tes Respons Terbatas 

Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan berbicara siswa secara 

terbatas atau secara singkat. Yang termasuk ke dalam jenis tes ini adalah: 

a) Tes Respons Terarah 

Dalam tes respon terarah, siswa diminta menirukan isyarat yang disampaikan 

guru. 

b) Tes Isyarat atau Penanda Gambar 

Gambar dapat digunakan sebagai sarana untuk mengukur kemampuan 

berbicara siswa kelas rendah. Guru menggunkan dasar sederhana untuk 
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bertanya. Peneliti menggunakan tes isyarat atau penanda gambar untuk 

mengukur keterampilan berbicara bahasa krama lugu pada siswa. 

c) Tes Berbicara  Nyaring 

Guru meminta siswa membaca bersuara kalimat atau paragraf yang disediakan. 

b. Tes Terpadu 

a) Tes Parafrase 

Dalam pelaksanaanya, tes keterampilan berbicara ini dapat dipadukan 

dengan pembelajaran menyimak dan membaca. Siswa diminta menyimak atau 

membaca cerita. Kemudian mereka diminta menceritakan kembali hasil 

menyimak atau membacanya dengan kata-kata sendiri. 

b) Tes Penjelasan 

Siswa diminta untuk menjelaskan topik tertentu dalam waktu yang telah 

ditetapkan, misalnya dalam waktu 3 menit. Kegiatan ini dapat dimulai dengan 

memberikan rangsangan gambar atau benda-benda lain yang diakrabi siswa. 

c) Tes Bermain Peran Terpadu 

Tes ini diberikan kepada siswa yang kurang memiliki imajinasi atau 

pemalu. Guru memberi naskah dialog. Sebelum dialog dilangsungkan, guru 

menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan dialog. Topik yang diangkat dalam 

dialog sebaiknya berkaitan dengan hal yang dekat dengan siswa.  

d) Tes Wawancara  

Wawancara tidak hanya sekedar menanyakan nama, usia, pekerjaan 

kepada orang yang kita wawancarai.  
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 Penulis menggunakan tes unjuk kerja dalam penilaian keterampilan 

berbicara krama lugu. Penetapan penggunaan tes tersebut berdasarkan pada 

pendapat Purwanti (2008: 4.26) yang menyatakan bahwa tes unjuk kerja bertujuan 

untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan 

masalah-masalah. Peserta didik diminta melakukan sesuatu sebagai indikator 

pencapaian kompetensi. Dalam penelitian ini guru meminta siswa berbicara di 

depan kelas untuk menilai kemampuan berbicara siswa.  

2.2.6.3 Bahasa Jawa Krama Lugu 

Indonesia merupakan negara dengan beribu-ribu suku bangsa. Hal tersebut 

berbanding lurus dengan jumlah bahasa yang ada di Indonesia. Salah satu bahasa 

tersebut adalah bahasa Jawa. Secara geografis bahasa Jawa merupakan bahasa 

yang dipakai di daerah-daerah Provinsi Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur, 

khusus daerah Besuki sampai Probolinggo bagian utara menggunakan bahasa 

campuran antara bahasa Jawa dan Madura. Bahasa Jawa merupakan bahasa yang 

mengenal adanya tingkat tutur  (speech levels) atau undha-usuk atau unggah-

ungguhing basa Dwi Rahardjo (dalam Mulyana, 2008: 62). 

Menurut Esti dan Hardyanto (2010: 47) tingkat tutur bahasa Jawa (unggah-

ungguhing basa) pada dasarnya ada dua macam, yaitu ragam ngoko dan ragam 

krama. Ragam ngoko meliputi ngoko lugu dan ngoko alus. Ragam krama meliputi 

krama lugu dan krama alus. 

 Menurut Sasangka (2005: xxi) krama lugu adalah suatu ragam yang 

kosakatanya terdiri dari leksikon krama, madya, netral, atau ngoko dan dapat 

ditambah dengan leksikon krama inggil. Meskipun begitu, yang menjadi leksikon 
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utama adalah krama, madya, dan netral. Berikut  contoh kalimat menggunakan 

bahasa Jawa ragam krama lugu, yaitu: 

a. Niki bathike sing pundi sing ajeng diijolake? 

b. Mbak, njenengan wau dipadosi bapak 

c. Njenengan nitih napa wau?  

Dewasa ini ragam krama lugu hanya dikenakan bagi pembicara (diri sendiri) 

seperti pada contoh di atas. Makna lugu pada krama lugu mengisyaratkan makna 

bahwa penggunaan untuk  leksikon yang terdapat dalam unggah-ungguh tersebut 

semuanya berupa basa krama, tetapi digunakan untuk menandai suatu ragam yang 

kosa katanya terdiri atas leksikon krama, madya, netral, atau ngoko dan dapat 

ditambah leksikon krama inggil. Secara sistematis ragam krama lugu dapat 

didefinisikan sebagai suatu bentuk ragam krama yang kadar kehalusannya rendah. 

Masyarakat awam biasa menyebutnya krama madya (Rohmadi, 2011: 89). Di 

bawah ini merupakan penjelasan dari leksikon krama, madya, netral, ngoko, dan 

krama inggil. 
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Bagan 2.1 Bentuk Unggah-Ungguhing Basa 

Berdasarkan bagan di atas dapat uraikan bahwa bentuk unggah-ungguhing 

basa dibagi menjadi 4 yaitu: basa ngoko, basa madya, basa krama dan basa 

bagongan.   

1) Basa ngoko dibagi menjadi ngoko lugu dan ngoko andhap. Basa ngoko 

lugu disusun dari kata-kata ngoko semua, contoh: Pak Ali lunga pasar. 

Ngoko andap dibagi lagi menjadi antya-basa dan basa antya. Antya basa 

disusun dari kata-kata ngoko dicampur krama inggil, contoh: Pak Ali 

tindhak pasar. Basa antya disusun basa ngoko yang dicampur basa krama 

dan krama inggil, contoh: Pak Ali kesah dhateng pasar. 

2) Basa madya dibagi menjadi: (1) madya ngoko, contoh: Kula wetoni sing 

apik-apik, (2) basa madya krama, contoh: Dagangan kula sae-sae dan (3) 

basa madyantara, contoh: Enggih nanging sakniki kula mang paringi 

yatra. 

Bentuk Unggah-Unggahing Basa 

Basa Ngoko 
Basa Madya Basa Krama 

Ngoko Lugu 

Ngoko Andhap 

Madya Ngoko 

Madya Krama 

Madyantara 

 

Mudha Krama 

Kramantara 

Wreda Krama 

Krama Inggil 

Krama Desa 

 

netral 
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3) Basa Krama dibagi menjadi mudha krama, kramantara, wredha krama, 

krama inggil, dan krama desa. Mudha krama merupakan bahasa yang 

luwes sekali digunakan, contoh: Bapak, punika wonten tamu,sajakipun 

priyantun tebih.  Kramantara adalah  bahasa yang disusun dari kata-kata 

krama semua tidak dicampur dengan krama inggil, contoh: Kula 

sumangga kemawon. Wreda krama hampir sama dengan kramantara, 

sama-sama tidak dicampur dengan kata-kata krama inggil, contoh: Pinten 

lelangane kapal kalih punika? Krama inggil disusun dari kata-kata 

krama dicampur dengan krama inggil, contoh: menapa nyamping-

panjenengan ingkang truntum menika? Krama desa disusun dari kata-

kata krama dicampur dengan kata-kata krama desa, contoh: Pangestu 

sampeyan, inggih wilujeng.  

4) Netral: Kata yang bisa digunakan dalam semua leksikon.contoh: tempe. 

5) Ragam krama adalah bentuk unggah-ungguh bahasa Jawa yang terbentuk 

dari kosakata krama, atau yang menjadi unsur inti di dalam ragam krama 

adalah kosakata krama. Ragam krama mempunyai dua bentuk, yaitu 

krama lugu dan krama alus. 

Menurut (Sasangka, 2005: 17) unggah-ungguh bahasa Jawa hanya terdiri 

atas ragam ngoko dan ragam krama. Kedua ragam tersebut memiliki variasi, yaitu 

ngoko lugu dan ngoko alus serta krama lugu dan krama alus.  

Merujuk dari pendapat Sasangka tersebut, ragam ngoko adalah bentuk 

unggah-ungguh bahasa Jawa yang dibentuk oleh kata-kata ngoko. Ragam ngoko 

mempunyai dua bentuk, yaitu ngoko lugu dan ngoko alus. Ngoko lugu adalah 
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bentuk unggah-ungguh bahasa Jawa yang semua kosakatanya berbentuk ngoko 

dan netral tanpa ada kosakata krama, krama inggil, atau krama andhap. Contoh: 

Sampeyan arep ngejak aku ora, Mas? Ngoko alus adalah bentuk unggah-ungguh 

yang di dalamnya terdiri dari kosakata ngoko, netral, krama inggil, krama 

andhap, dan krama, contoh: Pak Abu nitih apa? 

Krama lugu adalah suatu ragam krama yang kosakatanya terdiri atas kata-

kata krama, madya, netral atau ngoko dan dapat ditambah dengan kata-kata krama 

inggil atau krama andhap, contoh: panjenegan sios ngajak kula to mas? 

Krama alus adalah bentuk unggah-ungguh bahasa Jawa yang semua 

kosakatanya terdiri atas kata-kata krama dan dapat ditambah dengan kata krama 

ingggil atau krama andhap, contoh: Bu guru mundhut sate. 

Berdasarkan beberapa ragam bahasa Jawa yang telah diuraikan, dapat 

disimpulkan bahwa bentuk unggah-ungguhing basa Jawa dikelompokkan menjadi 

dua, yaitu ragam ngoko dan ragam krama. Ragam ngoko meliputi ngoko lugu dan 

ngko alus. Ragam ngoko adalah ragam yang semua katanya ngoko, termasuk juga 

imbuhannya. Jika di dalam ragam ngoko tidak terdapat kata-kata krama inggil, 

ragam tersebut merupakan ragam ngoko lugu. Jika di dalam ragam ngoko terdapat 

kata-kata ragam krama inggil, ragam tersebut merupakan ragam ngoko alus. 

Sedangkan ragam krama meliputi krama lugu dan krama alus (krama inggil). 

Ragam krama adalah ragam bahasa Jawa yang semua katanya karma, jika di 

dalam ragam krama tidak terdapat kata-kata krama inggil,  ragam tersebut 

merupakan krama lugu. Jika di dalam ragam krama terdapat kata-kata krama 

inggil ragam tersebut ragam krama alus. 



42 
 

 
 

Menurut Purwadi (2005:10) basa madya krama atau krama lugu adalah 

bahasa yang digunakan oleh orang desa yang satu dengan yang lain yang 

dianggap lebih tua atau yang dihormati. Basa krama madya   menggunakan kosa 

kata krama. Penjelasannya sebagai berikut: 

- Aku diubah menjadi kula, contoh: Kula ajeng nedha. 

- Kowe diubah menjadi sampeyan atau samang, contoh: Sampeyan arep 

tindak pundi? 

- Ater-ater tak- diubah menjadi kula, contoh: Dhaharanipun sampun kula 

aturaken simbah. 

- Ater-ater ko- diubah menjadi samang, contoh: Roti wonten meja napa 

samang dhahar? 

- Panambang -ku diubah menjadi kula. contoh: Rayi kula ing kang nomer 

kalih taksih SMA. 

- Panambang -mu diubah menjadi sampeyan, contoh: Adhine sampeyan 

sampun kelas pinten mbak? 

- Panambang -e tidak berubah, contoh: Daleme pak Nardi caket kalih 

masjid Agung. 

Ragam krama lugu adalah ragam krama yang dalam penggunaannya tidak 

terdapat  kata-kata krama inggil, sehingga kesantunan ragam krama lugu lebih 

rendah daripada krama alus. Pemakaian bahasa Jawa ragam ini seluruhnya 

dibentuk dengan menggunakan kosakata krama demikian juga imbuhannya 

(Hardiyanto dan utami, 2001: 50). 
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Krama lugu adalah suatu ragam krama yang kosakatanya terdiri dari 

krama, madya, netral, atau ngoko dan dapat ditambah dengan leksikon krama 

inggil atau krama andhap. Dan yang menjadi leksikon inti dalam ragam ini adalah 

lesikon krama, madya, dan netral. Sedangkan leksikon krama inggil atau krama 

andhap yang muncul dalam ragam ini hanya digunakan untuk menghormati lawan 

bicara. Ragam krama lugu dapat dianggap sebagai bentuk ragam krama yang 

kadar kehalusannya rendah, tetapi jika dibandingkan ngoko alus, ragam krama 

lugu tetap menunjukkan kadar kehalusannya (Sasangka, 2005: 21).  

Contoh: Sampeyan ajeng tindak pundi? 

Secara semantis ragam krama lugu dapat didefinisikan sebagai suatu 

bentuk ragam krama yang kadar kehalusannya rendah. Ragam krama lugu tetap 

menunjukkan kadar kehalusannya jika dibandingkan dengan ngoko alus. 

Masyarakat awam menyebut ragam ini dengan sebutan krama madya. Disebutkan 

bahwa semua afiks dalam ragam krama biasanya berbentuk krama namun, afiks 

yang sering muncul dalam krama lugu ini berupa afiks ngoko, seperti di-, -e, dan 

–ake (Sasangka 2004:105). Berikut  contoh kalimat menggunakan bahasa Jawa 

ragam krama lugu, yaitu: 

a.Niki bathike sing pundi sing ajeng diijolake? 

b.Mbak, njenengan wau dipadosi bapak 

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa krama lugu 

merupakan suatu ragam bahasa Jawa yang kosakatanya terdiri dari kosakata 

krama termasuk juga imbuhannya, ragam ini tetap menunjukkan kadar 

kerendahannya dibandingkan dengan krama alus. 



44 
 

 
 

2.1.5 Penerapan Model Picture and Picture di dalam Kelas. 

2.1.5.1 Pengertian Model Pembelajaran 

Merunut pendapat yang dikemukakan oleh Joyce (dalam Trianto, 2011: 74) 

model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran termasuk di dalamnya buku, komputer, film dan lain-lain.  

Model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, 

termasuk di dalamnya tujuan  pebelajaran, tahap pembelajaran, lingkungan 

pembelajaran, dan pengelolaan kelas Arends (dalam Suprijono, 2009: 46).  

Merujuk dari pendapat para ahli di atas maka peneliti  menyimpulkan, 

model pembelajaran adalah suatu rencana yang disusun sebagai acuan dalam 

perencanaan pembelajaran, yang di dalamnya terdapat cara untuk menentukan 

perangkat pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan kepada 

siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang 

diharapkan. 

2.1.5.2 Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang mengacu pada 

berbagai jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang dipimpin oleh guru 

atau diarahkan oleh guru. Walaupun pada pelaksanaannya guru lebih banyak 

mengarahkan. Guru menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta 

menyediakan bahan-bahan dan informasi yang dirancang untuk membantu peserta 

didik menyelesaikan masalah yang dimaksud (Suprijono, 2009: 54).  Model 
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pembelajaran Picture and Picture termasuk dalam pembelajaran Kooperatif. 

Pembelajaran dengn model Picture and Picture menggunakan gambar yang 

dipasang atau diurutkan menjadi urutan logis. Pada model pembelajaran ini 

terdapat diskusi kelompok untuk mengurutkan gambar.  (Hamdani, 2010: 89).  

Peneliti menyimpulkan model pembelajaran kooperatif tipe Picture and 

Picture merupakan model pembelajaran yang cocok diterapkan untuk SD kelas 

rendah. Model pembelajaran kooperatif tipe ini memadukan pembelajaran secara 

kelompok dan individual. Sehingga setiap anak diberikan kesempatan untuk 

mengembangkan kemampuannya sendiri dan mereka mempunyai tanggung jawab 

terhadap kelompoknya. Pembelajaran bahasa Jawa khususnya keterampilan 

berbicara ragam krama lugu di SDN Karanganyar 02 Semarang dilakukan dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Picture and Picture dengan 

bantuan perangkat komputer sebagai media untuk menayangkan gambar. 

2.1.5.3 Teori Belajar yang Mendasari model Picture and Picture 

Ada beberapa teori belajar menurut para ahli, salah satunya adalah teori 

Konstruktivisme. Menurut Thobroni dan Arif (2011: 108) teori belajar 

kontruktivisme memberikan keaktifan  kepada siswa untuk belajar menemukan 

sendiri kompetensi, pengetahuan, atau teknologi dan hal lain yang diperlukan 

guna mengembangkan dirinya. Salah satu tujuan dari teori konstruktivisme adalah 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa  menjadi pemikir yang mandiri 

dan lebih menekankan pada proses belajar bagaimana belajar itu.  

Dari pendapat tersebut bisa diketahui bahwa teori konstruktivisme 

mendasari model pembelajaran Picture and Picture yaitu sama-sama  
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mengaktifkan siswa dan membentuk kemampuan berpikir siswa menjadi pemikir 

yang mandiri. Siswa diaktifkan melalui kegiatan pembelajaran Picture and 

Picture, sebagai contoh dalam proses pembelajaran melalui Picture and Picture 

terdapat sesi pengungkapan pendapat oleh siswa. Selain itu siswa juga dibimbing 

menjadi pemikir yang mandiri yaitu dengan diberikan stimulus berupa gambar 

dan siswa diminta mengurutkan gambar beserta memberikan alasan dasar 

mengurutkan gambar tersebut.  

Teori belajar Konstruktivisme juga memberikan kerangka pemikiran belajar 

sebagai proses sosial/ belajar kooperatif. Pernyataan tersebut terdapat dalam 

langkah-langkah model pembelajaran Picture and Picture yaitu diskusi bersama 

kelompok. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teori belajar 

Konstruktivisme mendasari model pembelajaran Picture and Picture. 

2.1.5.4 Penerapan model Picture and Picture di kelas 

 Model pembelajaran Picture and Picture cocok digunakan untuk pelajaran 

bahasa khususnya kelas rendah. Siswa sekolah dasar (SD) berada pada usia 6-13 

tahun. Siswa berada dalam perkembangan operasional konkrit sehingga siswa 

akan belajar lebih optimal dengan menggunakan benda konkrit. Dalam 

pembelajaran berbicara bahasa Jawa ragam krama lugu di sekolah dasar (SD) 

salah satu benda konkret yang digunakan adalah gambar. Pada masa kanak-kanak 

inilah kemampuan berbicara mulai diajarkan. Dalam kegiatan formal (sekolah ), 

pada kelas awal SD bisa dimulai dengan menceritakan gambar (Santosa : 2007 : 

3.19). Gambar bisa ditayangkan melalui LCD. Gambar-gambar yang ditayangkan 

adalah rangkaian gambar seri yang didalamnya terdapat tulisan menggunakan 
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bahasa Jawa ragam krama lugu. Berdasarkan gambar-gambar tersebut siswa 

menyusun gambar menjadi urutan yang benar, kemudian siswa mendengarkan 

penjelasan dari guru dan mereka mempraktekkan berbicara didepan kelas. 

Penggunaan model pembelajaran Picture and Picture dalam pembelajaran 

berbicara bahasa Jawa ragam krama lugu di sekolah dasar yang  dilakukan sesuai 

langkah-langkah model pembelajaran Picture and Picture yaitu: 

a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

b. Guru menyajikan materi sebagai pengantar. 

c. Guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar – gambar yang berkaitan 

dengan materi. 

d. Guru menyuruh siswa berdiskusi dengan teman sebangku untuk mengurutkan 

gambar. 

e. Guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian untuk memasang atau 

mengurutkan gambar – gambar menjadi urutan yang logis. Pada masing-

masing gambar diberi nomor sehingga siswa bisa mengurutkan gambar dengan 

mudah. 

f. Guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran untuk gambar tersebut. 

g. Guru menanamkan konsep kepada siswa tentang materi yang diajarkan. 

h. Guru menyuruh siswa praktek berbicara di depan kelas. 

i. Kesimpulan atau rangkuman (Hamdani,  2010: 89). 

2.2 Kajian Empiris 

Rendahnya perolehan hasil pembelajaran bahasa Jawa khususnya dalam 

keterampilan berbicara bahasa Jawa  krama lugu, dikarenakan kurangnya antusias 
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siswa dalam mengikuti pembelajaran. Maka untuk dapat mengembangkan situasi 

pembelajaran yang menyenangkan, guru harus kreatif agar siswa tertarik dalam 

belajar. Penelitian ini didasarkan pada  penelitian yang telah dilakukan terlebih 

dahulu oleh Wulandari (2011) dan Sudesti (2012). Penelitian dengan judul 

“Peningkatan Keterampilan  Menulis Narasi Melalui Model Picture and Picture 

pada Siswa kelas IV SDN Sutojayan 04 Kabupaten Blitar” menunjukkan hasil 

bahwa ketuntasan keterampilan menulis narasi siswa dari pratindakan ke siklus I 

meningkat sebesar 10%, yaitu dari 20% menjadi 30%. Dari siklus I ke siklus II 

meningkat 30%, yaitu 60% menjadi 90%. Pada akhir siklus II terdapat 1 siswa 

yang belum tuntas. 

Penelitian lain dengan judul “ Penerapan Model Picture and Picture dengan 

Media Gambar Seri Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Karangan Narasi 

Siswa Kelas V SD” menunjukkan bahwa keterampilan menulis narasi mengalami 

peningkatan. Pada siklus pertama nilai rata-rata yang diperoleh adalah 69, 46 

meningkat menjadi 82, 67 pada siklus ke dua. Persentase ketuntasan yang dicapai 

sebesar 71, 79% dari atau sebesar 28 dari 39 siswa pada siklus pertama meningkat 

menjadi 87, 18% atau 34 dari 39 siswa pada siklus kedua sehingga penelitian ini 

dinyatakan berhasil. 

Penelitian yang telah dilaksanakan tersebut diharapkan dapat menjadi 

alternatif peningkatan keterampilan berbicara krama lugu siswa kelas II SDN 

Karanganyar 02 Semarang. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Hasil belajar pada mata pelajaran bahasa Jawa siswa kelas II SDN 

Karanganyar 02 Semarang masih dibawah KKM. Siswa SDN Karanganyar 02 

kurang terampil berbicara bahasa Jawa ragam krama lugu. Anak sangat kesulitan 

berbicara dengan menggunakan bahasa krama lugu. Hal ini dikarenakan dalam 

pembelajaran guru belum tepat dalam  menggunakan metode dan media yang 

mengaktifkan peran siswa, sehingga siswa menjadi cepat bosan dan kurang 

antusias dalam mengikuti pembelajaran. Di samping itu, dalam aktivitas sehari-

hari baik dilingkungan sekolah atau lingkungan keluarga siswa kurang dibiasakan 

berbicara bahasa Jawa krama. Akibatnya banyak siswa yang kurang terampil 

berbicara bahasa Jawa ragam krama lugu.  

 Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti merumuskan rencana 

pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa dan menciptakan suasana belajar 

yang menyenangkan, sehingga siswa lebih antusias dan termotivasi dalam 

mengikuti pembelajaran bahasa Jawa khususnya pada aspek berbicara ragam 

krama lugu yaitu melalui penerapan model Picture and Picture. 

Adapun langkah-langkah pembelajaran Picture and Picture adalah sebagai 

berikut: 

a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

b. Guru menyajikan materi sebagai pengantar. 

c. Guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar – gambar yang berkaitan 

dengan materi. 
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d. Guru menyuruh siswa berdiskusi dengan teman sebangku untuk mengurutkan 

gambar. 

e. Guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian untuk memasang atau 

mengurutkan gambar – gambar menjadi urutan yang logis. Pada masing-

masing gambar diberi nomor sehingga siswa bisa mengurutkan gambar dengan 

mudah. 

f. Guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran untuk gambar tersebut. 

g. Guru menanamkan konsep kepada siswa tentang materi yang diajarkan. 

h. Guru menyuruh siswa praktek berbicara di depan kelas. 

i. Kesimpulan atau rangkuman (Hamdani,  2010: 89). 

Dengan demikian maka diharapkan dengan mengimplementasikan model  

pembelajaran Picture and Picture  dapat meningkatkan keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan  keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama lugu pada 

siswa kelas II SDN Karanganyar 02 Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Bagan Kerangka Berpikir 

Kondisi Awal 

1) Hasil belajar siswa masih dibawah KKM 

karena siswa kurang antusias dalam 

mengikuti pembelajaran.  

2) Rendahnya keterampilan berbicara krama 

lugu pada siswa. 

3) Sedikitnya pengetahuan siswa tentang kosa 

kata bahasa Jawa krama lugu. 

4) Penggunaan model pembelajaran yang 

kurang sesuai dan kurang variatif. 

5) Media pembelajaran yang terbatas. 

 

 

Guru menerapkan model pembelajaran Picture 

and Picture dengan sebagai berikut: 

1) Guru menyampaikan kompetensi yang 

ingin dicapai 

2) Menyajikan materi sebagai pengantar 

3) Guru menunjukkan/memperlihatkan 

gambar-gambar kegiatan berkaitan 

dengan materi 

4) Guru menunjuk/memanggil siswa secara 

bergantian memasang/mengurutkan 

gambar-gambar menjadi urutan yang 

logis 

5) Guru menanyakan alasan/dasar pemikiran 

urutan gambar tersebut 

6) Dari alasan/urutan gambar tersebut guru 

memulai menanamkan konsep/materi 

sesuai kompetensi yang ingin dicapai.  

7) Kesimpulan/rangkuman 

Tindakan 

1) Siswa antusias dalam belajar sehingga 

hasil belajar mengalami peningkatan. 

2) Meningkatnya keterampilan siswa dalam 

berbicara krama lugu. 

3) Pengetahuan siswa tentang kosa kata 

bahasa Jawa krama lugu bertambah. 

4) Guru menggunakan model pembelajaran 

yang sesuai dan variatif. 

5) Guru menggunakan media pembelajaran 

yang sesuai 

 

Kondisi Akhir 
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2.1. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir yang telah dipaparkan, 

maka dapat dirumuskan hipotesis awal sebelum dilaksanakan penelitian sebagai 

berikut: 

Penggunaan model pembelajaran Picture and Picture dapat meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan keterampilan siswa dalam pembelajaran 

bahasa Jawa pada siswa kelas II SDN Karanganyar 02 Semarang. 

Setelah dilaksanakan penelitian selama dua siklus, maka hipotesis awal 

tersebut telah terbukti kebenarannya.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1   Langkah-langkah PTK 

Dalam penelitian ini digunakan rancangan Penelitian Tindakan Kelas, 

menurut Aqib (2010: 8), langkah-langkah dalam PTK merupakan suatu daur atau 

siklus. Aries dan Haryono (2012: 174) menyebutkan  bahwa secara garis besar 

terdapat empat tahap dalam melaksanakan penelitian tindakan, yaitu: 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Dalam penelitian ini, peneliti 

akan melaksanakan penelitian sebanyak dua siklus, setiap siklus terdiri dari dua 

kali pertemuan. Adapun bagan dan penjelasan untuk masing-masing   tahapan  

tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Bagan Langkah PTK (Arikunto, dkk, 31: 2009)

Pengamatan 

? 

Refleksi SIKLUS II Pelaksanaan 

Perencanaan 

Pengamatan 

Perencanaan 

SIKLUS I Refleksi Pelaksanaan 
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Keterangan: 

Pada bagan terdapat simbol tanda tanya (?). Maksud dari simbol tersebut adalah: 

jika penelitian yang dilakukan belum berhasil, maka penelitian akan dilakukan 

kembali sampai mencapai keberhasilan. 

3.1.1. Perencanaan 

Rumusan perencanaan dalam penelitian tindakan kelas mencakup 

penyusunan rencana pembelajaran, penyusunan kriteria keaktifan siswa, dan 

menyusun instrumen pengumpulan data. Penjabaran tahap perencanaan tersebut  

sebagai berikut: 

a. Menelaah materi pembelajaran bahasa Jawa pada keterampilan berbicara 

krama lugu anak serta menelaah indikator bersama tim kolaborasi. 

b. Menyusun RPP sesuai indikator yang diterapkan dan skenario pembelajaran 

bahasa Jawa pada keterampilan berbicara krama lugu melalui penerapan model 

Picture and Picture. 

c. Memanfaatkan gambar sebagai media pembelajaran bagi siswa. 

d. Menyiapkan alat evaluasi berupa lembar penilaian untuk penilaian praktik 

berbicara krama lugu . 

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan guru. 

f. Menyiapkan lembar wawancara dan catatan lapangan. 

3.1.2. Pelaksanaan tindakan 

Tahap pelaksanaan merupakan tahap implementasi model yang akan 

diterapkan di dalam kelas. Peneliti akan menggunakan model Picture  and  
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Picture dalam proses pembelajaran bahasa Jawa. Sesuai dengan perencanaan yang 

telah dibuat sebelumnya, pelaksanaan tindakan akan di lakukan dalam dua siklus. 

3.1.3. Observasi 

Observasi adalah proses pengumpulan data yang dilakukan peneliti pada 

saat siswa melaksanakan proses pembelajaran. Kegiatan observasi dilaksanakan 

bersama dengan guru pengamat untuk mengamati aktivitas siswa, keterampilan  

guru dan keterampilan anak berbicara krama lugu  dengan penerapan model 

Picture and Picture. 

3.1.4. Refleksi 

Refleksi merupakan upaya untuk memahami dan memaknai proses dan hasil 

yang dicapai sebagai dampak dari tindakan yang diberikan. Setelah peneliti 

mengkaji proses pembelajaran, maka tim kolaborasi akan menganalisis apakah 

indikator yang ditetapkan sudah tercapai apa belum.  

3.2  Siklus Penelitian 

3.2.1. Tahap Penelitian Siklus I 

a. Pertemuan 1 

3.2.1.1. Perencanaan 

a. Menyusun RPP dengan materi berbicara bahasa Jawa ragam krama lugu  

b. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa  Laptop, LCD, serta 

gambar yang sudah disusun menggunakan powerpoint. 

c. Membuat lembar observasi mengajar guru dan aktivitas belajar siswa. 

d. Membuat kriteria penilaian keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama 

lugu siswa. 
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3.2.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

a. Guru melakukan apersepsi. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

c. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

d. Guru mengajak siswa menyanyikan lagu “Tangi Turu”.  

e. Guru memberikan penjelasan pentingnya berbicara krama dengan orang lain. 

f. Guru menampilkan gambar acak tentang kegiatan yang dilakukan siswa sehari-

hari. Pada setiap gambar terdapat tulisan berupa kalimat. 

g. Siswa bersama kelompok mengurutkan gambar tersebut menjadi sebuah cerita. 

h. Siswa menceritakan gambar tersebut di depan kelas. 

i. Guru memberikan bimbingan kepada siswa. 

j Guru memberikan pertanyaan kepada siswa: “Ing wayah apa bocah-bocah 

mangkat sekolah? Ing wayah enjing, siang, utawa sonten?; Ing sisih ngendi 

panggonan srengenge ing wayah enjing?” 

k. Guru menyuruh siswa untuk mengamati gambar yang telah disusun dan 

menyebutkan letak matahari. 

l.   Siswa berdiskusi menentukan letak matahari pada pagi, siang, dan sore hari. 

m. Guru memberi reward pada hasil karya kelompok terbaik, bagi kelompok     

yang lain guru meminta agar lebih baik lagi  pada tugas selanjutnya. 

n. Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta 

didik. 

o. Guru bersama-sama dengan  peserta didik membuat simpulan pelajaran. 

p. Guru memberikan evaluasi. 
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q. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

3.2.1.3. Observasi 

a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran berbicara 

bahasa Jawa ragam krama lugu melalui model Picture and Picture. 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran berbicara bahasa 

Jawa ragam krama lugu melalui model Picture and Picture. 

c. Melakukan pengamatan keterampilan siswa dalam berbicara bahasa Jawa 

ragam krama lugu melalui model Picture and Picture. 

3.2.1.4. Refleksi 

a. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran pada pertemuan 1. 

b. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada pertemuan 1. 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada pertemuan 1. 

d. Menyiapkan pelaksanaan pertemuan berikutnya. 

b. Pertemuan 2 

3.2.2.1. Perencanaan 

a. Menyusun RPP dengan materi berbicara bahasa Jawa ragam krama lugu  

b. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa Laptop dan LCD, 

serta gambar yang yang sudah disusun menggunakan powerpoint. 

c. Membuat lembar observasi mengajar guru dan aktivitas belajar siswa. 

d. membuat kriteria penilaian keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama 

lugu siswa. 

3.2.2.2. Pelaksanaan Tindakan 

a. Guru melakukan apersepsi. 
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b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.  

c. Guru mengajak siswa menyanyikan lagu “Tresna Keluargaku”. 

d. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

e. Guru menunjukkan gambar silsilah keluarga.  

f. Guru memberikan penjelasan tentang silsilah keluarga yang telah ditampilkan. 

g. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang anggota keluarga anak. 

h. Guru menampilkan gambar anggota keluarga secara acak. 

i. Guru menyuruh siswa berkelompok untuk berdiskusi mengurutkan gambar. 

j. Siswa berdiskusi dengan kelompok mengenai urutan gambar yang benar. 

k. Guru menyuruh beberapa siswa perwakilan kelompok untuk maju 

mengurutkan gambar serta menanyakan alasan urutan gambar tersebut. 

l. Guru menjelaskan urutan gambar yang benar. 

m. Guru membimbing siswa membaca naskah percakapan pendek. 

n. Siswa menghafal percakapan sederhana yang sudah dibaca bersama-sama. 

o. Secara acak siswa ditunjuk untuk maju melakukan percakapan sederhana. 

p. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil kegiatan belajar mengajar. 

q. Guru memberikan evaluasi. 

r. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

3.2..3. Observasi 

a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran berbicara 

bahasa Jawa ragam krama lugu melalui model Picture and Picture. 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran berbicara bahasa Jawa 

ragam krama lugu melalui model Picture and Picture. 
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c. Melakukan pengamatan keterampilan siswa dalam dalam berbicara bahasa 

Jawa ragam krama lugu melalui model Picture and Picture. 

3.2.2.4. Refleksi 

a. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran pada pertemuan 2. 

b. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada pertemuan 2. 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada pertemuan 2. 

d. Menyiapkan pelaksanaan pembelajaran siklus ke II pertemuan ke 1 dengan 

memperbaiki kesalahan pada siklus pertama. 

5.5.2. Tahap Penelitian Siklus II 

a. Pertemuan 1 

3.2.3.1. Perencanaan 

a. Menyusun RPP dengan materi berbicara bahasa Jawa ragam krama lugu.  

b. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa Laptop dan LCD, 

serta gambar yang yang sudah disusun menggunakan powerpoint. 

c. Membuat lembar observasi mengajar guru dan aktivitas belajar siswa. 

d. Membuat kriteria penilaian keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama 

lugu siswa. 

3.2.3.2. Pelaksanaan Tindakan 

a. Guru melakukan apersepsi. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

c. Guru mengajak siswa menyanyikan lagu” Ayo Resik-Resik”. 

d. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
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e. Guru menayangkan beberapa gambar contoh kegiatan tolong-menolong di 

lingkungan masyarakat. 

f. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang contoh sikap tolong-menolong 

dalam lingkungan masyarakar. 

g. Siswa berkelompok dengan teman sebangkunya.  

h. Guru menayangkan rangkaian gambar proses kegiatan kerja bakti mulai dari 

awal sampai selesai . 

i. Guru menyuruh tiap kelompok untuk mendiskusikan urutan gambar yang 

benar. 

j. Guru menunjuk siswa untuk maju mengurutkan gambar. 

k. Guru menjelaskan urutan gambar yang benar. 

l.  Guru menyuruh siswa menghafalkan cerita sederhana dengan tema kerja bakti 

menggunakan bahasa Jawa  krama lugu. 

m. Guru membimbing siswa. 

n. Siswa maju menceritakan kegiatan kerja bakti  menggunakan bahasa Jawa 

ragam krama lugu.   

o. Siswa dari kelompok lain dan guru menanggapi presentasi siswa. 

p. Guru memberikan penghargaan pada siswa yang telah maju. 

q. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil kegiatan belajar mengajar. 

r. Guru memberikan evaluasi. 

s. Siswa bersama guru melakukan refleksi. 

3.2.3.3. Observasi 
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a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran berbicara 

bahasa Jawa ragam krama lugu melalui model Picture and Picture. 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran berbicara bahasa 

Jawa ragam krama lugu melalui model Picture and Picture. 

c. Melakukan pengamatan keterampilan siswa dalam dalam berbicara bahasa 

Jawa ragam krama lugu melalui model Picture and Picture. 

3.2.3.4. Refleksi 

a. Mengkaji proses dan hasil pembelajaran pertemuan 1. 

b. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada pertemuan 1. 

c. Mengkaji keberhasilan penerapan model pembelajaran Picture and Picture 

serta menganalisis peningkatan keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran berbicara bahasa Jawa ragam krama lugu. 

d. Merencanakan pembelajaran untuk pertemuan ke 2 serta memperbaiki 

kesalahan yang terjadi pada pertemuan ke 1. 

b. Pertemuan 2 

3.2.4.1. Perencanaan 

a. Menyusun RPP dengan materi berbicara bahasa Jawa ragam krama lugu  

b. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa Laptop dan LCD, 

serta gambar yang sudah disusun menggunakan powerpoint. 

c. Membuat lembar observasi mengajar guru dan aktivitas belajar siswa. 

d. Membuat kriteria penilaian keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam 

krama lugu siswa. 

3.2.4.2. Pelaksanaan Tindakan 
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a. Guru melakukan apersepsi. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

c. Guru mengajak siswa menyanyikan lagu” Nandur Tomat”. 

d. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

e. Guru memberikan materi tentang Fungsi Matahari kepada siswa. 

f. Guru mengingatkan siswa terhadap materi berbicara krama lugu. 

g. Siswa berkelompok dengan teman sebangkunya.  

h. Guru menayangkan rangkaian gambar proses menanam tomat mulai dari 

awal sampai selesai . 

i. Guru meminta tiap kelompok untuk mendiskusikan urutan gambar yang 

benar. 

j. Siswa ditunjuk oleh guru untuk maju mengurutkan gambar. 

k. Guru menjelaskan urutan gambar yang benar. 

l. Guru memberikan contoh cerita berdasarkan gambar.  

m. Siswa diminta menuliskan cerita menanam tomat menggunakan bahasa 

Jawa ragam krama lugu. 

n. Guru membimbing siswa. 

o. Siswa maju menceritakan kegiatan menanam tomat  menggunakan bahasa 

Jawa ragam krama lugu.   

p. Siswa dari kelompok lain dan guru menanggapi presentasi siswa. 

q. Guru memberikan penghargaan pada siswa yang telah maju. 

r. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil kegiatan belajar mengajar. 
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s. Guru memberikan evaluasi. 

t. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

3.2.4.3. Observasi 

a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran berbicara 

bahasa Jawa ragam krama lugu melalui model Picture and Picture. 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran berbicara 

bahasa Jawa ragam krama lugu melalui model Picture and Picture. 

c. Melakukan pengamatan keterampilan siswa dalam dalam berbicara bahasa 

Jawa ragam krama lugu melalui model Picture and Picture. 

3.2.4.4. Refleksi 

a. Mengkaji proses dan hasil pembelajaran pada pertemuan  2. 

b. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada pertemuan 

2. 

c. Mengkaji keberhasilan penerapan model pembelajaran Picture and 

Picture serta menganalisis peningkatan keterampilan guru dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran berbicara bahasa Jawa ragam krama lugu. 

3.3  Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SDN Karanganyar 02 Semarang. 

3.4  Subjek Penelitian 

Dalam Penelitian Tindakan Kelas ini subjek yang akan diteliti adalah 

siswa kelas IV SD Wates 01 Semarang. Dengan jumlah siswa sebanyak 41 

siswa yang terdiri atas  siswa laki-laki 24 dan 17 siswa perempuan. Untuk 

memudahkan pengamatan pada subjek penelitian, penelitian difokuskan pada 
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20, terdiri dari  10 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan yang masing-

masing  memiliki keterampilan berbicara yang rendah. Hal ini sesuai dengan 

yang diungkapkan oleh Sukayati (2008: 57) yaitu penentuan subjek penelitian 

berdasarkan pada siswa yang melakukan banyak kesalahan di dalam tes serta 

memudahkan subjek untuk melakukan komunikasi kepada peneliti saat 

kegiatan pembelajaran. 

3.5  Variabel Penelitian 

      Variabel  yang diselidiki dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran  berbicara bahasa Jawa ragam krama 

lugu dengan model Picture and Picture SDN Karanganyar 02 Semarang.. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran berbicara bahasa jawa ragam  krama lugu 

dengan model Picture and Picture SDN Karanganyar 02 Semarang. 

c. Keterampilan berbicara siswa dalam pembelajaran berbicara bahasa jawa 

ragam krama lugu dengan model Picture and Picture SDN Karanganyar 02 

Semarang. 

3.6 Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1. Sumber Data 

a. Guru 

Peneliti akan mendapatkan sumber data dari guru. Data diambil dengan 

menggunakan lembar observasi. Hal yang diamati adalah keterampilan guru 

dalam pembelajaran bahasa Jawa berbicara krama lugu dengan menerapkan 

model Picture and Picture pada siswa . 

b. Siswa  
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Dalam penelitian ini peneliti akan mendapatkan sumber data yang berasal 

dari siswa melalui observasi. Data tersebut berupa aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa berupa keterampilan berbicara. Observasi dilaksanakan selama 

pelaksanaan penelitian, selain itu juga bisa melalui hasil evaluasi. 

c. Data Dokumen 

Data dokumen diperoleh dari hasil tes berbicara setelah dilakukan 

tindakan. Data tersebut berupa video dan foto pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran berbicara krama lugu. 

d. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan berasal dari catatan selama proses pembelajaran. Data 

yang diambil berupa data keterampilan  guru, aktivitas siswa, dan keterampilan 

berbicara krama lugu siswa.  

e. Wawancara  

Dalam penelitian ini peneliti juga mendapatkan sumber data yang berasal 

dari hasil wawancara dengan guru. Hal-hal yang dibicarakan adalah tentang 

berbicara krama lugu dengan penerapan model Picture and Picture (Sugiyono, 

2010: 199). 

3.6.2. Jenis Data 

a.  Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar berupa keterampilan anak 

dalam berbicara krama lugu  yang diperoleh siswa. 

b.  Data Kualitatif 
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Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar 

pengamatan aktivitas siswa, keterampilan guru,  wawancara serta catatan lapangan 

dalam pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Jawa krama lugu dengan 

penerapan model pembelajaran Picture and Picture. 

3.6.3. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan 

menggunakan teknik non tes yang terdiri dari  metode observasi, wawancara, 

catatan lapangan,  studi dokumen, dan tes. 

a. Metode Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk 

memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran (Arikunto, 2009 

: 127). Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan 

aktivitas siswa dan guru dalam pembelajaran bahasa Jawa pada keterampilan 

berbicara krama lugu. 

b. Metode Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab 

lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang 

mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara (Fathoni, 2006: 

105). Wawancara ditujukan kepada guru kelas II SDN Karanganyar 02 

Semarang. 

c. Metode  Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang. 
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Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, cerita, kebijakan 

(Sugiyono, 2010: 329). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa  

daftar nilai siswa, foto-foto pembelajaran maupun video. 

d. Metode catatan lapangan 

Catatan lapangan (field notes) merupakan salah satu cara melaporkan hasil 

observasi, refleksi, dan reaksi terhadap masalah-masalah kelas (Hopkins, 2008: 

181). Catatan lapangan digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh pada 

saat observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan berbicara 

krama lugu. 

3.6.4 Teknik Analisis Data 

3.6.4.1 Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar untuk mengukur kemampuan kognitif 

pada keterampilan berbicara krama lugu. Dianalisis dengan teknik analisis  

dengan menentukan mean. Data kuantitatif akan disajikan dalam bentuk 

persentase. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data kuantitatif adalah 

sebagai berikut: 

a. Menghitung ketuntasan belajar secara klasikal dan penyajian data kuantitatif 

dipaparkan dalam bentuk presentase. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:  

f „ = 
fn

∑f
  x 100% 

Keterangan: 

∑f    = jumlah frekuensi 

fn     = frekuensi yang muncul 

f‟      = persentase frekuensi 
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(Herrhyanto dan Hamid, 2008:  2.23) 

b. Menghitung mean atau rerata 

Menurut Sukestiyarno (2009: 21) nilai rata-rata merupakan jumlah nilai data 

dibagi dengan banyaknya data. Bila data berupa nilai maka rata-rata merupakan 

jumlah nilai semua siswa dibagi banyaknya siswa, yaitu dengan rumus: 

 

Keterangan:    

x:  nilai rata- rata 

 ∑ X :  jumlah semua nilai siswa 

∑ N :  jumlah siswa 

Hasil penghitungan dikonversikan melalui kriteria ketuntasan belajar siswa 

yang dikelompokkan ke dalam dua kategori, tuntas dan tidak tuntas, kriteria 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

         Ketuntasan Mata Pelajaran Bahasa Jawa SDN Karanganyar 02  

Semarang 

 

 

 

 

3.6.4.2 Data Kualitatif  

Data kualitatif berupa data hasil observasi aktivitas siswa dan keterampilan 

guru dalam pembelajaran bahasa Jawa  dengan analisis deskriptif kualitatif. Data 

Kriteria ketuntasan Kualifikasi 

≥63 Tuntas 

<63 Tidak tuntas 

𝑥  = 
∑𝑋

∑𝑁
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kulitatif dipaparkan dalam kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk 

memperoleh kesimpulan. 

Menurut Poerwanti,dkk (2008: 6-9) untuk data keterampilan guru dan 

aktivitas siswa menggunakan cara mengolah data skor sebagai berikut: 

a. Menentukan skor terendah 

b. Menentukan skor tertinggi 

c. Mencari median 

d. Membagi rentang nilai menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup, 

kurang). Menurut Herrhyanto dan  Hamid (2008: 5.3), rumus yang 

digunakan sebagai berikut: 

Jika:  

R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

n = banyaknya skor  

maka untuk mencari n = (T – R )+ 1 

Q1 = kuartil pertama 

Letak Q1 = 
1

4 
 ( n +2 ) untuk data genap atau Q1 = 

1

4 
 ( n +1 ) untuk data 

ganjil. 

Q2 = median  

Letak Q2 = 
2

4
 ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap 

Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 = 
3

4
 (n +2 ) untuk data genap atau Q3 = 

3

4 
 ( n +1 ) untuk data 

ganjil. 
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Q4= kuartil keempat = T (skor tertinggi) 

Maka akan di dapat 

Tabel 3.2 

Klasifikasi Kategori 

 

 

Dari perhitungan di atas, maka dapat dibuat tabel klasifikasi tingkatan nilai 

untuk menentukan tingkatan nilai pada keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

keterampilan berbicara siswa sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Klasifikasi Tingkat Nilai 

Rentang Kategori 

Keterampilan guru Aktivitas siswa Keterampilan 

Berbicara siswa 

33≤ skor ≤ 40 21,25 ≤ skor  ≤ 28 16≤ skor ≤ 20 Sangat baik 

25≤ skor < 33 17,25≤skor< 21,25 12 ≤ skor < 16 Baik 

17 ≤ skor < 25 11,75≤skor< 17,25 8 ≤ skor < 12 Cukup 

10≤ skor < 17 7 ≤ skor <11,75 4 ≤ skor < 8 Kurang 

 

3.7 Indikator Keberhasilan 

Model pembelajaran Picture and Picture dapat meningkatkan keterampilan 

berbicara krama lugu pada siswa kelas II SDN Karanganyar 02 Semarang, dengan 

indikator ketuntasan sebagai berikut: 

Kriteria ketuntasan Kategori 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat baik 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup 

R ≤ skor < Q1 Kurang 
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a. Keterampilan guru dalam pembelajaran bahasa Jawa pada keterampilan 

berbicara  ragam  krama lugu  menggunakan model Picture and Picture 

meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran  bahasa Jawa pada keterampilan berbicara 

ragam krama lugu menggunakan model Picture and Picture meningkat dengan 

kriteria sekurang-kurangnya baik. 

c. 75% siswa kelas II SDN Karanganyar 02 Semarang mengalami ketuntasan 

belajar individual sebesar ≥ 63 dalam pembelajaran bahasa Jawa pada 

keterampilan berbicara ragam krama lugu. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus yang terdiri dari empat 

pertemuan.  Berikut ini dipaparkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah 

dilaksanakan, meliputi indikator keterampilan guru, aktivitas siswa , dan hasil 

belajar siswa berupa keterampilan berbicara krama lugu setelah diterapkannya 

model Picture and Picture dalam pembelajaran. 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I Pertemuan 1 

4.1.1.2  Observasi 

4.1.1.2.1 Deskripsi Data Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran bahasa 

Jawa tema Kegiatanku dengan  model Picture and Picture pada siklus I diperoleh 

data sebagai berikut:
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Tabel 4.1 

Data Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan 1 

NO 

 

INDIKATOR TINGKAT KEMAMPUAN PEROLEHAN 

SKOR 

NILAI 

1 2 3 4 

1 Guru melakukan pra 

pembelajaran 

  √  3 B 

2 Melakukan Apersepsi  √   2 C 

3 Menyampaikan tujuan dan 

langkah-langkah pembelajaran 

 √   2 C 

4 Menyajikan materi sebagai 

pengantar. 

  √  3 B 

5 Memperlihatkan gambar kepada 

siswa. 

  √  3 B 

6 Membimbing siswa saat 

berdiskusi. 

 √   2 C 

7 Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mengurutkan 

gambar. 

  √  3 B 

8 Menjelaskan urutan gambar.  √   2 C 

9 Memberikan penguatan kepada 

siswa. 

 √   2 C 

10 Menutup pelajaran  √   2 C 

Jumlah Skor Total 24 

Rata-rata Skor 2,4 

Kategori Cukup 

Persentase Keberhasilan 60% 

 

Berdasarkan paparan tabel di atas, dapat dilihat bahwa keterampilan guru 

dalam pembelajaran bahasa Jawa Tema  Kegiatanku  melalui model  Picture and 

Picture masih dalam kategori  cukup. Indikator tersebut dapat dilihat dari jumlah 

skor yang diperoleh sebesar 24.  

Secara lebih lanjut keterampilan guru dalam pembelajaran bahasa Jawa 

pada siklus I pertemuan 1 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Kemampuan Melakukan Pra pembelajaran (keterampilan membuka pelajaran). 

Pada indikator keterampilan guru dalam melakukan pra-pembelajaran, 

guru memperoleh  skor 3 dengan kategori  baik. Hal ini ditunjukkan dengan 

adanya 3 deskriptor yang tampak yaitu:  
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1) Mempersiapkan sumber belajar.  

Kegiatan yang dilakukan guru adalah mempersiapkan Laptop, LCD, 

Lembar Kerja, dan lembar evaluasi.   

2) Mengkondisikan siswa  

Guru menyuruh siswa duduk sesuai dengan tempatnya masing-

masing. Pengaturan tempat duduk disesuaikan dengan kondisti fisik 

dan kognitif siswa agar semua siswa bisa menerima pelajaran dengan 

baik. Guru juga memberikan nasihat kepada siswa agar siswa 

bersikap tenang sebelum pelajaran dimulai. 

3) Mengecek kehadiran siswa 

Guru mengecek kehadiran  dengan  memberikan  pertanyaan  kepada 

siswa, ” Sinten ing kang mboten mangkat sekolah?”. Pada pertemuan 

pertama terdapat tiga anak yang tidak hadir dikarenakan sakit, izin, 

dan tidak ada keterangan. 

b. Guru Melakukan Apersepsi (keterampilan membuka pelajaran)  

Ada 2 deskriptor yang muncul pada indikator keterampilan guru dalam 

melakukan apersepsi. Deskriptor tersebut adalah: 

1) Memberikan apersepsi yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. 

Guru memberikan pertanyaan yang menggiring siswa berpikir menuju tema 

yang akan dibahas.  

2) Apersepsi sesuai dengan hal-hal yang konkrit. 

Apersepsi diberikan melalui pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

hal-hal yang dilakukan siswa sehari-hari. 
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Dari skor yang diperoleh , dapat disimpulkan guru masih dikatakan cukup dalam 

melakukan apersepsi.  

c. Menyampaikan Tujuan dan Langkah-langkah Pembelajaran (keterampilan 

membuka pelajaran) 

Pada indikator keterampilan guru dalam menyampaikan tujuan dan 

langkah-langkah pembelajaran,  mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup, hal 

ini ditunjukkan dengan adanya 2 deskriptor yang tampak yaitu: tujuan sesuai 

dengan indikator yang telah ditetapkan dan menampilkan tujuan dengan 

menggunakan Power Point atau ditulis pada white board. 

d. Menyajikan Materi Sebagai Pengantar (keterampilan menjelaskan) 

Pada indikator keterampilan guru dalam meyajikan materi sebagai 

pengantar, mendapatkan skor 3 dengan kategori baik, hal ini ditunjukkan dengan 3 

deskriptor yang tampak yaitu :  

1) Menyajikan materi dengan jelas 

Guru menyajikan  materi secara runtut. Materi yang dijelaskan 

saling terkait satu dengan yang lain. Pada saat menjelaskan materi, 

guru menggunakan suara yang keras sehingga penjelasannya bisa 

didengar oleh semua siswa. 

2) Materi disajikan sesuai dengan tema 

Materi yang disajikan guru sesuai dengan tema yang telah 

ditetapkan yaitu tema Kegiatanku. Guru memberikan materi tentang 

kegiatan anak mulai dari bangun tidur sampai sore hari, posisi 

matahari, dan apa itu basa krama lugu. 
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3) Penyajian materi dilakukan dengan menarik 

Penyajian materi dilakukan semenarik mungkin dengan 

menggunakan PPT. Penggunaan PPT diharapkan dapat menarik 

perhatian siswa untuk memperhatikan penjelasan guru. 

e. Memperlihatkan Gambar Kepada Siswa (Keterampilan mengadakan variasi 

pembelajaran) 

Pada indikator keterampilan guru dalam memperlihatkan gambar kepada 

siswa mendapatkan skor 3 dengan kategori baik, hal ini ditunjukkan dengan  3 

deskriptor yang tampak yaitu :   

1) Gambar sesuai dengan tema 

Guru menyajikan beberapa gambar tentang kegiatan siswa mulai dari 

bangun tidur samapi sore hari sehingga bisa ditarik kesimpulan 

bahwa gambar tersebut sesuai dengan tema. 

2) Gambar disajikan secara acak. 

Gambar disajikan guru melalui PPT secara acak agar dapat diurutkan 

oleh siswa. 

3) Gambar menarik 

Gambar yang ditampilkan berwarna sehingga siswa tertarik. 

f. Membimbing Siswa dalam Berdiskusi (keterampilan membimbing kelompok 

kecil dan mengelola kelas) 

Deskriptor yang muncul pada indikator  keterampilan guru dalam 

membimbing siswa adalah 2 deskriptor. Dari 2 deskriptor tersebut, maka guru 

mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup. Deskriptor yang tampak yaitu: 
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1)  Mengatur tempat duduk siswa sesuai dengan kelompok 

Guru mengelompokkan siswa dengan anggota tiap kelompok sebanyak dua 

siswa. Anggota kelompok merupakan teman sebangku siswa, sehingga 

guru tidak memperbolehkan siswa pindah ke tempat dudu lain. 

2) Berkeliling membimbing diskusi. 

Guru berkeliling di dalam kelas untuk mengamati jalannya diskusi. Selain 

itu memberikan penjelasan jika ada siswa yang belum paham tentang tugas 

yang diberikan guru. 

g. Memberikan Kesempatan Kepada Siswa Untuk Mengurutkan Gambar 

(keterampilan mengadakan variasi pembelajaran). 

Pada indikator keterampilan guru dalam memberikan kesempatan pada 

siswa untuk mengurutkan gambar, terdapat 3 deskriptor yang tampak. Ketiga 

deskriptor tersebut adalah: 

1) Memanggil siswa secara acak untuk mengurutkan gambar. 

Guru memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk mengurutkan 

gambar dengan cara menunjuk siswa secara bergilir. Dengan menunjuk 

secara bergiliran, semua  siswa akan mendapatkan kesempatan.  

2) Memberikan pengarahan kepada siswa ketika mengurutkan gambar. 

Guru memberikan pengarahan kepada siswa agar bisa mengurutkan gambar 

dengan benar. 

3) Memberikan pertanyaan tentang isi gambar yang telah diurutkan. 

Guru memberikan pertanyaan tentang isi gambar yang telah diurutkan agar 

siswa mudah dalam memceritakan gambar. 



78 
 

 
 

h. Kemampuan Menjelaskan Urutan Gambar (ketermpilan memberikan 

penjelasan) 

Pada indikator keterampilan guru dalam  menjelaskan urutan gambar 

mendapatkan skor  2 dengan kategori cukup, hal ini ditunjukkan dengan adanya 2 

deskriptor yang tampak yaitu: menjelaskan isi masing-msing gambar dan 

mengurutkan gambar dengan benar. 

i.    Memberikan Penguatan Kepada Siswa (keterampilan memberikan 

penguatan) 

Pada indikator  keterampilan guru dalam memberikan penguatan  

mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup, hal ini ditunjukkan dengan adanya 2 

deskriptor yang tampak yaitu: 

1) Memberikan penguatan verbal. 

Guru memberikan ucapan bagus, pintar kepada siswa yang aktif 

dalam pembelajaran. 

2) Memberikan penguatan berupa hadiah. 

Guru memberikan  stiker kepada siswa yang berani berbicara krama 

lugu di depan kelas. 

j. Menutup Pelajaran 

Pada indikator keterampilan guru dalam menutup pelajaran, terdapat 2 

deskriptor yang tampak sehingga memperoleh skor 2. Deskriptor yang 

muncul adalah: 

1) Melakukan evalasi 

Guru  memberikan soal evaluasi berupa lima soal pilihan ganda. 
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2) Menutup pembelajaran dengan salam 

Setelah pembelajaran selesai, guru menutupnya dengan salam. 

Berdasarkan hasil pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran 

bahasa Jawa, maka dapat disajikan dengan diagram sebagai berikut. 

 

Gambar 4.1. Diagram Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus I 

Pertemuan 1 

4.1.1.3.2 Deskripsi Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran tema Kegiatanku 

dengan model Picture and Picture pada siklus I pertemuan pertama diperoleh data 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.2   

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 1 

No. Aspek yang dinilai 

Jumlah siswa yang 

mendapat skor 
Skor 

maksi

mal 

Juml

ah 

skor 

Rata-

rata 

skor % Nilai 1 2 3 4 

1. Kesiapan dalam belajar  3 5 10 2 80 51 1,8 64% C 

2. Bertanya dan 

menjawab pertanyaan 

dari guru dalam 

pembelajaran berbicara 

bahasa Jawa ragam 

krama lugu 3 2 13 2 80 51 1,8 64% C 

3. Memperhatikan 

penjelasan guru dalam 

pembelajaran  3 15 2 0 80 49 1,7 61% C 

4. Tertarik mengamati 

dan mengomentari 

gambar yang disajikan 

guru. 3 8 5 4 80 49 1,7 61% C 

5. Kedisiplinan siswa 

dalam pembelajaran 6 5 4 5 80 48 1,7 60% C 

6. Aktif dalam 

pembelajaran  dengan 

metode Picture and 

Picture 5 10 3 2 80 42 1,5 53% C 

7. Keaktifan dan 

keberanian siswa dalam 

berbicara krama lugu.   6 4 6 4 80 48 1,7 60% C 

Jumlah rata-rata skor 11,9 

Kategori 

Cukup 

Rata-rata skor 1,7 

Persentase 60% 

 

Berdasarkan paparan tabel di atas, terlihat  aktivitas siswa dalam 

pembelajaran bahasa Jawa dengan tema Kegiatanku  melalui model Picture and 

Picture pada siklus I pertemuan 1 diperoleh jumlah rata-rata skor sebesar 16,9  

dengan kriteria cukup. Secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut. 

a. Kesiapan Siswa dalam Belajar 

Sesuai dengan data observasi ketika pembelajaran, diperoleh skor pada 

indikator kesiapan siswa dalam belajar dengan rata-rata 2,6 berkategori baik 

dengan persentase 64%. Terdapat 3 siswa mendapatkan skor 1, 5 siswa mendapat 
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skor 2, 10 siswa mendapat skor 3 dan 2 siswa mendapat skor 4. Sebagian besar 

siswa sudah bisa masuk ke dalam kelas dengan  tertib, menempati tempat duduk 

dengan rapi, dan  mempersiapkan buku dan alat tulisnya. Akan tetapi masih belum 

bisa duduk dengan tenang pada tempat duduk masing-masing. Siswa masih 

banyak bercanda sebelum pelajaran dimulai.  

b. Bertanya dan  Menjawab Pertanyaan dari Guru dalam Pembelajaran Berbicara 

Ragam Krama Lugu . 

Dari hasil observasi pada pembelajaran, rata-rata yang diperoleh pada 

indikator keterampilan siswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaan adalah 2,6 

dengan kategori baik dan persentase 64%. Sebanyak   3  siswa memperoleh skor 

1, dua siswa memperoleh skor dua, 13 siswa memperoleh skor tiga, dan 2 siswa 

mendapatkan skor 4. Sebelum mengajukan pertanyaan kebanyakan siswa sudah 

mengangkat tangan terlebih dahulu. Siswa bertanya kepada guru dengan jelas dan 

suara yang keras. Namun jika menjawab pertanyaan dari guru, jawaban belum 

jelas.  

c. Memperhatikan Guru dalam Pembelajaran Berbicara bahasa Jawa Ragam 

Krama Lugu. 

Pada indikator aktivitas siswa dalam memperhatikan penjelasan dari 

guru, sebanyak 12 siswa mendapatkan skor 3 karena terdapat 3 deskriptor yang 

tampak yaitu sikap duduk yang baik, mendengarkan penjelasan guru, dan tenang 

ketika mendegarkan penjelasan guru.  Terdapat 5 siswa memperoleh skor 2 

dengan 2 deskriptor yang tampak yaitu sikap duduk yang baik dan mendengarkan 

penjelasan guru. Sebanyak 3 siswa masih belum memperhatikan penjelasan guru. 
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Mereka hanya duduk dengan sikap yang baik, akan tetapi tidak fokus pada 

pembelajaran sehingga skor yang diperoleh adalah 1. Dari skor yang telah 

diperoleh, maka rata-rata yang didapat adalah 2,5 dengan kategori baik dan 

persentaase 61%. 

d. Tertarik Mengamati dan Mengomentari Gambar yang Diberikan oleh guru. 

  Pada indikator aktivitas siswa dalam  mengamati dan mengomentari 

gambar, 5 siswa perhatiannya terpusat pada gambar dan antusias dalam 

mengamati gambar sehingga masing-masing siswa mendapatkan skor 3. 

Sebanyak 8 siswa mendapatkan skor 2 dengan 2 deskriptor yang tampak, yaitu 

perhatian terpusat pada gambar dan senang mengamati gambar yang disajikan 

guru. Terdapat 3 siswa yang memperoleh skor satu dengan 1 deskriptor yang 

tampak yaitu perhatian terpusat pada gambar. 4 siswa mendapat skor 4. Dari 

skor yang telah diperoleh, maka rata-ratanya adalah 1,7 dan persentase 61,25%. 

e. Kedisiplinan Siswa Dalam Mengikuti Pelajaran 

Rata-rata skor yang diperoleh pada indikator kedisiplinan siswa dalam 

mengikuti pelajaran adalah 2,4 dengan kategori baik dan persentase 60%. Pada 

indikator ini, sebanyak 6 siswa mendapatkan skor masing-masing 1. Hal tersebut 

dikarenakan hanya ada 1 deskriptor yang tampak yaitu mengerjakan tugas dari 

guru. Sejumlah 5 siswa mendapatkan skor dua dengan 2 indikator yang muncul. 

Kemudian 4 siswa memperoleh skor 3 dan 5 anak mendapatkan skor 4.   

f. Aktif dalam Pembelajaran Menggunakan model Picture and Picture 

 Berdasarkan hasil pengamatan, keaktifan siswa dalam pembelajaran 

bahasa Jawa mendapatkan rata-rata skor 2,1 dengan kategori baik. Perolehan  
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rata-rata tersebut berdasarkan pada jumlah skor yang diperoleh setiap siswa. 

Sebanyak 10 siswa mendapatkan skor 2 dengan dua deskriptor yang muncul 

yaitu memperhatikan  dan mengurutkan gambar yang disajikan guru. Terdapat 5 

siswa mendapatkan skor 1 dengan 1 deskriptor yang muncul, tiga siswa 

mendapatkan skor 3 dan 2 anak mendapatkan skor 4. 

g. Keaktifan dan Keberanian Siswa dalam Berbicara Krama Lugu. 

Menurut hasil pengamatan , keaktifan dan keberanian siswa dalam 

berbicara krama lugu di depan kelas mendapatkan rata-rata skor 2,4 dengan 

kategori baik. Sebanyak 6 siswa memperoleh skor 1 dengan 1 deskriptor yang 

tampak, 4 siswa memperoleh skor 2, 6 siswa mendapatkan skor 3 dan 4 siswa 

mendapatkan skor 4. 

Dari penjabaran hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 

1, maka dapat disajikan dalam gambar diagram sebagai berikut: 

                  

            Gambar 4.2. Diagram Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I 

Pertemuan 1  

4.1.1.2.3 Deskriptor Pengamatan Keterampilan Berbicara Krama Lugu Siswa  

Pada tindakan siklus I pertemuan 1, guru melakukan penilaian untuk 

mengukur keterampilan berbicara krama lugu siswa melalui model pembelajaran 

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7

aktivitas siwa
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Picture and Picture. Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilaksanakan, maka 

diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Data Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara Siklus I Pertemuan 1 

No. Indikator 

Tingkat kemampuan 

Jumlah 

skor 

Rata-

rata 

skor Persentase Kategori 1 2 3 4 

1. Penggunaan intonasi dalam 

berbicara krama lugu. 4 14 2 0 39 2,0 49% C 

2. Pelafalan bunyi kata dalam 

berbicara krama lugu. 2 16 2 0 40 2,0 50% C 

3. Keberanian dan sikap dalam 

berbicara krama lugu. 0 12 8 0 48 2,4 60% C 

4. Kelancaran dalam berbicara 

krama lugu. 1 14 5 0 44 2,2 55% C 

5. Ketepatan pemilihan kata 

dalam berbicara krama lugu. 7 13 0 0 32 1,6 40% D 

Jumlah skor total 10,2 

Rata-rata skor 1,62 

Persentase 40,50% 

Kategori Cukup 

 

Dari tabel keterampilan siswa dalam berbicara krama lugu dapat dilihat 

pada siklus I pertemuan 1, skor yang didapat adalah 10,2 dengan kategori cukup. 

Persentase ketuntasan yang dicapai siswa sebesar 40,50%. Hasil pengamatan 

keterampilan berbicara siswa akan dipaparkan sebagai berikut: 

a. Penggunaan Intonasi dalam Berbicara Krama Lugu 

Pada indikator penggunaan intonasi dalam berbicara krama lugu, 

rata-rata yang diperoleh adalah 2,0 dengan kategori cukup dan persentase 

49%. Sejumlah 14 siswa berbicara keras tidak sesuai dengan intonasi.  

Sedangkan 4 siswa berbicara pelan dengan intonasi tidak tepat dan 2 siswa 

berbicara pelan sesuai dengan intonasi.  

b. Pelafalan Bunyi Kata dalam Berbicara Krama Lugu. 
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Pada indikator pelafalan bunyi kata dalam berbicara krama lugu, 

kebanyakan siswa melafalkan bunyi vokal dan konsonan kurang jelas akan 

tetapi masih bisa dipahami. Ada dua siswa yang  pelafalan bunyi vokal 

dan konsonannya tidak jelas dan dua siswa yang lain melafalkan vokal dan 

konsonan dengan jelas tetapi masih ada kesalahan. Dari skor yang 

diperoleh, maka rata-rata yang didapat adalah 2 dengan kategori cukup dan 

persentase 50%. 

c. Keberanian dan Sikap dalam Berbicara Krama Lugu. 

Sebagian besar siswa sudah mau berbicara di depan kelas, akan 

tetapi masih terlihat gugup dan bersikap kurang baik. Siswa terlihat takut 

jika disuruh berbicara didepan kelas. Sedangkan sebagian siswa  sudah 

mampu bersikap baik walaupun masih terlihat gugup. Rata-rata skor yang 

diperoleh pada indikator ini adalah 2,2 dengan kategori cukup dan 

persentase 60%. Sebanyak 12 siswa mendapat skor dua dan 8 siswa 

mendapat skor 3. 

d. Kelancaran Dalam Berbicara Krama Lugu. 

Ketika berbicara di depan kelas, sebagian siswa masih banyak 

mengulang kata. Mereka banyak melakukan kesalahan pada saat 

mengucapkan kata. Rata-rata skor yang diperoleh pada indikator ini adalah 

dua dengan kategori cukup. Sebanyak 14 anak mendapatkan skor dua, 

lima siswa mendapatkan skor tiga dan sisanya mendapatkan skor satu. 

Dari perolehan skor tersebut, maka kelancaran siswa dalam berbicara 

krama lugu termasuk dalam kategori cukup dan persentsenya 55%.  
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e. Pemilihan kata dalam berbicara krama lugu. 

Banyak siswa yang masih berbicara dengan menggunakan bahasa 

campuran yaitu bahasa ngoko dan bahasa Indonesia, sedangkan sisanya 

berbicara dengan bahasa ngoko saja. Rata-rata yang diperoleh sebesar 1,6 

dengan kategori cukup dan persentaase 40 %, dengan perolehan skor 

sejumah 32 dari 13 siswa yang mendapat skor dua dan  tujuh siswa  

mendapat skor satu. 

Dari penjelasan yang telah dipaparkan, maka diketahui dari ke lima 

aspek yang dinilai belum mencapai kriteria baik. Bahkan terdapat satu  

indikator yang masih dalam kriteria kurang. Jauhnya keterampilan berbicra 

siswa dari harapan disebabkan karena anak tidak terbiasa dalam berbicara 

bahasa jawa khususnya krama. Dibawah ini merupakan tabel Distribusi 

Frekuensi Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara Siswa Siklus I 

Pertemuan 1. 

Tabel 4.4 

 Distribusi Frekuensi Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara 

Siklus I Pertemuan 1 

Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif Kualifikasi 

0-62 17 85% Tidak Tuntas  

63-75 3 15% Tuntas 

76-88 - - - 

89-100 - - - 

Jumlah 20 
100% 
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Berdasarkan tabel distribusi Frekuensi Keterampilan Berbicara 

Siswa yang telah dipaparkan, diketahui ketuntasan  hasil belajar siswa 

sebesar 15% yaitu 3 siswa yang sudah mencapai tuntas dengan nilai 

masing-masing 65. 85% yaitu 15 siswa mendapatkan nilai 50, 40, 45, 55, 

45, 55, 60, 45, 40, 55, 45, 45, 50, 55, 50, dan 45 yang masih belum 

mencapai tuntas. Banyak siswa yang masih mengalami kesulitan dalam 

berbicara dengan bahasa krama lugu. Siswa sulit menghafal kosa kata 

bahasa Jawa sehingga ketika maju ke depan kelas masih membaca teks 

yang diberikan guru. Dibawah  ini merupakan diagram  persentase 

ketuntasan penilaian keterampilan berbicara siswa dalam pembelajaran 

Bahasa Jawa. 

 

Gambar 4.3. Diagram Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa  Siklus 

I Pertemuan 1 

Diagram persentase ketuntasan penilaian keterampilan berbicara tersebut, 

menunjukkan ketuntasan siswa sebesar 15% dengan rata-rata 50,75. Pencapaian 

terseebut  belum mencapai target indikator keberhasilan yang diharapkan yaitu 

75%. 
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4.1.1.3  Refleksi  

Refleksi merupakan tahapan pengkajian dan penganalisiisan data yang 

diperoleh pada siklus I Pertemuan 1. Hasil dari refleksi akan digunakan sebagai 

acuan pelaksanaan tindakan pada siklus I pertemuan ke 2. Berdasarkan deskripsi  

hasil observasi pada siklus I pertemuan 1, masih terdapat beberapa masalah yang 

muncul dalam pembelajaran. Permasalahan yang muncul adalah: 

4.1.1.3.1 Aspek keterampilan guru 

Keterampilan guru pada siklus I pertemuan 1 masih dalam kategori cukup. 

Berikut merupakan  kekurangan yang perlu diperbarui guru.  

a. Keterampilan guru dalam  melakukan pra pembelajaran dinilai sudah baik. 

Akan tetapi pada saat guru melakukan pra pembelajaran, guru hanya 

mengucapkan salam dan  tidak  menyuruh ketua kelas memimpin do‟a. Hal ini 

dikarenakan pada saat guru masuk ke dalam kelas, anak sudah berdoa sendiri.  

b. Dalam keterampilan memberikan apersepsi, guru tidak menanyakan materi 

yang telah dipelajari sebelumnya. Selain itu apersepsi tidak sesuai dengan hal-

hal konkrit. 

c. Guru kurang bisa menyampaikan pembelajaran dengan jelas. Jalannya 

pembelajaran tidak dijelaskan oleh guru. 

d. Dalam  menyampaikan  materi, guru sudah bisa memberikan  materi secara 

baik. Akan tetapi guru kurang melakukan varisasi  posisi ketika mengajar. 

Guru lebih banyak berada di depan saja. 

e. Pada saat memberikan kesempatan siswa untuk mengurutkan gambar, guru 

belum memberikan pertanyaan mengenai alasan pengurutan gambar tersebut. 
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f. Guru belum memberikan penjelasan secara berulang ketika menjelaskan urutan 

gambar. 

g. Guru tidak menyimpulkan pelajaran. 

h. Guru kurang bisa menguasai kelas, sehingga masih banyak siswa yang tidak 

fokus dalam pembelajaran. 

4.1.1.3.2 Aspek aktivitas siswa 

Aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 1 masih belum bisa dikatakan 

baik. Hal ini ditunjukkan dari perolehan skor yang masih dalam kategori cukup. 

Beberapa aktivitas yang perlu diperbaiki adalah: 

a.  Kesiapan siswa dalam belajar sudah baik. Hanya beberapa siswa yang masih 

belum tertib ketika memasuki kelas.  

b. Siswa kurang jelas dalam menjawab pertanyaan dari guru. 

c. Ada beberapa siswa yang tidak mau berdiskusi dengan teman sebangku. 

d. Banyak siswa yang tidak fokus dalam pembelajaran. 

e. Banyak dari siswa yang tidak mau maju ke depan kelas untuk bercerita dengan 

bahasa Jawa Krama Lugu. 

4.1.1.3.3 Keterampilan Berbicara Siswa 

Secara keseluruhan aspek keterampilan berbicara siswa masih dalam 

kategori cukup. Beberapa indikator  yang perlu ditingkatkan adalah: 

a. Siswa banyak yang berbicara tidak sesuai dengan intonasi. 

b. Siswa juga banyak yang belum jelas dalam mengucapkan bunyi vokal dan 

konsonan. 
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c. Kebanyakan siswa tidak mau jika disuruh maju didepan kelas. Jika mau ke 

depan kelas dalam berbicara masih  terlihat gugup dan banyak melakukan 

pengulangan kata. 

4.1.1.4 Revisi 

Berdasarkan refleksi permasalahan yang telah diuraiakan di atas, maka 

hal-hal yang perlu diperbaiki dan diadakan revisi untuk tahap pelaksanaan 

berikutnya adalah:  

4.1.1.4.1 Aspek keterampilan guru 

a. Guru seharusnya berangkat lebih awal sehingga dapat melaksanakan pra 

pembelajaran dengan baik. 

b. Guru harus memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa tentang sesuatu 

yang konkrit. 

c. Ketika memberikan penjelasan, hendaknya guru tidak hanya berada di depan 

kelas saja. Guru bisa berjalan mengelilingi kelas. 

d. Guru harus memberikan arahan tentang jalannya diskusi agar diskusi tidak 

melenceng dari bahasan. 

e. Guru harus memberikan penjelasan berulang kepada siswa agar siswa lebih 

memahami pelajaran. 

f. Guru harus menyampaikan langkah-langkah jalannya pembelajaran. 

g. Guru harus membuat kesimpulan materi yang telah dipelajari dan harus 

melibatkan siswa. 

4.1.1.4.2 Aspek aktivitas siswa 
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a. Guru harus bisa mengkondisikan kelas semenarik mungkin agar siswa bisa 

fokus dalam mengikuti pelajaran. 

b. Guru harus bisa memberikan penguatan kepada siswa agar berani berbicara di 

depan kelas. 

c. Guru hendaknya banyak mengajak siswa berbicara dengan bahasa Jawa agar 

pada siklus I pertemuan 2, keterampilan berbicara siswa mengalami 

peningkatan. 

4.1.1.4.3 Keterampilan Berbicara Siswa 

Guru harus lebih banyak memberikan pelatihan kepada siswa tentang kosa kata 

bahasa krama lugu. 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I Pertemuan 2 

4.1.2.1 Observasi 

4.1.2.1.1 Deskripsi Data Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran bahasa 

Jawa  tema Keluargaku dengan model Picture and Picture pada siklus I 

pertemuan 2 diperoleh data sebagai berikut. 
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Tabel 4.5 

Data Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan 2 

 

 
No. 

 

 
Indikator 

Tingkat kemampuan  

 
Perolehan 

skor 

Nilai 
1 2 3 4 

1. Guru melakukan Pra pembelajaran 
   

√ 4 A 

2. Melakukan Apersepsi 
 

√ 
  

2 C 

3. 
Menyampaikan tujuan dan langkag-

langkah pembelajaran   
√ 

 
3 B 

4. Menyajikan materi sebagai pengantar 
 

√ 
  

2 C 

5. Memperlihatkan gambar kepada siswa 
   

√ 4 A 

6. Membimbing siswa dalam berdiskusi 
  

√ 
 

3 B 

7. 
Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengurutkan gambar  
√ 

  
2 C 

8. Menjelaskan urutan gambar 
 

√ 
  

2 C 

9. Memberikan penguatan kepada siswa 
 

√ 
  

2 C 

10. Menutup Pelajaran 
  

√ 
 

3 B 

Jumlah skor total 27 

Rata-rata skor 2,7 

Kategori Baik 

Persentase Keberhasilan 67,50% 

 

Berdasarkan paparan tabel di atas, dapat dilihat bahwa keterampilan guru 

dalam pembelajaran bahasa Jawa Tema Keluargaku melalui model Picture and 

Picture telah mengalami peningkatan. Indikator tersebut dapat dilihat dari jumlah 

skor yang diperoleh sebesar 27, dengan kategori baik.  

Keterampilan guru dalam pembelajaran bahasa Jawa pada siklus I 

pertemuan 2  dijelaskan sebagai berikut. 

a. Kemampuan Melakukan Pra pembelajaran (keterampilan memuka 

pelajaran). 

Pada indikator keterampilan guru dalam  melakukan pra-

pembelajaran, guru memperoleh  skor 4 dengan kategori  sangat baik. Hal 

ini ditunjukkan dengan  3 deskriptor yang tampak yaitu:  
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1) Mempersiapkan sumber belajar.  

Kegiatan yang dilakukan guru adalah mempersiapkan Laptop, 

LCD, Lembar Kerja, dan lembar evaluasi.   

2) Mengkondisikan siswa.  

Guru menyuruh siswa duduk sesuai dengan tempatnya 

masing-masing. Pengaturan tempat duduk disesuaikan dengan 

kondisti fisik dan kognitif siswa agar semua siswa bisa menerima 

pelajaran dengan baik. Guru juga memberikan nasihat siswa agar 

siswa bersikap tenang sebelum pelajaran dimulai. 

3) Mengucapkan salam dan menyuruh ketua kelas memimpin do‟a.  

4) Mengecek kehadiran siswa. 

Guru mengecek kehadiran  siswa . Pada pertemuan ke dua, 

kehadiran siswa 100%. 

b. Guru Melakukan Apersepsi (keterampilan membuka pelajaran)  

Dalam melakukan apersepsi, guru termasuk dalam kategori cukup. 

Ditunjukkan adanya 2 deskriptor yang muncul pada indikator 

keterampilan guru dalam melakukan apersepsi. Deskriptor tersebut 

adalah: 

1) Memberikan apersepsi yang berkaitan dengan materi yang akan 

diajarkan. 

Guru memberikan pertanyaan yang menggiring siswa berpikir menuju 

tema yang akan dibahas.  

2) Memberikan apersepsi yang menarik. 
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Apersepsi diberikan dengan mengajak siswa bernyanyi dan melakukan 

tanya jawab ringan, sehingga siswa tertarik dan suasana belajar menjadi 

menyenangkan. 

c. Menyampaikan Tujuan dan Langkah-langkah Pembelajaran (keterampilan 

membuka pelajaran) 

      Pada indikator keterampilan guru dalam menyampaikan tujuan dan 

langkah-langkah pembelajaran,  skor yang diperoleh adalah 3 dengan kategori 

baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya 3 deskriptor yang tampak yaitu: 

1) Tujuan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. 

2) Menampilkan tujuan dengan menggunakan Power Point atau ditulis pada    

white      board. 

3) Menyampaikan tujuan dengan jelas. 

d. Menyajikan Materi Sebagai Pengantar (keterampilan menjelaskan) 

      Pada indikator keterampilan guru dalam meyajikan materi sebagai 

pengantar, mendapatkan      skor 3 dengan kategori baik, hal ini ditunjukkan 

dengan adanya 3 deskriptor yang tampak yaitu:  

1) Menyajikan materi dengan jelas. 

Guru menyajikan materi secara runtut. Materi yang dijelaskan 

saling terkait satu dengan yang lain. Pada saat menjelaskan materi, guru 

menggunakan suara yang keras sehingga penjelasannya bisa didengar oleh 

semua siswa. 

2) Materi disajikan sesuai dengan tema. 
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Materi yang disajikan guru sesuai dengan tema yang telah 

ditetapkan yaitu tema Keluargaku. Guru memberikan materi tentang 

tentang anggota keluarga, silsilah keluarga, dan bahasa krama lugu. 

e. Memperlihatkan Gambar Kepada Siswa (Keterampilan mengadakan variasi 

pembelajaran) 

Pada indikator keterampilan guru dalam  memperlihatkan gambar kepada 

siswa mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik, hal ini ditunjukkan 

dengan adanya 4 deskriptor yang tampak yaitu:   

1) Gambar sesuai dengan tema. 

Guru menyajikan beberapa gambar tentang anggota keluarga sehingga bisa 

ditarik kesimpulan bahwa gambar tersebut sesuai dengan tema. 

2) Gambar disajikan secara acak. 

Gambar disajikan guru melalui PPT secara acak agar dapat diurutkan oleh 

siswa. 

3) Gamabar menarik. 

Gambar yang ditampilkan dengan gambar berwarna sehingga siswa 

tertarik. 

4) Gambar disajikan dengan jelas menggunakan LCD. 

Guru menampilkan gambar menggunakan LCD dengan ukuran yang besar 

sehingga gambar bisa dilihat siswa dengan jelas. 

f. Membimbing Siswa dalam Berdiskusi (keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil dan mengelolaa kelas). 
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Deskriptor yang muncul pada indikator  keterampilan guru dalam 

membimbing siswa adalah 3 deskriptor. Dari 3 deskriptor tersebut, maka guru 

mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak yaitu: 

1) Mengatur tempat duduk siswa sesuai dengan kelompok. 

Guru mengelompokkan siswa dengan anggota tiap kelompok sebanyak 

dua siswa. Anggota kelompok merupakan teman sebangku siswa. Guru 

tidak memperbolehkan siswa pindah ke tempat duduk lain. 

2) Berkeliling membimbing diskusi. 

Guru berkeliling  mengamati jalannya diskusi dan memberikan  penjelasan  

kepasa siswa yang belum memahami tugas yang dikerjakan. 

3)  Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap siswa untuk 

berpendapat. 

Guru menunjuk siswa secara bergiliran, sehingga semua siswa bisa 

memperoleh kesempatan yang sama untuk berpendapat. 

g. Memberikan Kesempatan Kepada Siswa Untuk Mengurutkan Gambar 

(keterampilan mengadakan variasi). 

Pada indikator keterampilan guru dalam memberikan kesempatan 

pada siswa untuk mengurutkan gambar, terdapat tiga deskriptor yang 

tampak. Ketiga deskriptot tersebut adalah: 

1) Memanggil siswa secara acak untuk mengurutkan gambar. 

Guru memberikan  kesempatan kepada setiap siswa untuk mengurutkan 

gambar dengan cara menunjuk siswa secara bergilir. Dengan menunjuk 

secara bergiliran, semua siswa akan mendapatkan kesempatan.  
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2) Memberikan pertanyaan tentang isi gambar yang telah diurutkan. 

Guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang isi gambar yang telah 

diurutkan agar siswa bisa memberikan alasan pengurutan gambar tersebut. 

h. Kemampuan Menjelaskan Urutan Gambar (ketermpilan memberikan 

penjelasan). 

Pada indikator keterampilan guru dalam  menjelaskan urutan gambar 

mendapatkan skor  2 dengan kategori cukup,  hal ini ditunjukkan dengan  

adanya  2 deskriptor yang tampak yaitu: 

1) Menjelaskan isi masing-masing gambar. 

2) Mengurutkan gambar dengan benar. 

Pada indikator ini, guru tidak memberikan penjelasan tentang alasan 

pengurutan gambar. 

i. Memberikan Penguatan Kepada Siswa (keterampilan memberikan penguatan) 

Pada indikator  keterampilan guru dalam  memberikan penguatan  

mendapatkan skor 2 dengan  kategori cukup, hal ini ditunjukkan dengan 

adanya 2 deskriptor yang tampak. Guru memberikan penguatan  verbal dan 

memberikan  hadiah berupa gantungan kunci kepada siswa yang aktif dalam 

pembelajaran. 

j. Menutup Pelajaran 

Pada indikator keterampilan guru dalam  menutup pelajaran, terdapat 3 

deskriptor yang tampak sehingga memperoleh skor 3. Guru menyimpulkan 

pembelajaran bersama-sama dengan siswa kemudian memberikan soal 

evaluasi. Setelah pembelajaran selesai, guru menutupnya dengan salam. 
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Berdasarkan hasil pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran 

bahasa Jawa siklus I petemuan 2, maka dapat disajikan  diagram sebagai berikut. 

 

Gambar 4.4. Diagram Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus I 

Pertemuan 2 

4.1.2.3.2 Deskripsi Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran tema Keluargaku 

dengan model Picture and Picture pada siklus I pertemuan 2 diperoleh data 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 2 

No. Aspek yang dinilai 

Jumlah siswa yang 

mendapat skor 
Skor 

maksimal 

Jumlah 

skor 

Rata-

rata 

skor % Nilai 1 2 3 4 

1. Kesiapan dalam belajar  

0 3 3 14 80 71 2,5 89% C 

2. Bertanya dan menjawab 

pertanyaan dari guru 

dalam pembelajaran 

berbicara bahasa Jawa 

ragam krama lugu 0 1 4 15 80 74 2,6 93% B 

3. Memperhatikan 

penjelasan guru dalam 

pembelajaran  1 1 2 16 80 73 2,6 91% B 

4. Tertarik mengamati dan 

mengomentari gambar 

yang disajikan guru. 2 1 4 13 80 68 2,4 85% C 
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5. Kedisiplinan siswa 

dalam pembelajaran 0 2 12 6 80 64 2,3 80% C 

6. Aktif dalam 

pembelajaran  dengan 

metode Picture and 

Picture 0 1 5 14 80 73 2,6 91% B 

7. Keaktifan dan 

keberanian siswa dalam 

berbicara krama lugu.   0 0 3 17 80 77 2,8 96% B 

Jumlah skor 
17,9 

Kategori 

baik 

Rata-rata skor 2,6 

Persentase 64,00% 

 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat  aktivitas siswa  pada siklus I pertemuan 2 

memperoleh jumlah rata-rata skor sebesar 17,9  dengan kriteria baik. Data tersebut 

akan dipaparkan sebagai berikut: 

a. Kesiapan siswa dalam belajar. 

Pada indikator kesiapan siswa dalam belajar diperoleh rata-rata 2,5 

dengan kategori cukup. Persentase kesiapan siswa dalam belajar adalah 

89%.  Siswa sudah bisa masuk ke dalam kelas dengan tertib walaupun ada 

beberapa yang masih belum tertib. Ketika di dalam kelas  anak sudah 

sedikit tenang dan mau mempersiapkan alat tulisnya.  

b. Bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru dalam pembelajaran 

berbicara bahasa  Jawa Ragam Krama Lugu. 

  Dari hasil observasi pada pembelajaran, rata-rata yang diperoleh 

pada indikator keterampilan siswa dalam bertanya dan menjawab 

pertanyaan adalah 2,6 dengan kategori baik. Persentase indikator siswa 

dalam bertanya dan menjawab pertanyaan sebesar 93%. Sebagian besar 

siswa sudah mampu bertanya dan menjawab pertanyaan dengan baik. 
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c. Memperhatikan penjelasan guru dalam pembelajaran berbicara bahasa 

Jawa ragam krama lugu. 

  Pada indikator aktivitas siswa dalam memperhatikan penjelasan 

dari guru, skor yang diperoleh dalah 2,5 dengan kategori baik. Persentase 

pada aktivitas siswa dalam memperhatikan penjelasan guru adalah 91%. 

Siswa sudah mulai bisa mendengarkan dan mencatat penjelasan guru 

dengan sikap duduk yang baik dan tenang. 

d. Tertarik mengamati dan mengomentari gambar yang disajikan oleh guru. 

          Pada indikator aktivitas siswa dalam mengamati dan mengomentari 

gambar, diperoleh  rata-rata skor  2,5 dengan kategoti kurang. Perhatian 

anak masih belum fokus pada gambar yang disajikan guru. Persentase 

yang diperoleh sebesar 85%. 

e. Kedisiplinan siswa dalam mengikuti pelajaran 

          Rata-rata skor yang diperoleh pada indikator kedisiplinan siswa 

dalam mengikuti pelajaran adalah 2,3 dengan kategori cukup. Persentase 

pada indikator kedisiplinan siswa sebesar 80%. 

f. Aktif dalam pembelajaran menggunakan model Picture and Picture 

          Berdasarkan hasil pengamatan, keaktifan siswa dalam 

pembelajaran bahasa Jawa mendapatkan rata-rata skor 2,1 dengan kategori 

baik. Persentse keaktifan siswa dalam pembelajaran adalah 91%. 

g. Keaktifan dan keberanian siswa dalam berbicara krama lugu. 

         Menurut hasil pengamatan , keaktifan dan keberanian siswa dalam 

berbicara krama lugu di depan kelas mendapatkan rata-rata skor 2,8 
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dengan persentase 96%. Dari rata-rata yang diperoleh maka keaktifan 

siswa termasuk dalam kategori baik. 

Dari penjabaran hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 

2, maka dapat disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut: 

 

Gambar 4.5. Diagram Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I 

Pertemuan 2  

4.1.2.3.3 Deskriptor Pengamatan Keterampilan Berbicara Krama Lugu Siswa  

Pada tindakan siklus I pertemuan 2, guru melakukan penilaian untuk 

mengukur keterampilan berbicara krama lugu siswa melalui model pembelajaran 

Picture and Picture. Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilaksanakan, maka 

diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Data Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara Siklus 1 Pertemuan 2 

No. Indikator 

Tingkat kemampuan 

Jumlah 

skor 

Rata-

rata 

skor Persentase Kategori 1 2 3 4 

1. Penggunaan intonasi dalam berbicara 

krama lugu. 5 9 5 1 42 2,1 53% C 

2. Pelafalan bunyi kata dalam berbicara 

krama lugu. 1 13 4 2 48 2,4 60% B 

3. Keberanian dan sikap dalam berbicara 

krama lugu. 2 10 5 3 49 2,5 61% C 

4. Kelancaran dalam berbicara krama lugu. 
7 3 9 1 46 2,3 58% B 

5. Ketepatan pemilihan  kata dalam 

berbicara krama lugu. 10 5 4 1 39 2,0 49% C 
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Jumlah skor total 11,2 

Rata-rata skor 
2,5 

Persentase 63% 

Kategori Baik 

Dari tabel keterampilan siswa dalam berbicara krama lugu dapat dilihat 

pada siklus I pertemuan 2, skor yang didapat adalah 11,2 dengan kategori baik. 

Persentase ketuntasan yang dicapai siswa sebesar 63%. Hasil pengamatan 

keterampilan berbicara siswa akan dipaparkan sebagai berikut. 

a. Penggunaan intonasi dalam berbicara krama lugu. 

Pada indikator penggunaan intonasi dalam berbicara krama lugu, 

rata-rata yang diperoleh adalah 2,1 dengan kategori cukup. Persentase 

penggunaan intonasi dalam berbicara adalah 53%. Sejumlah 9 siswa 

berbicara keras tidak sesuai dengan intonasi dan 5 siswa berbicara pelan 

dengan intonasi tidak tepat. Lima siswa yang lain berbicara pelan sesuai 

dengan intonasi dan satu siswa berbicara keras sesuai dengan intonasi.  

b. Pelafalan bunyi kata dalam berbicara krama lugu. 

Pada pelafalan bunyi kata dalam berbicara krama lugu, sebagian 

besar siswa masih mengucapkan bunyi vokal yang kurang jelas, akan 

tetapi masih bisa dipahami. Rata-rata yang diperoleh adalah 2,4 dengan 

persentase 60%. Dengan rata-rata yang diperoleh, maka keterampilan 

siswa dalam melafalkan kata dalam berbicara krama lugu termasuk dalam 

kategori baik. 

c. Keberanian dan sikap dalam berbicara krama lugu. 

Rata-rata skor yang diperoleh pada indikator keberanian dan sikap 

siswa dalam berbicara 2,5 dengan kategori cukup. Sebanyak 10 siswa 
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mendapat skor dua, 3 siswa mendapat skor 3 dan 2 siswa mendapat skor 1. 

Persentase keberanian dan sikap siswa dalam berbicara adalah 61%. 

Sebagian besar  siswa berani berbicara di depan kelas, akan tetapi 

sikapnya kurang baik. 

d. Kelancaran dalam berbicara krama lugu. 

Persentase kelancaran siswa dalam berbicara sebesar 58% dengan 

rata-rata skor 2,3 dan berkategori cukup. Ketika berbicara di depan kelas, 

sebagian siswa masih banyak mengulang dan melakukan kesalahan pada 

saat mengucapkan kata.  

e. Ketepatan pemilihan kata dalam berbicara krama lugu. 

Seperti pada pertemuan 1 banyak siswa yang masih berbicara 

dengan menggunakan bahasa campuran yaitu bahasa ngoko dan bahasa 

Indonesia, sedangkan sisanya berbicara dengan bahasa ngoko saja. Pada 

pertemuan 2 sudah mengalami sedikit peningkatan ditunjukkan dengan 

rata-rata yang diperoleh sebesar 2,0 dengan kategori cukup. 

Dari penjelasan yang telah dipaparkan, maka diketahui dari ke lima 

aspek yang dinilai,  belum mencapai kriteria baik. Dibawah ini merupakan 

tabel Distribusi Frekuensi Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara Siswa 

Siklus I Pertemuan 2. 
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Tabel 4.8. 

 Distribusi Frekuensi Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara 

Siklus I Pertemuan 2 

Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif Kualifikasi 

0-62 6 30% Tuntas  

63-75 14 70% TidakTuntas 

76-88 -  - 

89-100 - - - 

Jumlah 20 
100% 

 

Berdasarkan tabel distribusi Frekuensi Keterampilan Berbicara 

Siswa yang telah dipaparkan, diketahui ketuntasan  hasil belajar siswa 

sebesar 30% yaitu 6 siswa yang sudah mencapai tuntas dan 70% yaitu 14 

siswa yang masih belum mencapai tuntas. Dibawah ini merupakan diagram  

persentase ketuntasan penilaian keterampilan berbicara siswa dalam 

pembelajaran Bahasa Jawa. 

   

 

Gambar 4.6. Diagram Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa  Siklus 

I Pertemuan 2 

Diagram persentase ketuntasan penilaian keterampilan berbicara tersebut, 

menunjukkan ketuntasan siswa sebesar 30% dengan rata-rata 56. Pencapaian 
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terseebut  belum mencapai target indikator keberhasilan yang diharapkan yaitu 

70%. 

4.1.2.4 Refleksi  

Refleksi merupakan tahapan pengkajian dan penganalisisan data yang 

diperoleh pada siklus I Pertemuan 2. Hasil dari refleksi akan digunakan sebagai 

acuan pelaksanaan tindakan pada siklus II pertemuan ke 1. Berdasarkan deskripsi  

hasil observasi pada siklus I pertemuan 2, masih terdapat beberapa masalah yang 

muncul dalam pembelajaran. Demikian hasil refleksi yang telah dianalisis peneliti 

dan kolaborator. 

4.1.2.4.1 Aspek Keterampilan Guru 

Keterampilan guru pada siklus I pertemuan 2 sudah termasuk dalam 

kategori baik. Berikut merupakan kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki 

guru dalam pembelajaran: 

a. Guru dalam melakukan apersepsi masih belum mengaitkan dengan hal 

yang konkrit. 

b. Guru belum memberikan gambaran tentang jalannya pembelajaran. 

c. Guru belum melakukan variasi posisi ketika memberikan penjelasan 

kepada siswa. 

d. Guru tidak memberikan pengarahan kepada siswa tentang topik bahasan 

diskusi. 

e. Guru belum memberikan pengarahan pemilihan gambar dan alasan siswa 

mengurutkan gambar sedemikian rupa. 

f. Guru belum melibatkan siswa dalam menyimpulkan pembelajaran. 
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4.1.2.4.2 Aspek aktivitas siswa 

Aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 2 masih belum bisa dikatakan 

baik. Hal ini ditunjukkan dari perolehan skor yang masih dalam kategori cukup. 

Beberapa aktivitas yang perlu diperbaiki adalah: 

a. Masih ada siswa yang belum bisa tertib ketika masuk ke dalam kelas. 

b. Ada beberapa siswa yang tidak mengeluarkan alat tulis sebelum pelajaran 

dimulai. 

c. Terdapat beberapa siswa yang masih menjawab pertanyaan guru dengan 

tidak jelas. 

d. Beberapa siswa masih belum fokus dalam memperhatikan penjelasan guru. 

e. Masih ada beberapa siswa yang belum berani berbicara di depan kelas. 

4.1.2.4.3 Keterampilan Berbicara Siswa 

Secara keseluruhan aspek keterampilan berbicara siswa paada siklus I 

pertemuan 2 sudah dalam kategori baik. Beberapa indikator  yang perlu 

ditingkatkan adalah: 

a. Siswa masih banyak melakukan pengulangan kata. 

b. Siswa masih banyak melaukan kelasahan dalam pengucapan kata. 

c. Sikap siswa ketika berbicara masih kurang baik. 

 

4.1.2.5 Revisi 

Berdasarkan refleksi permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka 

hal-hal yang perlu diperbaiki untuk tahap pelaksanaan berikutnya adalah:  

4.1.2.5.1 Aspek keterampilan guru 
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Hal-hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan keterampilan guru adalah: 

a. Guru harus lebih tegas dalam memberikan teguran kepada siswa, sehingga 

siswa bisa lebih tertib dalam mengikuti pembelajaran. 

b. Guru menampilkan materi semenarik mungkin agar siswa dapat mengikuti 

pelajaran dengan baik. 

c. Guru harus lebih dapat menguasai kelas. 

d. Dalam memberikan penjelasan hendaknya guru tidak hanya berdiri di 

depan kelas saja. 

e. Guru harus memberikan pengarahan agar bahasan diskusi tidak melebar 

dari topik. 

f. Guru harus melibatkan siswa dalam menyimpulkan pembelajaran. 

4.1.2.5.2 Aspek Aktivitas Siswa 

a. Banyak siswa yang belum tertib dalam mengikuti pelajaran, sehingga guru 

harus lebih tegas dalam memberikan teguran. 

b. Sebagian besar siswa juga belum fokus dalam mengikuti pelajaran, 

sehingga guru harus bisa menyajikan materi semenarik mungkin untuk 

menarik perhatian siswa. 

4.1.2.5.3 Keterampilan Berbicara Siswa 

Guru memberikan motivasi dan membiasakan mengajak berbicara bahasa 

Jawa dan terus memberikan pelatihan berbicara krama. 

4.1.3 Rekapitulasi Data Pelaaksanaan Tindakan Siklus I 

4.1.3.1 Rekapitulasi Pengamatan Proses Pembelajaran 

4.1.3.1.1 Hasil Pengamatan Keterampilan Guru 
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Dari  hasil pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran berbicara 

krama lugu melalui model Picture and Picture pada siklus I, diperoleh data 

sebagai berikut: 

Tabel 4.9  

Rekapitulasi Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus I 

  

  
  

  
No. 

  

  
  

  
Indikator 

Siklus 1 

Rata-

rata 

skor Nilai 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Tingkat 

kemampuan 

Juml

ah 

Tingkat 

kemampuan Jumlah 

1 2 3 4   1 2 3 4   
  

1 Guru melakukan pra 

pembelajaran 

    √   3 

      √ 

4 
3,5 B 

2 Melakukan Apersepsi   √     2   √     2 2 C 

3 Menyampaikan tujuan 

dan langkah-langkah 

pembelajaran 

  √     2 

    √   

3 

2,5 C 

4 Menyajikan materi 

sebagai pengantar. 

    √   3 

  √     

2 
2,5 C 

5 Memperlihatkan gambar 

kepada siswa. 

    √   3 

      √ 

4 
3,5 B 

6 Membimbing siswa saat 

berdiskusi. 

  √     2 

    √   

3 
2,5 C 

7 Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

mengurutkan gambar. 

    √   3 

  √     

2 

2,5 C 

8 Menjelaskan urutan 

gambar. 

  √     2 

  √     

2 
2 C 

9 Memberikan penguatan 

kepada siswa. 

  √     2 

  √     

2 
2 C 

10 Menutup pelajaran   √     2     √   3 2,5 B 

Jumlah Skor         24         27 25,5 B 

Rata-rata skor 2,4 2,7 2,55 B 

% keberhasilan 60% 67,50% 63,75% B 

Kategori Baik Baik Baik 

 

Dari hasil rekapitulasi yang telah dijabarkan dalam tabel, bisa dilihat skor 

yang diperoleh adalah 25,5 dengan rata-rata 2,55. Keterampilan guru dalam 

pembelajaran berbicara bahasa Jawa melalui model Picture and Picture termasuk 

dalam kategori baik dengan persentase 63,75%. 
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Di bawah ini akan dijelaskan perolehan skor pada setiap indikator penilaian: 

a. Keterampilan guru dalam melaksanakan pra pembelajaran mendapatkan 

rata-rata skor 3,5 dengan kategori baik.  

b. Keterampilan guru dalam melakukan apersepsi mendapatkan rata-rata skor 

2 dengan kategori cukup. 

c. Keterampilan guru dalam menyampaikan tujuan dan langkah-langkah 

pembelajaran mendapatkan rata-rata skor 2,5 dengan kategori cukup. 

d. Keterampilan guru dalam menyajikan materi mendapatkan rata-rata skor 

2,5 dengan kategori cukup. 

e. Keterampilan guru dalam memperlihatkan gambar kepada siswa 

memperoleh rata-rata skor 3,5 dengan kategori baik. 

f. Keterampilan guru dalam membimbing diskusi siswa mendapatkan rata-

rata skor 2,5 dengan kategori cukup. 

g. Keterampilan guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengurutkan gambar mendapatkan rata-rata skor 2,5 dengan kategori 

cukup. 

h. Keterampilan guru dalam menjelaskan urutan gambar mendapatkan rata-

rata skor 2 dengan kategori cukup. 

i. Keterampilan guru dalam memberikan penguatan mendapatkan rata-rata 

skor 2 dengan kategori cukup. 

j. Keterampilan guru dalam menutup pelajaran mendapatkan rata-rata skor 

2,5 dengan kategori cukup. 
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Sesuai  paparan rekapitulasi keterampilan di atas, maka 

keterampilan guru dalam pembelajaran harus ditingkatkan. Hasil yang 

diperoleh masih belum sesuai dengan batas yang diinginkan. Untuk 

memperjelas hasil rekapitulasi, maka akan ditampilkan dalam bentuk 

diagram sebagai berikut. 

 

Gambar 4.7 Diagram Rekapitulasi Hasil Pengamatan Keterampilan Guru 

Siklus I 

4.1.3.1.2 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

Dari hasil pengamatan aktivitas siswa yang telah dilaksanakan dalam 

pembelajaran berbicara krama lugu melalui model Picture and Picture pada siklus 

I, maka diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut. 
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Tabel 4.10 Rekapitulasi Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I 

  

  
No. 

  
  

  

  
  

  
Aspek yang dinilai 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Rata-rata 

Nilai 

Rata-

rata 

skor 

% 

Rata-

rata 

skor 

% 

Rata-

rata 

skor 

% 

1. Kesiapan dalam belajar  

2,6 64% 2,5 89% 2,55 76,50% 
B 

2. Bertanya dan menjawab 

pertanyaan dari guru dalam 

pembelajaran berbicara 

bahasa Jawa ragam krama 

lugu 2,6 64% 2,6 93% 2,6 78,50% 

B 

3. Memperhatikan penjelasan 

guru dalam pembelajaran  2,5 61% 2,6 91% 2,55 76% 
B 

4. Tertarik mengamati dan 

mengomentari gambar yang 

disajikan guru. 2,5 61% 2,4 85% 2,45 73% 
C 

5. Kedisiplinan siswa dalam 

pembelajaran 2,4 60% 2,3 80% 2,35 70% 
C 

6. Aktif dalam pembelajaran  

dengan metode Picture and 

Picture 2,1 53% 2,6 91% 2,35 72% 
C 

7. Keaktifan dan keberanian 

siswa dalam berbicara krama 

lugu.   2,4 60% 2,8 96% 2,6 75% 
B 

Jumlah skor 17,1 17,8 17,45 
  

Rata-rata skor 2,4 2,5 2,5 

Presentase 61% 64% 62,32% 

Kategori 

                   
Cukup Baik Baik 

 

Berdasarkan rekapitulasi data aktivitas siswa dalam pembelajaran 

berbicara krama lugu melalui  model Picture and Picture pada siklus I, maka 

diketahui jumlah skor yang diperoleh adalah 17,45 dengan rata-rata skor 2,5 dan 

persentase 62,32%. Aktivitas siswa dalam pembelajaran termasuk dalam kategori 

baik. 



112 
 

 
 

Pada aspek kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran sudah termasuk 

dalam kategori baik dengan persentase 76,50%. Dalam bertanya dan menjawab 

pertanyaan dari guru, siswa mendapat rata-rata skor 2,6 dengan persentase 

78,50%. Dari skor yang diperoleh maka siswa bisa dikatakan sudah baik dalam 

keterampilan bertanya dan menjawab pertanyaan. Ketika dalam pembelajaran 

sebagian besar siswa sudah memperhatikan penjelasan dari guru. Rata-rata skor 

yang diperoleh adalah 2,55 dengan persentase 76%. Akan tetapi kedislipinan 

siswa dalam mengikuti pelajaran masih dalam kategori cukup dengan perolehan 

rata-rata skor 2,55 dengan persentase 70%. Siswa juga kurang begitu tertarik 

dalam mengamati gambar. Dibuktikan dengan skor 2,45 dengan persentase 73%. 

Keaktifan siswa dalam pembelajaran menggunakan model Picture and Picture 

mendapatkan persentase 72% dengan kategori cukup, sedangkan keaktifan dan 

keberanian siswa dalam berbicara mendapatkan skor 2.6 dengan kategori baik. 

Data hasil rekapitulasi aktivitas siswa dalam pembelajaran berbicara krama lugu 

disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. 

 

Gambar 4.8 Diagram Rekapitulasi Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I 
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4.1.3.1.3 Hasil Pengamatan Keterampilan Berbicara Siswa 

Hasil rekapitulasi keterampilan berbicara siswa dalam pembelajaran 

bahasa Jawa melalui model Picture and Picture  pada siklus I ditampilkan dalam 

tabel berikut: 

Tabel 4.11.  

Rekapitulasi Data Hasil Penilaian Keterampilan Bebicara 

Siklus I 

  

Indikator 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Rata-rata 

Kate

gori 

  

No. 

Rata-

rata 

skor % 

Rata-

rata 

skor % 

Rata-

rata 

skor % 

1. Penggunaan intonasi dalam 

berbicara krama lugu. 
2 49% 2,1 53% 1,6 51% 

C 

2. Pelafalan bunyi kata dalam 

berbicara krama lugu. 2 50% 2,4 60% 2,2 55% 
C 

3. Keberanian dan sikap dalam 

berbicara krama lugu. 2,4 60% 2,5 61% 2,5 61% 
C 

4. Kelancaran dalam berbicara 

krama lugu. 2,2 55% 2,3 58% 2,3 57% 
C 

5. Ketepatan pemilihan kata dalam 

berbicara krama lugu. 
1,6 40% 2 49% 1,3 45% 

D 

Jumlah skor 10,2 11,3 9,8 

 

Rata-rata skor 2,04 2,26 1,95 

Persentase 41% 63% 54% 
Kategori Cukup Cukup Cukup 

 

Data hasil rekapitulasi keterampilan berbicara krama lugu siswa melalui 

model Picture and Picture yang telah disajikan dalam bentuk tabel akan 

dijabarkan sebagai berikut. 

Hasil yang dicapai siswa pada aspek keterampilan berbicara masih 

sangatlah jauh dari harapan yang diinginkan. Dari keseluruhan aspek yang dinilai, 
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rata-rata pada setiap aspek termasuk dalam kategori cukup. Bahkan ada satu aspek 

yang masih mendapat nilai kurang. Dalam aspek penggunaan intonasi dalam 

berbicara krama lugu, siswa hanya mendapatkan rata-rata skor 1,6 dengan 

persentase 51%. Ketika melafalkan bunyi kata dalam berbicara krama lugu anak 

masih banyak yang salah dalam melafalkan bunyi vokal sehingga rata-rata skor 

yang diperoleh adalah 2,2 dengan persentase 55%.  

Sebagian besar siswa yang mau berbicara di depan kelas masih terlihat 

gugup dan bersikap kurang baik, sehingga siswa hanya mendapatkan rata-rata 

skor 2,5 dengan persentase 61%. Aspek kelancaran dalam berbicara krama lugu 

pun masih dalam kategori cukup dengan persentase 57%. Siswa masih banyak 

melakukan pengulangan dan kesalahan dalam mengucapkan kata. Dalam 

berbicara anak masih menggunakan bahasa Jawa dan Indonesia sehingga pada 

indikator penggunaan kata dalam berbicara krama lugu rata-rata skor yang didapat 

adalah 1,3 dengan persentase 45%. Dari keseluruhan skor, maka jika  dijumlah 

skor yang diperoleh sebesar 9,8 dengan persentase 54%. Data rekapitulasi 

keterampilan berbicara siswa bisa disajikan dalam bentuk diagram sebagai 

berikut. 
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Gambar 4.9 Diagram Rekapitulasi Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara 

Siklus I 

4.1.4 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II Pertemuan 1 

4.1.4.1  Observasi 

4.1.4.1.1 Deskripsi Data Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran bahasa 

Jawa tema Resik-resik dengan model Picture and Picture pada siklus II pertemuan 

1 diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

                    Data Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 1 

  

  
No. 

  

  
Indikator 

Tingkat kemampuan 
  

  
Perolehan 

skor Nilai 1 2 3 4 

1. Guru melakukan Pra 

pembelajaran  
      √ 

4 A 

2. Melakukan Apersepsi 
  √     

2 C 

3. Menyampaikan tujuan dan 

langkag-langkah pembelajaran 
    √   

3 B 

4. Menyajikan materi sebagai 

pengantar     √   

3  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 2 3 4 5

pertemuan 1

pertemuan 2

rata-rata



116 
 

 
 

5. Memperlihatkan gambar 

kepada siswa       √ 

4 A 

6. Membimbing siswa dalam 

berdiskusi   √     

2 C 

7. Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

mengurutkan gambar     √   

3 B 

8. Menjelaskan urutan gambar 
  √     

2 C 

9. Memberikan penguatan kepada 

siswa     √   

3 B 

10. Menutup Pelajaran 
      √ 

4 A 

Jumlah skor total 30 

Rata-rata skor 3 

Kategori Baik 

Persentase Keberhasilan 75% 

Berdasarkan paparan tabel di atas, dapat dilihat bahwa keterampilan guru 

dalam pembelajaran bahasa Jawa Tema Resik-resik melalui model Picture and 

Picture sudah mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari 

jumlah skor yang diperoleh sebesar 30, dengan kategori baik.  

Secara lebih lanjut keterampilan guru dalam pembelajaran bahasa Jawa 

pada siklus I pertemuan 2 dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Kemampuan Melakukan Pra pembelajaran (keterampilan membuka pelajaran). 

Pada indikator keterampilan guru dalam melakukan pra-pembelajaran, 

guru memperoleh  skor 4 dengan kategori  sangat baik. Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya 4 deskriptor yang tampak. Sebelum memulai pelajaran,  guru 

mengkondisikan siswa agar tenang. Setelah tenang guru menyuruh ketua kelas 

memimpin do‟a. Kemudian guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

dan dilanjutkan dengan mengecek kehadiran siswa. 

b. Guru Melakukan Apersepsi (keterampilan membuka pelajaran)  

Ada 2 deskriptor yang muncul pada indikator keterampilan guru dalam 

melakukan apersepsi. Guru memberikan apersepsi yang berkaitan dengan materi 
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yang akan diajarkan. Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan tema 

yang dibahas sehingga menuntun siswa berpikir menuju tema. Guru juga sudah 

melakukan apersepsi sesuai dengan hal-hal yang konkrit. Dari skor yang 

diperoleh, dapat disimpulkan guru masih dikatakan cukup dalam melakukan 

apersepsi.  

c. Menyampaikan Tujuan dan Langkah-langkah Pembelajaran (keterampilan 

membuka pelajaran) 

Pada indikator keterampilan guru dalam menyampaikan tujuan dan 

langkah-langkah pembelajaran,  mendapatkan skor 3 dengan kategori baik, hal ini 

ditunjukkan dengan adanya 3 deskriptor yang tampak. Guru sudah menyampaikan 

tujuan dengan jelas. Tujuan berdasarkan pada indikator yang telah ditetapkan dan 

ditampilkan melalui PPT.   

d. Menyajikan Materi Sebagai Pengantar (keterampilan menjelaskan) 

Pada indikator keterampilan guru dalam meyajikan materi sebagai 

pengantar, mendapatkan skor 3 dengan kategori baik, hal ini ditunjukkan dengan 

adanya 3 deskriptor yang tampak. Guru menyajikan materi dengan jelas dan 

runtut. Materi yang dijelaskan saling terkait satu dengan yang lain. Pada saat 

menjelaskan materi, guru menggunakan suara yang keras sehingga penjelasannya 

bisa didengar oleh semua siswa. Guru juga menyajikan materi sesuai dengan 

tema. Materi yang disajikan guru sesuai dengan tema yang telah ditetapkan yaitu 

tema Resik-resik. Penyajian materi dilakukan secara menarik dengan 

menggunakan PPT.  
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e. Memperlihatkan Gambar Kepada Siswa (Keterampilan mengadakan variasi 

pembelajaran) 

Pada indikator keterampilan guru dalam memperlihatkan gambar kepada 

siswa mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik, hal ini ditunjukkan 

dengan adanya 4 deskriptor yang tampak. Gambar yang disajikan guru jelas dan 

sesuai dengan tema. Guru menggunakan gambar berwarna sehingga siswa tertarik 

mengamati gambar.  

f. Membimbing Siswa dalam Berdiskusi (keterampilan membimbing kelompok 

kecil dan mengelola kelas) 

Deskriptor yang muncul pada indikator  keterampilan guru dalam 

membimbing siswa adalah 2 deskriptor. Dari 2 deskriptor tersebut, maka skor 

yang diperoleh adalah 2 dengan kategori cukup. Guru hanya mengelompokkan 

siswa dan berkeliling membimbing diskusi. 

g. Memberikan Kesempatan Kepada Siswa Untuk Mengurutkan Gambar 

(keterampilan mengelola kelas dan mengadakan variasi). 

      Pada indikator keterampilan guru dalam memberikan kesempatan pada 

siswa untuk mengurutkan gambar, terdapat tiga deskriptor yang tampak. Guru 

memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk mengurutkan gambar dengan 

menunjuk siswa secara acak dan bergilir. Guru memberikan pengarahan kepada 

siswa agar bisa mengurutkan gambar dengan benar dan  memberikan pertanyaan 

tentang isi gambar yang telah diurutkan. Skor yang diperoleh pada indikator ini 

adalah 3 dengan kategori baik.  
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h. Kemampuan Menjelaskan Urutan Gambar (ketermpilan memberikan 

penjelasan). 

Pada indikator keterampilan guru dalam menjelaskan urutan gambar 

mendapatkan skor  2 dengan kategori cukup, hal ini ditunjukkan dengan adanya 2 

deskriptor yang tampak yaitu menjelaskan isi masing-masing gambar dan 

mengurutkan gambar dengan benar. Guru tidak menjelaskan urutan gambar secara 

berulang. 

i. Memberikan Penguatan Kepada Siswa (keterampilan memberikan penguatan) 

Skor yang diperoleh  pada indikator guru dalam memberikan penguatan 

kepada siswa adalah 3 dengan kategori baik. Pada pembelajaran guru memberikan 

penguatan verbal, gerak tubuh, dan berupa hadiah. 

j. Menutup Pelajaran 

Kemampuan guru dalam menutup pelajaran dinilai sudah sangat baik. 

Terbukti dengan skor yang diperoleh yaitu 4 dengan 4 deskriptor yang muncul. 

Guru menyimpulkan pembelajaran bersama-sama dengan siswa. Setelah itu 

memberikan soal evaluasi kepada siswa. Guru mengucapkan salam sebelum 

menutup pelajaran. 

Dari semua indikator yang diamati masih terdapat tiga indikator yang 

termasuk dalam kategori cukup, sedangkan sisanya termasuk dalam kategori baik 

dan sangat baik. Hasil pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran bahasa 

Jawa dapat disajikan dengan diagram sebagai berikut: 
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Gambar 4.10 Diagram Hasil Pengamatan Keterampilan Guru 

Siklus II Pertemuan 1 

4.1.4.3.2 Deskripsi Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa tema 

Resik-resik dengan model Picture and Picture pada siklus II pertemuan 1 

diperoleh data sebagai berikut. 

Tabel 4.13  

Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 1 

No. Aspek yang dinilai 

Jumlah siswa yang 

mendapat skor 
Skor 

maksimal 

Jumlah 

skor 

Rata-

rata 

skor % Nilai 1 2 3 4 

1. Kesiapan dalam 

belajar  0 1 2 17 80 76 2,7 95% B 

2. Bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan dari guru 

dalam pembelajaran 

berbicara bahasa 

Jawa ragam krama 

lugu 0 2 5 13 80 71 2,5 88,75% C 

3. Memperhatikan 

penjelasan guru 

dalam pembelajaran  1 0 1 18 80 76 2,7 95% B 

4. Tertarik mengamati 

dan mengomentari 

gambar yang 

disajikan guru. 0 1 3 16 80 77 2,8 96,25% B 

5. Kedisiplinan siswa 

dalam pembelajaran 0 2 8 10 80 68 2,4 85% C 

6. Aktif dalam 

pembelajaran  

dengan metode 

Picture and Picture 0 1 7 12 80 71 2,5 88,75% C 

0

2

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4
2

3 3
4

2
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2
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Keterampilan Guru
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7. Keaktifan dan 

keberanian siswa 

dalam berbicara 

krama lugu.   0 0 2 18 80 75 2,7 93,75% B 

Jumlah skor 
18,4 

Kategori baik 

Rata-rata skor 2,6 

Persentase 66% 

Berdasarkan paparan tabel di atas, terlihat  aktivitas siswa dalam 

pembelajaran bahasa Jawa dengan tema Resik-resik  melalui model Picture and 

Picture pada siklus II pertemuan 1 diperoleh jumlah rata-rata skor sebesar 16,9  

dengan kriteria baik. Secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut: 

a. Kesiapan Siswa dalam Belajar 

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, kesiapan siswa 

dalam belajar mendapatkan rata-rata skor 2,7 dengan persentase 95% dan kategori 

baik. Sebanyak 17 siswa mendapatkan skor 4, 2 anak mendapat skor 3, dan satu 

anak mendapat skor 2. Kebanyakan siswa sudah masuk ke dalam kelas dengan 

tertib. Siswa sudah bisa duduk di tempat duduk masing-masing dan menyiapkan 

alat tulis dengan tenang. 

b. Bertanya dan Menjawab Pertanyaan Dari Guru Dalam Pembelajaran Berbicara 

Bahasa Jawa Ragam Krama Lugu . 

Dari hasil observasi, rata-rata yang diperoleh pada indikator keterampilan 

siswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaan adalah 2,5 dengan kategori 

cukup. Sebanyak    13 siswa memperoleh skor 4, 5 siswa memperoleh skor 3, dan 

2 siswa mendapatkan skor 2. Sebelum mengajukan pertanyaan kebanyakan siswa 

sudah mengangkat tangan terlebih dahulu. Siswa bertanya kepada guru dengan 
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jelas dan suara yang keras. Ketika menjawab pertanyaan dari guru siswa sudah 

bisa menjawab pertanyaan dengan suara yang lantang dan jelas.  

c. Memperhatikan Guru Dalam Pembelajaran Berbicara Bahasa Jawa Ragam 

krama lugu. 

Pada indikator aktivitas siswa dalam memperhatikan penjelasan dari 

guru, sebanyak 18 siswa mendapatkan skor 4,  1 siswa memperoleh skor 3 dan  1 

siswa mendapatkan skor 1.  Dari skor yang telah diperoleh, maka rata-rata yang 

diperoleh adalah 2,7 dengan kategori baik. 

d. Tertarik mengamati dan mengomentari gambar yang disajikan oleh guru. 

  Pada indikator aktivitas siswa dalam mengamati dan mengomentari 

gambar,  16 siswa perhatiannya terpusat pada gambar dan senang mengamati 

gambar yang disajikan guru. Siswa juga antusias dalam megurutkan dan 

mengomentari gambar, sehingga mendapatkan skor 4. Sedangkan 3 anak 

mendapatkan skor 3 dan 1 siswa mendapatkan skor 2. Dari perolehan skor 

tersebut, maka rata-rata yang diperoleh adalah 2,8 dengan kategori baik.    

e. Kedisiplinan Siswa Dalam Mengikuti Pelajaran 

Rata-rata skor yang diperoleh pada indikator kedisiplinan siswa dalam 

mengikuti pelajaran adalah 2,4 dengan kategori cukup.  Sebanyak 10 siswa 

mendapatkan skor 4 dengan 4 indikator yang muncul. Siswa sudah mau 

mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama. Siswa mau mengerjakan 

tugas dengan tenang dan konsentrasi. Delapan siswa mendapatkan skor 3 dan 2 

siswa mendapatkan skor 2.  

f. Aktif Dalam Pembelajaran Menggunakan Model Picture and Picture 
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 Berdasarkan hasil pengamatan, keaktifan siswa dalam pembelajaran 

bahasa Jawa mendapatkan rata-rata skor 2,5 dengan kategori cukup. Perolehan 

rata-rata tersebut berdasarkan pada jumlah skor yang diperoleh setiap siswa. 

Sebanyak 12 siswa mendapatkan skor 4 dengan 4 deskriptor yang muncul. 

Terdapat 7 siswa mendapatkan skor 3 dengan 3 deskriptor yang muncul, 1 

siswa mendapatkan skor 1. 

g. Keaktifan dan Keberanian Siswa dalam Berbicara Krama lugu. 

Menurut hasil pengamatan , keaktifan dan keberanian siswa dalam 

berbicara krama lugu di depan kelas sudah termasuk dalam kategori baik. 

Ditunjukkan dengan perolehan rata-rata skor sebanyak 2,7. Jumlah siswa yang 

mendapatkan skor 4 adalah 18 dan 2 siswa mendapatkan skor 3. 

Penjabaran hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus II pertemuan 1 

dapat disajikan dalam gambar diagram sebagai berikut: 

 

Gambar 4.11 Diagram Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 1 

4.1.4.3.3 Deskriptor Pengamatan Keterampilan Berbicara Krama Lugu Siswa  

Pada tindakan siklus II pertemuan 1, guru melakukan penilaian untuk 

mengukur keterampilan berbicara krama lugu siswa melalui selama proses 

2,2
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pembelajaran melalui model Picture and Picture. Berdasarkan hasil penilaian 

yang telah dilaksanakan, maka diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.14  

Data Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara Siklus II Pertemuan 1 

No. Indikator 

Tingkat kemampuan 

Jumlah 

skor 

Rata-

rata 

skor Persentase Kategori 1 2 3 4 

1. Penggunaan intonasi 

dalam berbicara 

krama lugu. 3 10 6 1 44 2,2 55% C 

2. Pelafalan bunyi kata 

dalam berbicara 

krama lugu. 1 4 10 5 55 2,8 69% B 

3. Keberanian dan 

sikap dalam 

berbicara krama 

lugu. 1 3 8 8 62 3,1 78% B 

4. Kelancaran dalam 

berbicara krama 

lugu. 3 4 8 5 55 2,8 69% B 

5. Ketepataan  

pemilihan kata 

dalam berbicara 

krama lugu. 1 4 9 6 55 2,8 75% B 

Jumlah skor total 
13,6 

Rata-rata skor 2,78 

Persentase 
70% 

Kategori Baik 

 

Dari tabel keterampilan siswa dalam berbicara krama lugu dapat dilihat 

pada siklus II pertemuan 1, skor yang didapat adalah 13,6 dengan  persentase 

70%. Keterampilan berbicara siswa bisa dikatakan termasuk dalam kategori baik. 

Hasil pengamatan keterampilan berbicara siswa akan dipaparkan sebagai berikut: 

a. Penggunaan intonasi dalam berbicara krama lugu. 

Pada indikator penggunaan intonasi dalam berbicara krama lugu, 

rata-rata yang diperoleh adalah 2,3 dengan kategori cukup. 10 siswa masih 
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berbicara keras tidak sesuai dengan intonasi sehingga mendapatkan skor 2.  

Terdapat 6 siswa berbicara pelan sesuai dengan intonasi dengan skor 3 dan 

1 siswa berbicara keras sesuai dengan intonasi, sehingga mendapatkan 

skor 4. 

b. Pelafalan bunyi kata dalam berbicara krama lugu. 

Pada indikator pelafalan bunyi kata dalam berbicara krama lugu, 

10 siwa mendapatkan skor 3, 4 siswa mendapatkan skor 2, 1 siswa 

mendapat skor 1. Siswa melafalkan bunyi vokal dan konsonan dengan 

jelas, tetapi masih ada sedikit kesalahan. Hanya 5 siswa yang bisa 

melafalkan bunyi vokal dengan jelas dan benar. Dari skor yang diperoleh, 

maka rata-rata skornya 2,8 dengan persentase 70%. Perolehan skor 

tersebut termasuk dalam kategori baik. 

c. Keberanian dan sikap dalam berbicara krama lugu. 

Sebagian besar siswa masih terlihat gugup dan bersikap kurang 

baik ketika berbicara di depan kelas. Sedangkan sebagian siswa  sudah 

mampu bersikap baik walaupun masih terlihat gugup. Rata-rata skor yang 

diperoleh pada indikator ini adalah 3,1 dengan kategori baik. Sebanyak 8 

siswa mendapat skor 4, 3 siswa   yang lain mendapat skor 2, 8 siswa 

mendapat skor 3 dan 1 siswa mendapat skor 1. 

d. Kelancaran dalam berbicara krama lugu. 

Ketika berbicara di depan kelas, sebagian siswa masih banyak 

mengulang kata. Mereka banyak melakukan kesalahan pada saat 

mengucapkan kata. Rata-rata skor yang diperoleh pada indikator ini adalah 
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2,8 . Sebanyak 8 siswa  mendapatkan skor 3, 4 siswa mendapatkan skor 2 

dan 3 siswa mendapatkan skor 1. Hanya 5 siswa yang berbicara dengan 

lancar. Dari perolehan skor tersebut, maka kelancaran siswa dalam 

berbicara krama lugu termasuk dalam kategori baik.  

e. Ketepatan pemilihan kata dalam berbicara krama lugu. 

Banyak siswa yang sudah berbicara dengan bahasa krama . Rata-

rata yang diperoleh sebesar 2,8 dengan kategori baik. Sejumlah 6 siswa 

mendapatkan skor 4, 9 siswa mendapatkan skor 3, 4 siswa mendapatkan 

skor 2, dan 1 siswa mendapatkan skor 1. 

Dari penjelasan yang telah dipaparkan, maka diketahui dari ke lima 

aspek yang dinilai sudah mencapai kriteria baik. Dibawah ini merupakan 

tabel Distribusi Frekuensi Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara Siswa 

Siklus II Pertemuan 1. 

Tabel 4.15 

 Distribusi Frekuensi Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara 

Siklus II Pertemuan 1 

Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif Kualifikasi 

0-62 7 35% Tidak Tuntas  

63-75 8 40% Tuntas 

76-88 5 25% Tuntass 

89-100 - - - 

Jumlah 20 
100% 

 

Berdasarkan tabel distribusi Frekuensi Keterampilan Berbicara 

Siswa yang telah dipaparkan, diketahui ketuntasan  hasil belajar siswa 

sebesar 65% yaitu 13 siswa yang sudah mencapai tuntas dan 35% yaitu 7 
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siswa  masih belum mencapai tuntas. Dibawah ini merupakan diagram  

persentase ketuntasan penilaian keterampilan berbicara siswa dalam 

pembelajaran Bahasa Jawa. 

  

 

Gambar 4.12 Diagram Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara 

Siklus II Pertemuan 1 

Diagram persentase ketuntasan penilaian keterampilan berbicara 

tersebut, menunjukkan ketuntasan siswa sebesar 65% dengan rata-rata 

67,75. Pencapaian tersebut  belum mencapai target indikator keberhasilan 

yang diharapkan yaitu 75%. 

4.1.4.4  Refleksi  

Refleksi merupakan tahapan pengkajian dan penganalisisan data yang 

diperoleh pada siklus II pertemuan 1. Hasil dari refleksi akan digunakan sebagai 

acuan pelaksanaan tindakan pada siklus II pertemuan ke 2. Berdasarkan deskripsi  

hasil observasi pada siklus II pertemuan 1, masih terdapat beberapa masalah yang 

muncul dalam pembelajaran. Ada pun hasil dari refleksi adalah sebagai berikut. 

4.1.4.4.1  Aspek Keterampilan Guru 
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Keterampilan guru pada siklus II pertemuan 1 masih dalam kategori baik. 

Berikut merupakan kekurangan yang harus diperbaiki guru dalam pembelajaran. 

a. Guru  belum memberikan gambaran tentang jalannya pembelajaran. 

b. Guru hanya berada di depan kelas ketika menjelaskan materi pembelajaran. 

c. Guru belum memberikan pengarahan kepada siswa agar topik diskusi tidak 

keluar dari topik yang ditentukan. 

d. Guru belum memberikan penjelasan secara berulang tentang urutan gambar 

yang benar. 

e. Guru kurang tegas dalam menegur siswa, sehingga ada beberapa siswa yang 

gaduh di kelas. 

4.1.4.4.2  Aspek Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa pada siklus II pertemuan 1 sudah termasuk dalam kategori 

baik. Hal ini ditunjukkan dari perolehan skor yang diperoleh siswa. Beberapa 

aktivitas siswa yang perlu diperbaiki  adalah: 

a.  Beberapa siswa masih belum tertib di dalam kelas. 

b.  Masih ada beberapa anak yang belum mau mencatat apa yang disampaikan 

guru. 

c. Beberapa siswa kurang konsentrasi dalam pembelajaran. 

 

4.1.4.4.3  Keterampilan Berbicara Siswa 

Secara keseluruhan aspek keterampilan berbicara siswa masih dalam 

kategori baik, akan tetapi ada satu indikator yang masih dalam kategori cukup. 

Sebagian besar siswa masih berbicara keras dengan intonasi yang tidak tepat. 
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4.1.4.5 Revisi 

Berdasarkan refleksi permasalahan yang telah diuraiakan di atas, maka 

hal-hal yang perlu diperbaiki dan diadakan revisi untuk tahap pelaksanaan 

berikutnya adalah:  

4.1.4.5.1 Aspek Keterampilan Guru 

a. Guru memberikan penjelasan tentang jalannya pembelajaran. 

b. Guru memberikan penjelasan secara berulang tentang pengurutan gambar. 

c. Posisi guru ketika memberikan penjelasan kepada siswa hendaknya tidak 

hanya di depan kelas saja. 

d. Guru harus lebih tegas dalam memberikan teguran kepada siswa, agar siswa 

tertib di dalam kelas. 

4.1.4.5.2 Aspek aktivitas siswa 

a. Guru harus bisa mengkondisikan kelas semenarik mungkin agar siswa bisa 

fokus dalam mengikuti pelajaran. 

b. Guru hendaknya banyak mengajak siswa berbicara dengan bahasa Jawa. 

c. Guru memberikan teguran kepada siswa yang tidak mencatat. 

4.1.4.5.3 Keterampilan Berbicara Siswa 

a. Memperbanyak melatih siswa berbicara krama lugu, terutama pada aspek 

intonasi.  

4.1.5 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II Pertemuan 2 

4.1.5.1 Observasi 

4.1.5.1.1 Deskripsi Data Hasil Observasi Keterampilan Guru 
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Hasil observasi keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran bahasa 

Jawa  tema Nandur Tomat  dengan model Picture and Picture pada siklus II 

pertemuan 2  diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.16 Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 2 

    Tingkat kemampuan   

Nilai 

      

No. Indikator 1 2 3 4 

Perolehan 

skor 

1. Guru melakukan Pra 

pembelajaran  
      √ 

4 A 

2. Melakukan Apersepsi 

    √   

3 B 

3. Menyampaikan tujuan dan 

langkag-langkah pembelajaran 
      √ 

4 A 

4. Menyajikan materi sebagai 

pengantar       √ 

4 A 

5. Memperlihatkan gambar 

kepada siswa       √ 

4 A 

6. Membimbing siswa dalam 

berdiskusi     √   

3 B 

7. Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

mengurutkan gambar     √   

3 B 

8. Menjelaskan urutan gambar 
    √   

3 B 

9. Memberikan penguatan kepada 

siswa       √ 

4 A 

10. Menutup Pelajaran 

      √ 

4 A 

Jumlah skor total 36 

Rata-rata skor 3.6 

Kategori Sangat Baik 

Persentase Keberhasilan 90% 

Hasil pengamatan  keterampilan guru dalam pembelajaran bahasa Jawa 

Tema Nandur Tomat  melalui model Picture and Picture  yang dipaparkan pada 

tabel telah mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari jumlah 

skor yang diperoleh sebesar 36, dengan kategori baik.  
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Keterampilan guru dalam pembelajaran bahasa Jawa pada siklus II 

pertemuan 2  dijelaskan sebagai berikut. 

a. Kemampuan Melakukan Pra pembelajaran (keterampilan membuka 

pelajaran). 

Pada indikator keterampilan guru dalam melakukan pra-

pembelajaran, guru memperoleh  skor 4 dengan kategori  sangat baik. Hal 

ini ditunjukkan dengan  4 deskriptor yang tampak. Sebelum pembelajaran 

dimulai guru mempersiapkan Laptop, LCD, Lembar Kerja, dan lembar 

evaluasi. Guru menyuruh siswa duduk sesuai dengan tempatnya masing-

masing. Guru juga memberikan nasihat kepada siswa agar siswa bersikap 

tenang sebelum pelajaran dimulai. Setelah siswa duduk dengan tenang, 

guru mengucapkan salam dan menyuruh ketua kelas memimpin do‟a. 

Dilanjutkan dengan presensi. 

b. Guru melakukan apersepsi (keterampilan membuka pelajaran)  

Dalam melakukan apersepsi, guru termasuk dalam kategori baik. 

Ditunjukkan adanya 3 deskriptor yang muncul. Pada indikator 

keterampilan guru dalam melakukan apersepsi,  guru memberikan 

pertanyaan yang menggiring siswa berpikir menuju tema yang akan 

dibahas. Apersepsi diberikan dengan mengajak siswa bernyanyi dan 

melakukan tanya jawab ringan, sehingga siswa tertarik dan suasana 

belajar menjadi menyenangkan. Apersepsi yang diberikan guru sesuai 

dengan hal-hal yang konkrit. 
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c. Menyampaikan Tujuan dan Langkah-langkah Pembelajaran (keterampilan 

membuka pelajaran) 

Pada indikator keterampilan guru dalam menyampaikan tujuan 

pembelajaran, guru memperoleh skor 4. Guru menyampaikan tujuan 

dengan  jelas, menarik dan sesuai dengan  indikator yang telah ditentukan. 

Tujuan pembelajaran ditampilkan dengan menggunakan LCD.  

d. Menyajikan Materi Sebagai pengantar (keterampilan menjelaskan) 

       Pada indikator keterampilan guru dalam meyajikan materi sebagai 

pengantar, mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik. Guru sudah 

menyampaikan materi secara jelas dan menarik. Ketika memberikan 

penjelasan, guru tidak hanya berada di depan kelas saja. 

e. Memperlihatkan Gambar Kepada Siswa (Keterampilan mengadakan 

variasi pembelajaran) 

       Pada indikator keterampilan guru dalam memperlihatkan gambar 

kepada siswa mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik, hal ini 

ditunjukkan dengan adanya 4 deskriptor yang tampak. Gambar  yang 

diperlihatkan kepada siswa menarik dan sesuai dengan tema. Gambar 

disajikan secara acak pada PPT. 

f. Membimbing Siswa dalam Berdiskusi (keterampilan membimbing 

kelompok kecil dan mengelola kelas). 

      Deskriptor yang muncul pada indikator  keterampilan guru dalam 

membimbing siswa adalah 3 deskriptor. Dari 3 deskriptor tersebut, maka 

guru mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Guru mengelompokkan 
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siswa dengan anggota tiap kelompok sebanyak dua siswa. Anggota 

kelompok merupakan teman sebangku siswa. Guru berkeliling mengamati 

jalannya diskusi dan memberikan penjelasan kepasa siswa yang belum 

memahami tugas yang dikerjakan. Guru menunjuk siswa secara bergiliran, 

sehingga semau siswa bisa memperoleh kesempatan yang sama untuk 

berpendapat. 

g. Memberikan Kesempatan Kepada Siswa Untuk Mengurutkan Gambar 

(keterampilan mengelola kelas dan mengadakan variasi). 

Pada indikator keterampilan guru dalam memberikan kesempatan 

pada siswa untuk mengurutkan gambar, terdapat 4 deskriptor yang tampak. 

Pada indikator ini guru mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik. 

Guru membimbing siswa dalam mengurutkan gambar. Siswa diberi 

penjelasan tentang urutan gambar yang benar sampai siswa mengerti.  

h. Kemampuan Menjelaskan Urutan Gambar (ketermpilan memberikan 

penjelasan). 

Pada indikator keterampilan guru dalam menjelaskan urutan 

gambar mendapatkan skor  3 dengan kategori baik, hal ini ditunjukkan 

dengan adanya 3 deskriptor yang tampak. Terdapat satu indikator yang 

belum dilaksanakan guru yaitu menjelaskan urutan gambar yang benar 

secara berulang. 

i. Memberikan Penguatan Kepada Siswa (keterampilan memberikan 

penguatan) 
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Pada indikator  keterampilan guru dalam memberikan penguatan  

mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik, hal ini ditunjukkan 

dengan adanya 4 deskriptor yang tampak. Guru memberikan penguatan 

verbal, gerak tubuh, sentuhan dan memberikan hadiah berupa pensil 

kepada siswa yang aktif dalam pembelajaran. 

j. Menutup Pelajaran 

Pada indikator keterampilan guru dalam menutup pelajaran, 

terdapat 4 deskriptor yang tampak sehingga memperoleh skor 4. Guru 

menyimpulkan pembelajaran bersama-sama dengan siswa kemudian 

memberikan soal evaluasi. Setelah pembelajaran selesai, guru menutupnya 

dengan salam. Dari indikator yang telah dilaksanakan maka keterampilan 

guru dalam menutup pembelajaran termasuk dalam kategori sangat baik. 

Hasil pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran bahasa Jawa 

siklus II petemuan 2 dapat disajikan  diagram sebagai berikut: 

 

Gambar 4.13. Diagram Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus II 

Pertemuan 2 

4.1.5.3.2 Deskripsi Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa 
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Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran tema Nandur Tomat 

dengan model Picture and Picture pada siklus II pertemuan 2 diperoleh data 

sebagai berikut: 

Tabel 4.17 Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 2 

No. Aspek yang dinilai 

Jumlah siswa yang 

mendapat skor 
Skor 

maksimal 

Jumlah 

skor 

Rata-

rata 

skor 

% Nilai 

1 2 3 4 

1. 
Kesiapan dalam 

belajar 
0 0 0 20 80 80 2,9 100% B 

2. 

Bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan dari 

guru dalam 

pembelajaran 

berbicara bahasa 

Jawa ragam krama 

lugu 

0 0 1 19 80 79 2,8 98,75% B 

3. 

Memperhatikan 

penjelasan guru 

dalam 

pembelajaran 

0 0 1 19 80 79 2,8 98,75% B 

4. 

Tertarik mengamati 

dan mengomentari 

gambar yang 

disajikan guru. 

0 0 1 19 80 79 2,8 98,75% B 

5. 

Kedisiplinan siswa 

dalam 

pembelajaran 

0 0 1 19 80 79 2,8 98,75% B 

6. 

Aktif dalam 

pembelajaran  

dengan metode 

Picture and Picture 

0 0 1 19 80 79 2,8 98,75% B 

7. 

Keaktifan dan 

keberanian siswa 

dalam berbicara 

krama lugu. 

0 0 1 19 80 79 2,8 98,75% B 

Jumlah skor 19,8 

Kategori baik Raataa-rata 2,8 

Persentase 70,71% 

 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat aktivitas siswa  pada siklus II pertemuan 

2 memperoleh  rata-rata skor sebesar 2,8 dengan kriteria baik. Data tersebut akan 

dipaparkan sebagai berikut. 
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a. Kesiapan siswa dalam belajar. 

Pada indikator kesiapan siswa dalam belajar, semua siswa mendapatkan 

skor  4 dengan persentase 100%.  Rata-rata yang diperoleh sebesar 2,9. Semua 

siswa sudah melaksanakan deskriptor yang ditetapkan guru. 

b.Bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru dalam pembelajaran berbicara 

bahasa Jawa Ragam Krama Lugu. 

     Dari hasil observasi pada pembelajaran, rata-rata yang diperoleh pada 

indikator keterampilan siswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaan adalah 

2,8 dengan kategori baik. Persentase indikator siswa dalam bertanya dan 

menjawab pertanyaan sebesar 98,75%. Sebagian besar siswa sudah mampu 

bertanya dan menjawab pertanyaan dengan baik. Sebelum bertanya siswa 

mengangkat tangan terlebih dahulu. 

c. Memperhatikan penjelasan guru dalam pembelajaran berbicara bahasa Jawa 

ragam krama lugu. 

    Pada indikator aktivitas siswa dalam memperhatikan penjelasan dari guru, 

skor yang diperoleh adalah 2,8 dengan kategori baik. Persentase aktivitas siswa 

dalam memperhatikan penjelasan guru adalah 98,75%. Siswa sudah mulai bisa 

mendengarkan dan mencatat penjelasan guru dengan sikap duduk yang baik 

dan tenang. Sudah banyak siswa yang konsentrasi mendengarkan penjelasan 

guru. 

d. Tertarik mengamati dan mengomentari gambar yang disajikan oleh guru. 

 Pada indikator aktivitas siswa dalam mengamati dan mengomentari 

gambar, diperoleh  rata-rata skor  2,8 dengan kategoti baik. Perhatian anak 
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sudah mulai fokus pada gambar yang disajikan guru. Persentase yang diperoleh 

sebesar 98, 75%. 

e. Kedisiplinan siswa dalam mengikuti pelajaran 

 Rata-rata skor yang diperoleh pada indikator kedisiplinan siswa dalam 

mengikuti pelajaran adalah 2,8 dengan kategori cukup. Persentase pada 

indikator kedisiplinan siswa sebesar 98,75%. Siswa mengerjakan tugas yang 

disampaikan guru dengan baik dan kegaduhan siswa agak berkurang. 

f. Aktif dalam pembelajaran menggunakan model Picture and Picture 

 Berdasarkan hasil pengamatan, keaktifan siswa dalam pembelajaran 

bahasa Jawa mendapatkan rata-rata skor 2,8 dengan kategori baik. Persentse 

keaktifan siswa dalam pembelajaran adalah 98,75%. Anak tertarik dalam 

mengamati dan mendiskusikan gambar. 

 g.    Keaktifan dan keberanian siswa dalam berbicara krama lugu. 

 Menurut hasil pengamatan, keaktifan dan keberanian siswa dalam 

berbicara krama lugu di depan kelas mendapatkan rata-rata skor 2,8 dengan 

persentase 98,75%. Dari rata-rata yang diperoleh maka keaktifan siswa 

termasuk dalam kategori baik. Anak sudah berani maju ke depan kelas untuk 

berbicara krama lugu. 

Dari penjabaran hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus II pertemuan 

2, maka dapat disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut: 
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Gambar 4.14 Diagram Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 2 

4.1.5.3.3 Deskriptor Pengamatan Keterampilan Berbicara Krama Lugu Siswa  

Pada tindakan siklus II pertemuan 2, guru melakukan penilaian untuk 

mengukur keterampilan berbicara krama lugu siswa melalui model pembelajaran 

Picture and Picture. Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilaksanakan, maka 

diperoleh data sebagai berikut. 

Tabel 4.18 Data Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara Siklus II Pertemuan 2 

No. Indikator 

Tingkat kemampuan 
Jumlah 

skor 

Rata-

rata 

skor 

Persentas

e 

Kategor

i 1 2 3 4 

1. Penggunaan 

intonasi dalam 

berbicara krama 

lugu. 0 2 3 15 62 3,1 78% B 

2. Pelafalan bunyi 

kata dalam 

berbicara krama 

lugu. 0 6 4 10 51 2,6 64% B 

3. Keberanian dan 

sikap dalam 

berbicara krama 

lugu. 0 3 4 13 64 3,2 80% B 

4. Kelancaran dalam 

berbicara krama 

lugu. 1 2 2 15 67 3,4 84% B 

2,74

2,76

2,78

2,8

2,82

2,84

2,86

2,88

2,9

1 2 3 4 5 6 7

aktivitas siwa
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5. Penggunaan kata 

dalam berbicara 

krama lugu. 2 4 5 9 60 3,0 75% B 

Jumlah skor total 
15,2 

Rata-rata skor 
3,38 

Persentase 
75,5% 

Kategori 
 Baik 

 

Dari tabel keterampilan siswa dalam berbicara krama lugu dapat dilihat 

pada siklus II pertemuan 2, skor yang didapat adalah 15,2 dengan kategori baik. 

Persentase ketuntasan yang dicapai siswa sebesar 75,5%. Hasil pengamatan 

keterampilan berbicara siswa akan dipaparkan sebagai berikut: 

a. Penggunaan intonasi dalam berbicara krama lugu. 

Pada indikator penggunaan intonasi dalam berbicara krama lugu, 

rata-rata yang diperoleh adalah 3,1 dengan kategori baik. Persentase 

penggunaan intonasi dalam berbicara adalah 78%. Sebanyak 15 siswa 

sudah bisa berbicara keras dengan intonasi yang tepat, 3 siswa berbicara 

pelan sesuai dengan intonasi, dan 2 siswa berbicara keras tidak sesuai 

dengan intonasi.  

b. Pelafalan bunyi kata dalam berbicara krama lugu. 

Pada pelafalan bunyi kata dalam berbicara krama lugu, kebanyakan 

siswa sudah  mengucapkan bunyi vokal dengan benar dan bisa dipahami. 

Rata-rata yang diperoleh adalah 2,6 dengan persentase 64%. Dengan rata-

rata yang diperoleh, maka keterampilan siswa dalam melafalkan kata 

dalam berbicara krama lugu termasuk dalam kategori baik. 

c. Keberanian dan sikap dalam berbicara krama lugu. 
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Rata-rata skor yang diperoleh pada indikator keberanian dan sikap 

siswa dalam berbicara 3,2 dengan kategori baik. Sebanyak 13 siswa 

mendapat skor 4 dan 4 siswa mendapat skor 3 dan 3 siswa mendapat skor 

2. Persentase keberanian dan sikap siswa dalam berbicara adalah 80%. 

Siswa sudah bisa berbicara di depan kelas dengan sikap yang baik.  

d. Kelancaran dalam berbicara krama lugu. 

Persentase kelancaran siswa dalam berbicara sebesar 84% dengan 

rata-rata skor 3,4 kategori baik. Sebagian besar siswa sudah bisa berbicara 

dengan lancar di depan kelas. 

e. Penggunaan kata dalam berbicara krama lugu. 

Rata-rata skor yang diperoleh siswa dalam menggunakan kata dalam 

berbicara krama lugu  adalah 3,1 dengan persentase 75% dan kategori baik. 

Berdasarkan  penjelasan yang telah dipaparkan,  maka diketahui 

dari ke lima aspek yang dinilai,  rata-rata yang diperoleh tiap indikator 

termasuk dalam kategori baik . Di bawah ini merupakan tabel Distribusi 

Frekuensi Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara Siswa Siklus II Pertemuan 

2. 

Tabel 4.19 Distribusi Frekuensi Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara 

Siklus II Pertemuan 2 

Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif Kualifikasi 

0-62 1 5% Tidak Tuntas 

63-75 11 55% Tuntas 

76-88 7 35% Tuntas 

89-100 1 5% Tuntas 

Jumlah 20 
100% 
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Berdasarkan tabel distribusi Frekuensi Keterampilan Berbicara 

Siswa yang telah dipaparkan, diketahui ketuntasan  hasil belajar siswa sebesar 

95% yaitu 19 siswa yang sudah mencapai tuntas dan 5% yaitu 1 siswa yang 

masih belum mencapai tuntas. Rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 76. 

Dibawah ini merupakan diagram  persentase ketuntasan penilaian keterampilan 

berbicara siswa dalam pembelajaran Bahasa Jawa. 

 

Gambar 4.15 Diagram Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara 

Siklus II Pertemuan 2 

4.1.5.4 Refleksi  

 Berdasarkan deskripsi  hasil observasi pada siklus II pertemuan 2, masih 

terdapat beberapa masalah yang muncul dalam pembelajaran. Demikian hasil 

refleksi yang telah dianalisis peneliti dan kolaborator. 

4.1.5.4.1 Aspek Keterampilan Guru 

Keterampilan guru pada siklus II pertemuan 2 sudah termasuk dalam 

kategori sangat baik dan sudah mencapai ketuntasan yang diinginkan. Berikut 
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merupakan kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki guru dalam 

pembelajaran: 

a. Guru belum memberikan bimbingan yang maksimal ketika siswa 

bediskusi. 

b. Guru belum maksimal ketika memberikan penjelasan kepada siswa.  

4.1.5.4.2 Aspek aktivitas siswa 

Aktivitas siswa pada siklus II pertemuan 2  sudah termasuk dalam kategori 

baik. Namun ada yang perlu diperbaiki. Ada beberapa anak yang masih belum 

tertib ketika mengerjakan tugas. 

4.1.5.4.3  Keterampilan Berbicara Siswa 

Secara keseluruhan aspek keterampilan berbicara siswa pada siklus II 

pertemuan 2 sudah dalam kategori baik. Beberapa indikator  yang perlu 

ditingkatkan adalah: 

a. Beberapa siswa masih banyak melaukan kelasahan dalam pengucapan 

kata. 

b. Beberapa siswa banyak yang salah mengucapkan bunyi vokal. 

4.1.5.5 Revisi 

Secara keseluruhan pembelajaran sudah berlangsung dengan baik. Bisa 

dilihat dari aspek keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan berbicara 

siswa yang semuanya termasuk dalam kategori baik. Hasil belajar berupa 

keterampilan belajar siswa juga sudah mencapai target yaitu sekurang-kurangnya 

75% siswa mencapai ketuntasan individual ≥ 63. 

4.1.6 Rekapitulasi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 
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4.1.6.1 Rekapitulasi Pengamatan Proses Pembelajaran 

4.1.6.1.1 Hasil Pengamatan Keterampilan Guru 

Dari  hasil pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran berbicara 

krama lugu melalui model Picture and Picture pada siklus II, diperoleh data 

sebagai berikut: 

Tabel 4.20 Rekapitulasi Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus II 

  Siklus II 
Rata-

rata 

skor 

Nilai 
  

  
Pertemuan 1 Pertemuan II 

 
Indikator 

Tingkat 

kemampuan 
Jumlah 

Tingkat 

kemampuan 
Jumlah 

No. 
 

1 2 3 4 
 

1 2 3 4 
   

1 
Guru melakukan 

pra pembelajaran    
√ 4 

   
√ 4 4 A 

2 
Melakukan 

Apersepsi  
√ 

  
2 

  
√ 

 
3 2,5 C 

3 

Menyampaikan 

tujuan dan 

langkah-langkah 

pembelajaran 

  
√ 

 
3 

   
√ 4 3,5 B 

4 

Menyajikan 

materi sebagai 

pengantar. 
  

√ 
 

3 
   

√ 4 3,5 B 

5 

Memperlihatkan 

gambar kepada 

siswa. 
   

√ 4 
   

√ 4 4 A 

6 

Membimbing 

siswa saat 

berdiskusi. 
 

√ 
  

2 
  

√ 
 

3 2,5 C 

7 

Memberikan 

kesempatan 

kepada siswa 

untuk 

mengurutkan 

gambar. 

  
√ 

 
3 

  
√ 

 
3 3 B 

8 
Menjelaskan 

urutan gambar.  
√ 

  
2 

  
√ 

 
3 2,5 C 

9 

Memberikan 

penguatan 

kepada siswa. 
  

√ 
 

3 
   

√ 4 3,5 B 

10 
Menutup 

pelajaran    
√ 4 

   
√ 4 4 A 

Jumlah Skor 
    

30 
    

36 33 B 
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Rata-rata skor 3 3,6 3,3 B 

% keberhasilan 75% 90% 82,50% B 

Kategori Baik Sangat Baik Baik 

 

Dari hasil rekapitulasi yang telah dijabarkan dalam tabel, bisa dilihat skor 

yang diperoleh adalah 33 dengan rata-rata 3,3. Dengan demikian, keterampilan 

guru dalam pembelajaran berbicara bahasa Jawa melalui model Picture and 

Picture pada siklus II termasuk dalam kategori baik dengan persentase 82,50%. 

Di bawah ini akan dijelaskan perolehan skor pada setiap indikator penilaian: 

Keterampilan guru dalam melaksanakan pra pembelajaran mendapatkan 

rata-rata skor 4 dengan kategori sangat baik.  Pada keterampilan guru dalam 

melakukan apersepsi mendapatkan rata-rata skor 2,5 dengan kategori cukup. 

Keterampilan guru dalam menyampaikan tujuan dan langkah-langkah 

pembelajaran mendapatkan rata-rata skor 3,5 dengan kategori baik. Dalam 

menyajikan materi mendapatkan rata-rata skor 3,5 dengan kategori baik. Guru 

dalam memperlihatkan gambar kepada siswa memperoleh rata-rata skor 4 dengan 

kategori sangat baik. 

Keterampilan guru dalam membimbing diskusi siswa mendapatkan rata-

rata skor 2,5 dengan kategori cukup. Pada keterampilan guru dalam memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengurutkan gambar mendapatkan rata-rata skor 

3 dengan kategori baik. Dalam keterampilan guru menjelaskan urutan gambar 

mendapatkan rata-rata skor 2,5 dengan kategori cukup. Aspek keterampilan guru 

dalam memberikan penguatan mendapatkan rata-rata skor 3,5 dengan kategori 

baik dan keterampilan guru dalam menutup pelajaran mendapatkan skor 4. 
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Keterampilan guru dalam menutup pelajaran mendapatkan rata-rata skor 

2,5 dengan kategori cukup. Untuk memperjelas hasil rekapitulasi, maka akan 

ditampilkan dalam bentuk diagram sebagai berikut. 

 

Gambar 4.16 Diagram Rekapitulasi Hasil Pengamatan Keterampilan Guru 

Siklus II 

4.1.6.1.2 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

Dari hasil pengamatan aktivitas siswa yang telah dilaksanakan dalam 

pembelajaran berbicara krama lugu melalui model Picture and Picture pada siklus 

II, maka diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut. 
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Tabel 4.21 Rekapitulasi Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II 

  
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Rata-rata 

Nilai 

  

No. 

 
       

Aspek yang 

dinilai 

Rata-

rata 

skor 

% 

Rata-

rata 

skor 

% 

Rata-

rata 

skor 

% 

1. 
Kesiapan dalam 

belajar 
2,7 95% 2,9 100% 2,8 98% B 

2. 

Bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan dari 

guru dalam 

pembelajaran 

berbicara 

bahasa Jawa 

ragam krama 

lugu 

2,5 88,75% 2,8 98,75% 2,65 94% B 

3. 

Memperhatikan 

penjelasan guru 

dalam 

pembelajaran 

2,7 95% 2,8 98,75% 2,75 97% B 

4. 

Tertarik 

mengamati dan 

mengomentari 

gambar yang 

disajikan guru. 

2,8 96,25% 2,8 98,75% 2,8 98% B 

5. 

Kedisiplinan 

siswa dalam 

pembelajaran 

2,4 85% 2,8 98,75% 2,6 92% B 

6. 

Aktif dalam 

pembelajaran  

dengan metode 

Picture and 

Picture 

2,5 88,75% 2,8 98,75% 2,65 94% B 

7. 

Keaktifan dan 

keberanian 

siswa dalam 

berbicara 

krama lugu. 

2,7 93,75% 2,8 98,75% 2,75 96% B 

Jumlah skor 18,3 19,7 19 

B Rata-rata skor 2,6 2,8 2,7 

Presentase 65% 70,71% 67,85% 

Kategori B B B 

Berdasarkan rekapitulasi data aktivitas siswa dalam pembelajaran 

berbicara krama lugu melalui  model Picture and Picture pada siklus II, maka 
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diketahui jumlah skor yang diperoleh adalah 19 dengan rata-rata skor 2,7 dan 

persentase 67,85%. Aktivitas siswa mengalami peningkatan bila dibandingkan 

pada siklus pertama. Pada siklus II aktivitas siswa sudah termasuk dalam kategori 

baik. 

Pada aspek kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran sudah termasuk 

dalam kategori baik dengan rata-rata 2,8 dan persentase 98%. Dalam bertanya dan 

menjawab pertanyaan dari guru, siswa mendapat rata-rata skor 2,65 dengan 

persentase 94%. Dari skor yang diperoleh maka siswa bisa dikatakan sudah baik 

dalam keterampilan bertanya dan menjawab pertanyaan. Ketika pembelajaran 

berlangsung sebagian besar siswa sudah memperhatikan penjelasan dari guru. 

Rata-rata skor yang diperoleh adalah 2,75 dengan persentase 97%. Aspek 

kedislipinan siswa dalam mengikuti pelajaran sudah dalam kategori baik dengan 

perolehan rata-rata skor 2,6 dengan persentase 70%. Siswa tertarik dalam 

mengamati gambar. Dibuktikan perolehan skor 2,8 dengan persentase 98%. 

Keaktifan siswa dalam pembelajaran menggunakan model Picture and Picture 

mendapatkan persentase 94% dengan kategori baik, sedangkan keaktifan dan 

keberanian siswa dalam berbicara mendapatkan skor 2.75 dengan kategori baik. 

Data hasil rekapitulasi aktivitas siswa dalam pembelajaran berbicara krama lugu 

siklus II disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. 
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Gambar 4.17 Diagram Rekapitulasi Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II 

4.1.6.1.3 Hasil Pengamatan Keterampilan Berbicara Siswa 

Hasil rekapitulasi keterampilan berbicara siswa dalam pembelajaran 

bahasa Jawa melalui model Picture and Picture  pada siklus II ditampilkan dalam 

tabel berikut: 

Tabel 4.22 Rekapitulasi Data Hasil Penilaian Keterampilan Bebicara Siklus II 

  

Indikator 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Rata-rata 

Kategori 

  

No. 

Rata-

rata 

skor % 

Rata-

rata 

skor % 

Rata-

rata 

skor % 

1. Penggunaan intonasi dalam 

berbicara krama lugu. 2,2 55% 3,1 78% 2,65 67% B 
2. Pelafalan bunyi kata dalam 

berbicara krama lugu. 2,8 69% 2,6 64% 2,7 67% B 
3. Keberanian dan sikap dalam 

berbicara krama lugu. 3,1 78% 3,2 80% 3,15 79% B 
4. Kelancaran dalam berbicara 

krama lugu. 2,8 69% 3,4 84% 3,1 77% B 
5. Ketepatan pemilihan kata 

dalam berbicara krama lugu. 2,8 75% 3 75% 2,9 75% B 

Jumlah skor 13,7 15,3 14,5 

  

Rata-rata skor 2,74 3,06 2,9 

Persentase 69% 77% 73% 

Kategori Baik Baik Baik 
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Data hasil rekapitulasi keterampilan berbicara krama lugu siswa melalui 

model Picture and Picture yang telah disajikan dalam bentuk tabel, akan 

dijabarkan sebagai berikut. 

Hasil yang dicapai siswa pada aspek keterampilan berbicara sudah 

mencapai ketuntasan yang diinginkan. Dari kelima aspek yang dinilai, rata-rata 

pada setiap aspek termasuk dalam kategori baik. Dalam aspek penggunaan 

intonasi dalam berbicara krama lugu, siswa hanya mendapatkan rata-rata skor 

2,65 dengan persentase 67%. Ketika melafalkan bunyi kata dalam berbicara 

krama lugu anak sudah mendapatkan rata-rata skor yang diperoleh adalah 2,7 

dengan persentase 67%.  

Hanya sedikit yang terlihat gugup dan bersikap kurang baik ketika 

berbicara di depan kelas, sehingga siswa hanya mendapatkan rata-rata skor 3,15 

dengan persentase 79%. Aspek kelancaran dalam berbicara krama lugu pun sudah 

dalam kategori baik dengan persentase 77%. Siswa masih banyak melakukan 

pengulangan dan kesalahan dalam mengucapkan kata. Pada indikator penggunaan 

kata dalam berbicara krama lugu rata-rata skor yang didapat adalah 2,9 dengan 

persentase 75%. Dari keseluruhan skor, maka jumlah skor yang diperoleh sebesar 

14,5 dengan persentase 73%.  Data rekapitulasi keterampilan berbicara siswa bisa 

disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut. 
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Gambar 4.18 Diagram Rekapitulasi Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara 

Siklus II 

Hasil penelitian pada siklus II akan disajikan dalam tabel distribusi 

frekuensi sebagai berikut. 

Tabel 4.23 Distribusi Frekuensi Hasil Penilaian Keterampilan Bebicara Siklus II 

Nilai 
Frekuensi Frekuensi relatif 

Kualifikasi 
Pert. 1 Pert. 2 Pert. 1 Pert. 2 Rata-Rata 

0-62 7 1 35% 5% 20% Tidak Tuntas 

63-75 8 11 40% 55% 47,5% Tuntas 

76-88 5 7 25% 35% 30% Tuntas 

89-100 - 1 - 5% 2,5% Tuntas 

Jumlah 20 20 
100% 100% 

100% 

 

Berdasarkan paparan data pada tabel di atas, maka dapat diketahui rata-

rata persentase ketuntasan hasil belajar siswa sebesar 80% yaitu 16 dari 20 siswa 

dan persentase ketidaktuntasan sebesar 20% yaitu 4 dari 20 siswa. Persentase 

ketuntasan hasil tersebut dapat disajikan sebagai berikut: 
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Gambar 4.19 Diagram Persentase Ketuntasan Keterampilan Berbicara Siswa 

Siklus II 

Ketuntasan hasil belajar yang dicapai siswa sebesar 80%, sudah mencapai 

indikator yang ditetapkan yaitu 75%. Oleh karena itu, penelitian tindakan kelas 

dihentikan pada siklus II.  

4.2 Pembahasan 

4.2.2 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan didasarkan pada hasil observasi dan refleksi pada setiap 

siklus. Kegiatan pembelajaran keterampilan berbicara melalui model Picture 

and Picture akan dijabarkan sebagai berikut. 

4.2.1.1  Hasil Pengamatan Keterampilan Guru 

Hasil pengamatan pada siklus I dan II direkapitulasi disajikan dalam 

bentuk tabel sebagai berikut.  
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Tabel 4.24 Rekapitulasi Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru 

Siklus I dan II 

Hasil pengamatan keterampilan berbicara siswa pada siklus I mendapatkan 

skor 24 dengan kategori baik. Pada siklus II, keterampilan belajar siswa 

mengalami peningkatan  jumlah skor menjadi 33 dengan rata-rata 3,3 berkategori 

baik. Peningkatan juga terjadi pada 10 aspek yang dinilai. Peningkatan tersebut 

akan diperjelas pada diagram batang sebagai berikut. 

 

 

No. 

 

 

Indikator 

Siklus 1 Siklus 2 

1 2 

Rata-

rata 

skor 

1 2 

Rata-

rata 

skor 

1. Guru melakukan pra pembelajaran 3 4 3,5 4 4 4 
2. Melakukan Apersepsi 2 2 

2 
2 3 2,5 

3. Menyampaikan tujuan dan langkah-

langkah pembelajaran 

2 3 
2,5 

3 4 
3,5 

4. Menyajikan materi sebagai pengantar. 3 2 2,5 3 4 3,5 
5. Memperlihatkan gambar kepada siswa. 3 4 

3,5 
4 4 4 

6. Membimbing siswa saat berdiskusi. 2 3 2,5 2 3 2,5 
7. Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengurutkan gambar. 

3 2 

2,5 

3 3 
3 

8. Menjelaskan urutan gambar. 2 2 2 2 3 2,5 
9. Memberikan penguatan kepada siswa. 2 2 

2 
3 4 3,5 

10. Menutup pelajaran 2 3 2,5 4 4 4 

Jumlah skor 24 27 25,5 30 36 33 

Rata-rata skor 2,4 2,7 2,55 3 3,6 3,3 

% keberhasilan 60% 67,50% 63,75% 75% 90% 82,50% 

Kategori 
Baik Baik Baik 

Baik 
Sangat 

Baik 
Baik 
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Gambar 4. 20 Diagram Peningkatan Ketercapaian Aspek Keterampilan Guru 

Siklus I dan Siklus II 

Terdapat 10 aspek keterampilan guru dalam pembelajaran berbicara 

krama lugu melalui model Picture and Picture yang diamati oleh observer, 

diantaranya adalah: 

a. Guru melakukan pra pembelajaran 

Indikator guru dalam melakukan pra pembelajaran mengalami 

peningkatan pada setiap pertemuan. Siklus I pertemuan 1 mendapatkan 

skor 3, siklus I pertemuan 2 mendapatkan skor 4, siklus II pertemuan 1 

mendapatkan skor 4, dan siklus II pertemuan 2 mendapatkan skor 4. 

Sebelum memulai pembelajaran guru mempersiapkan alat dan sumber 

belajar. Guru mengkondisikan siswa agar bisa tenang sebelum berdo‟a . 

Setelah berdo‟a guru mengecek kehadiran siswa. Indikator guru dalam 

melakukan pra pembelajaran termasuk dalam salah satu keterampilan 

dasar mengajar guru yaitu keterampilan membuka pelajaran. Kegiatan 

membuka pelajaran merupakan kegiatan yang baik dilaksanakan oleh 
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guru. Kegiatan ini berpengaruh terhadap jalannya kegiatan belajar 

mengajar selanjutnya. Kegiatan membuka pelajaran dapat dilakukan 

dengan menarik perhatian siswa, memberikan motivasi, memberikan 

acuan, dan membuat kaitan (Anitah, 2009: 8.6-8.8).  

b. Melakukan apersepsi  

Indikator guru dalam melakukan apersepsi juga mengalami 

peningkatan pada setiap pertemuan. Pada siklus I pertemuan 1 

mendapatkan skor 2, siklus I pertemuan 2 mendapatkan skor 2, dan siklus 

II pertemuan 2 mendapatkan skor 3. Guru sudah menyampaikan apersepsi 

dengan baik. Apersepsi yang diberikan guru sesuai dengan materi yang 

akan diajarkan. Selain itu apersepsi disesuaikan dengan hal-hal yang 

konkrit. Akan tetapi penyampaian aprsepsi belum menarik. 

Menyampaikan apersepsi termasuk ke dalam keterampilan membuka 

pelajaran. Apersepsi merupakan proses mengaitkan pengetahuan yang 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari sehingga pelajaran 

menjadi lebih bermakna (Anitah, 2009: 8.8). 

c. Menyampaikan tujuan dan langkah-langkah pembelajaran 

Dalam menyampaikan tujuan dan langkah-langkah pembelajaran, 

skor yang diperoleh pada siklus I pertemuan 1 adalah 2, siklus I pertemuan 

2 mendapatkan 3, siklus II pertemuan 1 mendapat skor 3, dan siklus II 

pertemuan 2 mendapat skor 4. Tujuan pembelajaran disampaikan kepada 

siswa agar siswa mengetahui apa yang harus dicapai dalam pembelajaran. 

Guru menyampaikan tujuan dengan jelas sesuai indikator yang telah 
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ditetapkan. Tujuan pembelajaran ditampilkan menggunakan PPT . 

Menurut Anitah (2009: 8.8) menyampaikan tujuan pembelajaran 

merupakan cara untuk memberikan acuan jalannya pembelajaran. 

Sedangkan memberi acuan merupakan komponen dari keterampilan 

membuka pelajaran. 

d. Menyajikan materi sebagai pengantar. 

Pada siklus I pertemuan 1 skor yang diperoleh guru adalah 3. Akan 

tetapi pada siklus I pertemuan 2 mengalami penurunan menjadi 2. Guru 

tidak menjelaskan materi secara maksimal dan hanya berada di depan 

kelas ketika menjelaskan materi. Selanjutnya pada siklus II pertemuan 1, 

keterampilan guru dalam menyajikan materi meningkat menjadi 3. Aspek 

keterampilan guru mengalami peningkatan kembali pada siklus II 

pertemuan 2 menjadi 4. Skor yang diperoleh pada siklus II pertemuan 2 

berdasarkan pada indikator yang muncul yaitu: menjelaskan dengan jelas, 

sesuai dengan tema, menarik, dan melakukan variasi posisi ketika 

mengajar. Hal ini diperkuat oleh pendapat Anitah (2009: 7.54) bahwa 

memberikan penjelasan sesuai dengan tema dan menarik termasuk dalam 

prinsip keterampilan menjelaskan. Menjelaskan merupakan proses 

penyampaian informasi secara lisan yang diorganisir secara sistematis. 

e. Memperlihatkan gambar kepada siswa. 

Aspek memperlihatkan gambar dari siklus I sampai dengan II terus 

mengalami peningkatan. Pada siklus I pertemuan 1 skor yang diperoleh 

adalah 3, kemuadian dari siklus I pertemuan 2 smpai siklus II pertemuan 2 
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mendapatkan skor 4. Guru menggunakan gambar untuk menarik perhatian 

siswa dalam pembelajaran. Diharapkan dengan menggunakan media 

gambar, pembelajaran menjadi lebih variatif. Aspek memperlihatkan 

gambar kepada siswa termasuk dalam salah satu keterampilan dasar 

mengajar guru yaitu keterampilan mengadakan variasi. Hal ini diperkuat  

dengan pendapat (Anitah, 2009: 7.40-7.47) bahwa penggunaan variasi alat 

bantu mengajar merupakan salah satu contoh memberikan variasi ketika 

mengajar. 

f. Membimbing siswa dalam berdiskusi  

Guru dalam membimbing diskusi siswa secara keseluruhan sudah 

termasuk dalam kategori baik. Pada siklus I pertemuan 1 skor yang 

diperoleh adalah 2, siklus I pertemuan 2 mendapat skor 3, siklus II 

pertemuan 1 mendapat skor 2, dan siklus II pertemuan 2 mendapat skor 3. 

Kekurangan yang masih saja dilakukan guru adalah guru belum 

memberikan pengarahan kepada siswa agar diskusi tidak melenceng dari 

topik.  Penelitian ini sesuai dengan salah satu keterampilan dasar mengajar 

yaitu keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil yang meliputi 

pemusatan perhatian, memperjelas masalah, menganalisis pandangan, 

menyebarkan kesempatan partisipasi dan menutup diskusi (Anitah, 2010: 

8.21-8.26). 

g. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengurutkan gambar  

Pada siklus I pertemuan 1 guru mendapatkan skor 3, siklus I 

pertemuan 2 mendapatkan skor 2. Pada siklus berikutnya, tiap pertemuan 
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mendapatkan skor 4. Memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk 

mengurutkan gambar merupakan cara yang dilakukan guru, agar siswa 

berani mengungkapkan pendapatnya dan menjadi aktif dalam 

pembelajaran. Optimalisasi pembelajaran akan tercapai jika siswa aktif 

dalam belajar. Indikator ini termasuk dalam  keterampilan mengelola 

kelas. Mengelola kelas merupakan kegiatan mengoptimalkan kondisi 

belajar siswa dan mengembalikan jika ada faktor yang mengganggu 

kondisi belajaar siswa  (dalam Anitah, 2009: 8.34). 

h. Menjelaskan urutan gambar 

Perolehan skor pada siklus I pertemuan 1 sampai dengan siklus II 

pertemuan 1 mendapatkan skor 3, sedangkan pada siklus II pertemuan 2 

meningkat menjadi 3. Pada indikator menjelaskan urutan gambar, 

deskriptor yang belum nampak yaitu memberikan penjelasan secara 

berulang. Ketika menjelaskan urutan gambar, guru memberikan penjelasan 

tentang isi dari setiap gambar yang disajikan. Aspek menjelaskan urutan 

gambar termasuk dalam keterampilan memberikan penjelasan. Sesuai 

dengan pendapat Anitah  (2009: 7.55-7.56) yang menyatakan penjelasan 

merupakan kegiatan menyampaikan informasi secara lisan. 

i. Memberikan penguatan kepada siswa 

Dalam memberikan penguatan, siklus I pertemuan 1 mendaptkan 

skor 2, siklus I pertemuan 2 mendapat skor 2. Sedangkan pada siklus II 

pertemuan 1 skor yang diperoleh adalah 3, siklus II pertemuan 2 naik 

menjadi 4. Guru memberikan tepuk tangan, mengelus kepala anak, 
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memberikan ucapan bagus atau pintar, dan memberikan hadiah kepada 

siswa yang aktif dalam pembelajaran. Pemberian penguatan kepada siswa 

sangat penting dilakukan guru. Dengan memberi penguatan dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Selain itu pemberian penguatan juga 

dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa (Anitah, 2009: 7.25). 

j. Menutup pelajaran. 

Pada siklus I pertemuan 1,  guru hanya memperoleh skor 2. Hal 

tersebut dikarenakan guru tidak menyimpulkan pelajaran. Akan tetapi pada 

siklus I pertemuan 2 mengalami peningkatan menjadi 3. Bahkan pada 

siklus II skor yang diperoleh pada setiap pertemuan adalah 4. Kegiatan 

yang dilakukan guru dalam menutup pelajaran adalah menyimpulkan 

pelajaran, melakukan evaluasi, dan menutup pelajaran dengan salam. Hal 

ini diperkuat oleh pendapat Anitah (2010: 8.9-8.10), komponen 

keterampilan menutup pelajaran terdiri dari meninjau kembali (mereview), 

menilai (mengevaluasi), memberi tindak lanjut. Kegiatan ini sangat 

penting dilakukan oleh guru dalam mengakhiri proses pembelajaran. 

4.2.1.2 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

Hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus I dan II, dipaparkan 

dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.25 Rekapitulasi Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I dan II 

 

 

No. 

 

 

Indikator 

Siklus 1 Siklus 2 

1 2 

Rata-

rata 

skor 

1 2 

Rata-

rata 

skor 

1. Kesiapan dalam belajar 2,6 2,5 2,55 2,7 2,9 2,8 

2. 

Bertanya dan menjawab pertanyaan 

dari guru dalam pembelajaran 

berbicara bahasa Jawa ragam krama 

lugu 

2,6 2,6 2,6 2,5 2,8 2,65 

3. 
Memperhatikan penjelasan guru 

dalam pembelajaran 
2,5 2,6 2,55 2,7 2,8 2,75 

4. 

Tertarik mengamati dan 

mengomentari gambar yang 

disajikan guru. 

2,5 2,4 2,45 2,8 2,8 2,8 

5. 
Kedisiplinan siswa dalam 

pembelajaran 
2,4 2,3 2,35 2,4 2,8 2,6 

6. 
Aktif dalam pembelajaran  dengan 

metode Picture and Picture 
2,1 2,6 2,35 2,5 2,8 2,65 

7. 
Keaktifan dan keberanian siswa 

dalam berbicara krama lugu. 
2,4 2,8 2,6 2,7 2,8 2,75 

Jumlah skor 17,1 17,8 17,45 18,3 19,7 19 

Rata-rata skor 2,4 2,5 2,5 2,6 2,8 2,7 

% keberhasilan 61% 63,57% 62,32% 65% 70,71% 67,85% 

Kategori Cukup Baik Baik Baik Baik Baik 

Hasil pengamatan aktivitas siswa mengalami peningkatan pada setiap 

siklus. Terbukti dengan perolehan jumlah  rata-rata skor pada siklus I sebesar 

17,45, meningkat pada siklus II dengan jumlah rata-rata skor 19. Aktivitas 

siswa sudah termasuk dalam kategori baik sesuai dengan indikator  

ketuntasan yang ditetapkan yaitu sekurang-kurangnya baik. 

Peningkatan juga terjadi pada setiap aspek yang dinilai. Pada aspek  

kesiapan dalam belajar siklus I pertemuan 1 mendapatkan skor 2,6. Pada 

siklus I pertemuan 2 mengalami penurunan menjadi 2,5. Aktivitas siswa 

mengalami penurunan dikarenakan guru kurang bisa mengondisikan siswa 

agar tenang. Oleh karena itu, pada siklus selanjutnya guru berusaha 

mengondisikan siswa secara maksimal dengan memberikan nasihat dan 
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motivasi. Dengan langkah tersebut siswa bisa lebih tenang ketika akan 

memulai belajar. Terbukti dengan perolehan skor pada siklus II pertemuan 1 

sebesar 2,7 meningkat menjadi 2,9 pda siklus II pertemuan 2. 

Dalam aspek bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru pada 

pembelajaran berbicara krama lugu melalui model Picture and Picture juga 

mengalami peningkatan. Pada siklus I pertemuan 1 dan siklus I pertemuan 2 

mendapatkan rata-rata skor 2,6. Akan tetapi pada siklus II pertemuan 1 

mengalami penurunan menjadi 2,5. Hal ini disebabkan siswa kurang tertarik 

mengikuti pelajaran. Pada siklus II pertemuan 2 guru memberikan motivasi 

yang lebih dan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik. 

Tindakan tersebut mampu meningkatkan aktivitas siswa dalam bertanya dan 

menjawab pertanyaan. Terbukti dengan perolehan skor sebear 2,8. Pada aspek 

ini siswa sudah bisa bertanya dan menjawab pertanyaan dengan jelas, 

sehingga  termasuk dalam kategori baik. 

Aspek memperhatikan penjelasan guru dalam pembelajaran 

mengalami peningkatan pada setiap siklus. Siklus I pertemuan 1 mendapatkan 

skor 2,5 dan meningkat menjadi 2,6 pada siklus I pertemuan 2. Selanjutnya 

pada siklus II pertemuan 1 skor yang diperoleh 2,7 dan pada siklus II 

pertemuan 2 meningkat menjadi 2,8. Dalam memperhatikan penjelasan guru, 

siswa termasuk dalam kategori baik. Siswa  sudah bisa konsentrasi ketika 

mendengarkan penjelasan dari guru. 

Aspek tertarik mengamati dan mengomentari gambar yang disajikan 

guru pada siklus I pertemuan 1 mendapatkan skor 2,5 mengalami penurunan 
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pada siklus I pertemuan 2 menjadi 2,4. Penurunan skor tersebut disebabkan 

oleh kurang menariknya gambar yang disajikan guru. Sehingga pada siklus 

selanjutnya guru menggunakan gambar yang lebih menarik. Pada siklus II 

pertemuan 1, terbukti mengalami peningkatan menjadi 2,8 dan pada 

pertemuan selanjutnya juga mendapatkan skor 2,8 dengan kategori baik. 

Pada aspek kedisplinan siswa dalam pembelajaran, siklus I pertemuan 

1 mendapatkan skor 2,4 menurun pada siklus I pertemuan 2 menjadi 2,3. Pada 

siklus I pertemuan 2, anak cenderung kurang antusias dalam pembelajaran. 

Siswa cenderung gaduh sendiri di dalam kelas. Pada pertemuan selanjutnya 

guru sebisa mungkin membuat pelajaran semenarik mungkin dan lebih tegas 

dalam memberikaan teguran kepada siswa. Dengan perlakuan tersebut, pada 

siklus II pertemuan 2 mengalami peningkatan menjadi 2,4 pada pertemuan 1 

dan kembali mengalami peningkatan   menjadi 2,8 dengan kategori baik pada 

pertemuan2. 

Pada aspek keaktifan siswa dalam pembelajaran dengan model Picture 

and Picture, siklus I pertemuan 1 mendapatkan skor 2,1 dan meningkat 

menjadi 2,6 pada siklus I pertemuan 2. Pada siklus II pertemuan 1 menurun 

menjadi 2,5. Siswa kurang termotivasi untuk aktif di dalam kelas. Pada 

pertemuan selanjutnya guru memberikan motivasi dan hadiah kepada siswa 

yang aktif dalam pembelajaran. Terbukti cara tersebut bisa meningkatkan 

keaktifan siswa. Pada siklus II pertemuan 2 skor meningkat menjadi 2,8 

dengan kategori baik. 
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Keaktifan dan keberanian siswa dalam berbicara krama lugu dari 

setiap pertemuan mengalami peningkatan. Pada siklus I pertemuan 1 

mendapatkan skor 2,4 meningkat menjadi 2,8 pada siklus II pertemuan 1. 

Selanjutnya pada siklus II pertemuan 2 mengalami penurunan menjadi 2,6. 

Hal ini dikarenakan siswa kurang berani ketika berbicara di depan kelas. 

Guru memberikan motivasi dan bimbingan kepada siswa pada pertemuan 

berikutnya. Sehingga aspek keaktifan siswa kembali mengalami peningkatan 

menjadi 2,8 dengan kategori baik.   

Pencapaian rata-rata hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus I 

dan II dalam pembelajaran berbicara krama lugu melalui model Picture and 

Picture, akan ditampilkan pada diagram sebagai berikut. 

 

Gambar 4.21 Diagram Peningkatan Ketercapaian Aspek Aktivitas Siswa Siklus I 

dan Siklus II 
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Aspek-aspek yang dilaksanakan siswa dalam pembelajaran adalah: kesiapan 

dalam belajar; bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru; memperhatikan 

penjelasan guru dalam pembelajaran, tertarik mengamati dan mengomentari 

gambar; kedisiplinan siswa dalam pembelajaran; aktif dalam pembelajaran 

menggunakan model Picture and Picture; dan keaktifan dan keberanian siswa 

dalam berbicara krama lugu. Ke tujuh aspek yang dilakukan siswa dalam 

pembelajaran tersebut termasuk dalam aktivitas siswa yang dikemukakan oleh 

Dierich (dalam Hamalik, 2006: 172 – 173). Menurut Dierich aktivitas belajar 

siswa terdiri dari: 1) visual activities, 2) oral activities, 3) listening activities, 4) 

writing activities, 5) drawing activities, 6) motor activities, 7) mental activities, 8) 

emotional activities. Aktivitas siswa bisa terlaksana dengan optimal jika guru 

menguasai keterampilan dasar mengajar dengan baik. Keterampilan guru dalam 

mengajar berpengaruh terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa. 

4.2.1.3 Keterampilan Berbicara 

Pada proses pembelajaran dilakukan penilaian untuk mengetahui tingkat 

keterampilan berbicara krama lugu siswa. Penilaian yang dilakukan adalah 

dengan tes penanda gambar dan tes bermain peran. Penilaian keterampilan 

berbicara tersebut, didukung oleh pendapat Santosa (2007: 7.19-7.23) yang 

menyebutkan jenis tes yang digunakan untuk mengukur keterampilan berbicara 

siswa diantaranya adalah tes penanda gambar dan bermain peran. 
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Tabel 4.26 Rekapitulasi Data Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara Siklus I dan 

II 

 

Hasil belajar siswa berupa keterampilan berbicara melalui model Picture and 

Picture  mengalami peningkatan baik secara individu maupun klasikal. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan perolehan rata-rata nilai siswa meningkat dari rata-

rata siklus I pertemuan 1 sebesar 50,75; siklus I pertemuan 2 menjadi 56; siklus II 

pertemuan 1  mendapatkan  rata-rata 67,75 dan pada siklus II pertemuan 2 

meningkat menjadi 76. Ketuntasan belajar individual siswa secara klasikal juga 

mengalami peningkatan. Pada siklus I ketuntasan hasil belajar siswa masih sangat 

jauh dari harapan. Ketuntasan belajar siswa hanya sebesar 22,5% saja. Hal ini 

dikarenakan anak masih merasa asing dengan kosa kata bahasa jawa khususnya 

krama lugu. Kebiasaan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia merupakan faktor 

 

 

No. 

 

 

Indikator 

Siklus I Siklus II 

1 2 

Rata-

rata 

skor 

1 2 

Rata-

rata 

skor 

1. Penggunaan intonasi dalam berbicara 

krama lugu. 2 2,1 1,6 2,2 3,1 2,65 
2. Pelafalan bunyi kata dalam berbicara 

krama lugu. 2 2,4 2,2 2,8 2,6 2,7 
3. Keberanian dan sikap dalam berbicara 

krama lugu. 2,4 2,5 2,5 3,1 3,2 3,15 
4. Kelancaran dalam berbicara krama 

lugu. 2,2 2,3 2,3 2,8 3,4 3,1 
5. Ketepatan pemilihan kata dalam 

berbicara krama lugu. 1,6 2 1,3 2,8 3 2,9 
Jumlah skor 10,2 11,3 9,8 13,7 15,3 14,5 

Rata-rata skor 2,04 2,26 1,95 2,74 3,06 2,9 

% keberhasilan 41% 63% 54% 69% 77% 73% 
Kategori Cukup Cukup Cukup Baik Baik Baik 
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penyebab susahnya siswa berbicara bahasa Jawa. Akan tetapi dengan pemberian 

latihan yang diberikan guru,pada siklus II meningkat menjadi 80%.  

Berdasarkan data tersebut, pencapaian hasil belajar keterampilan 

berbicara siswa pada siklus kedua sudah mencapai indikator keberhasilan yaitu 

sekurang-kurangnya 75% siswa mengalami ketuntasan belajar individual ≥ 63. 

Berikut ini disajikan diagram batang tentang peningkatan nilai 

keterampilan berbicara krama lugu melalui model Picture and Picture. 

Gambar 4.22 Diagram Peningkatan Nilai Rata-rata  Keterampilan Berbicara dan 

Persentase Ketuntasan Siklus I dan Siklus II 

4.2.3 Implikasi Hasil Penelitian 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan tentunya 

memiliki implikasi baik implikasi terhadap hasil belajar maupun implikasi 

teoritis dan praktis. Implikasi terhadap hasil belajar siswa bisa diunjukkan 

dengan meningkatnya hasil belajar siswa berupa keterampilan berbicara 

bahasa Jawa krama lugu melalui model Picture and Picture siswa kelas II 

SDN Karanganyar 02 Semarang. Sedangkan implikasi teoretisnya adalah 

dengan diadakannya penelitian tindakan kelas melalui model Picture and 

Picture, maka bisa dijadikan sebagai referensi untuk meningkatkan praktik 
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pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Jawa, khususnya keterampilan 

berbicara siswa. 

Implikasi praktik penelitian ini dibedakan menjadi 3, yaitu 

implikasi terhadap siswa, guru, dan sekolah. Implikasi bagi guru adalah 

menambah wawasan yang baru tentang model pembelajaran yang inovatif 

yaitu model Picture and Picture. Penerapan model pembelajaran yang 

inovatif  sesuai dengan pendapat Rusman (2010: 22), seorang guru harus 

memiliki 4 kompetensi guru profesional, salah satunya memiliki 

kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan 

guru dalam mengelola kelas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi. Dalam melaksanakan pembelajaran, guru harus mampu mencari 

model dan media pembelajaran yang susuai dengan kebutuhan siswa. 

Implikasi terhadap siswa mengakibatkan siswa lebih tertarik dalam 

mengikuti pelajaran. Pemilihan model dan media yang tepat berpengaruh 

terhadap minat dan hasil belajar siswa.  Sesuai dengan tingkat 

perkembangan, model Picture and Picture tepat diterapkan pada anak 

kelas rendah yang masih dalam usia bermain. Sedangkan impliksi pada 

sekolah bisa memberikan pengetahuan tentang PTK, yang kemudian bisa 

digunakan sebagai acuan untuk memberikan kebijakan guna meningkatkan 

mutu pembelajaran. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan peneliti dengan 

judul Peningkatan Keterampilan Berbicara Krama Lugu Siswa Melalui 

Model Picture and Picture Siswa Kelas II SDN Karanganyar 02 

Semarang, maka dilakukan pengolahan data dan pembahasan. Dari hasil 

pembahasan yang dilaksanakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

Penerapan model Picture and Picture dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam pembelajaran berbicara krama lugu. Hal ini 

dapat ditunjukkan dengan perolehan skor yang mengalami peningkatan 

pada setiap siklus pembelajaran. Pada siklus I pertemuan 1 skor yang 

diperoleh adalah 24 dengan persentase 60% kategori cukup; siklus I 

pertemuan 2 jumlah skor yang diperoleh adalah 27 dengan persentase 

67,50 % kategori baik; pada siklus II pertemun 1 diperoleh  skor 30 

dengan persentase 75% kategori baik; silkus II pertemuan 2 mendapatkan 

skor 36 dengan persentase 90% kategori sangat baik. 

Aplikasi model Picture and Picture dapat meningkatkan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran berbicara krama lugu. Terbukti dengan 

peningkatan skor yang diperoleh siswa pada setiap siklus. Pada siklus I 

pertemuan 1, skor yang diperoleh siswa adalah 17,1 denagan persentase 
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61% kategori baik; siklus I pertemuan 2 memperoleh skor 17,8 

dengan persentase 63,57% kategori baik. Selanjutnya pada siklus II 

pertemuan 1 memperoleh skor 18,3 dengan persentase 65% kategori baik; 

siklus II pertemuan 2  siswa memperoleh skor 19,7 dengan persentase 

70,71% kategori baik. 

Keterampilan berbicara krama lugu siswa mengalami peningkatan 

dengan diterapkannya model Picture and Picture dalam pembelajaran. 

Terbukti dengan perolehanan ketuntasan klasikal yang mengalami 

peningkatan pada setiap siklusnya. Ketuntasan klasikal yang dicapai siswa 

pada siklus I pertemuan 1 sebesar 41%  dan siklus I pertemuan II sebesar 

63%. Pada siklus I keterampilan berbicara siswa masih termasuk dalam 

kategori cukup. Selanjutnya pada siklus II pertemuan 1, ketuntasan 

klasikal siswa meningkat menjadi 69% dan pada siklus II pertemun 2 

ketuntasan klasikal siswa kembali mengalami peningkatan menjadi 77%. 

Keterampilan siswa pada siklus terakhir sudah termasuk dalam kategori 

baik. Pada siklus II penelitian dihentikan karena sudah mencapai indikator 

keberhasilan yang ditetapkan yaitu ≥ 75%. 

Dari kesimpulan yang telah diperoleh, maka hipotesis penelitian 

tindakan  kelas yang telah dilaksanakan yaitu: penerapan model Picture and 

Picture dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

keterampilan siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa berbicara krama lugu 

siswa kelas II SDN Karanganyar 02 Semarang diterima. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan pada penelitian yang dilaksanakan terhadap siswa 

kelas II SDN Karanganyar 02 Semarang, maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut: 

1) Guru seharusnya menggunakan model pembelajaran yang sesuai 

dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Pemilihan model 

pembelajaran yang tepat akan menambah pengetahuan guru tentang 

model pembelajaran yang inovatif. 

2) Guru bisa menggunakan model pembelajaran Picture and Picture 

untuk meningkatkan aktivitas dan keterampilan berbicara siswa. 

3) Pihak sekolah hendaknya mengikutsertkan guru pada seminar tentang 

pembelajaran inovatif sehingga guru memperoleh pengetahuan baru 

bagaimana cara mengajar yang menyenangkan. Hal tersebut tentunya 

sangat berpengaruh terhadap pelakasanaan pembelajaran dan kualitas 

hasil pembelajaran siswa. 
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Pedoman Kisi-Kisi Keterampilan Dasar Mengajar Guru dalam 

Pembelajaran Keterampilan Berbicara Krama Lugu melalui Model Picture 

and PictureSiswa kelas II SDN Karanganyar 02 Semarang. 

Keterampilan 

Dasar 

Mengajar 

Langkah-langkah 

model Picture and 

Picture 

Indikator Keterampilan Guru 

dalam Pembelajaran Bahasa 

Jawa dengan Model Picture and 

Picture 

1. Keterampilan 

membuka 

pelajaran 

 

1. Guru 

menyampaikan 

kompetensi yang 

ingin dicapai. 

 

1) Melakukan apersepsi 

2) Bertanya tentang 

pelajaran hari 

sebelumnya. 

3) Menarik perhatian siswa 

dengan mengajak siswa 

melakukan senam jari. 

4) Memberikan motivasi 

kepada siswa dengan 

memberikan nasihat 

agar siswa rajin dan 

semangat dalam belajar. 

2. Keterampilan 

bertanya 

 

2. Guru menyajikan 

materi sebagai 

pengantar. 

 

1) Mengajukan pertanyaan 

dengan jelas. 

2) Memberikan waktu 

berpikir kepada siswa 

untuk menjawab 

pertanyaan . 

3) Memberikan pertanyaan 

kepada siswa yang 

bersedia menjawab 

terlebih dahulu. 

4) Menunjuk peserta didik 

lain / memindah giliran 

menjawab. 

3. Keterampilan 

memberi 

penguatan 

 

3. Guru  

memperlihatkan 

gambar-gambar 

yang berkaitan 

dengan materi. 

 

1) Memberikan penguatan 

verbal berupa ucapan 

bagus, anak pintar dan 

lain-lain. 

2) Memberikan penguatan 

berupa gerak tubuh, 

yaitu dengan tepuk 

tangan. 

3) Memberikan penguatan 

berupa sentuhan, yaitu 

dengan menepuk bahu 

Lampiran 2. Pedoman Kisi-kisi 

Keterampilan Guru 
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atau mengelus krpala 

siswa. 

4) Memberikan penguatan 

berupa benda atau 

hadiah, yaitu dengan 

memberikan pensil atau 

benda-benda yang 

bermanfaat dalam 

belajar. 

4. Keterampilan 

mengadakan 

variasi 

 

4. Guru  memanggil 

siswa secara 

bergantian untuk 

memasang atau 

mengurutkan 

gambar-gambar 

menjadi urutan 

yang logis. 

 

1) Memberikan pengarahan 

tentang jalannya 

pembelajaran dengan 

penerapan modelPicture 

and Picture. 

2) Membimbing siswa 

mengurutkan gambar. 

3) Membimbing siswa 

dalam berdiskusi 

4) Membimbing siswa 

dalam menceritakan 

urutan gambar. 

5. Keterampilan 

menjelaskan 

 

5. Guru menanyakan 

alasan pemikiran 

untuk gambar 

tersebut. 

 

1) Memberikan penjelasan 

materi pelajaran terkait 

dengan tujuan 

pembelajaran. 

2) Memberikan penjelasan 

yang relevan dengan 

karakteristik siswa. 

3) Penjelasan dilakukan 

secara dinamis, mulai 

dari hal sederhana 

sampai pada hal yang 

kompleks. 

4) Melakukan penjelasan 

pada pendahuluan, inti, 

dan penutup. 

6. Keterampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok 

kecil 

 

6. Dari alasan/  

urutan gambar 

tersebut guru 

menanamkan 

konsep atau 

materi sesuai 

dengan 

kompetensi yang 

ingin dicapai. 

 

1) Membagi kelompok 

diskusi. 

2) Mengatur tempat duduk 

siswa. 

3) Berkeliling untuk 

membimbing jalannya 

diskusi. 

4) Memberikan setiap 

siswa untuk 

berpartisipasi dalam 
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diskusi/ mengkondisikan 

diskusi agar tidak terjadi 

dominasi dalam 

pengungkapan pendapat. 

7. Keterampilan 

mengelola 

kelas 

 

7. Kesimpulan  1) Memberikan petunjuk 

yang jelas tentang tugas-

tugas yang diberikan 

kepada siswa. 

2) Memberikan teguran 

kepada siswa yang tidak 

tertib  di dalam kelas. 

3) Mengelilingi kelas untuk 

memberikan perhatian 

pada setiap individu. 

4) Memusatkan perhatian 

siswa. 

8. Keterampilan 

pembelajaran 

perseorangan 

 

 1) Mengadakan pendekatan 

secara pribadi. 

2) Membimbing dan 

memudahkan belajar 

siswa / membantu siswa 

menyelesaikan 

kesulitanya. 

3) Mengorganisasi kelas 

agar perhatian tidak 

terpusat pada siswa 

tertentu. 

4) Merencanakan 

pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik 

siswa. 

9. Keterampilan 

menutup 

pelajaran 

 1) Menyimpulkan pelajaran 

bersama-sama dengan 

siswa. 

2) Melakukan refleksi. 

3) Melakukan evaluasi. 

4) Memberikan umpan 

balik 
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Pedoman Kisi-Kisi Aktivitas Siswa  dalam Pembelajaran Keterampilan 

Berbicara Krama Lugu melalui Model Picture and PictureSiswa kelas II SDN 

Karanganyar 02 Semarang. 

Aktivitas Siswa 

Langkah-langkah 

model Picture and 

Picture 

Indikator Aktivitas Siswa 

dalam Pembelajaran Bahasa 

Jawa melalui model Picture 

and Picture 

1. Aktivitas visual, 

misalnya:  

membaca, 

memperhatikan 

gambar 

 

1) Guru 

menyampaikan 

kompetensi yang 

ingin dicapai. 

a. Mengamati gambar yang 

disajikan oleh guru. 

b. Membaca  kalimat yang 

tersedia di bawah 

gambar. 

 

2. Aktivitas lisan, 

misalnya: 

mengajukan 

pertanyaan, 

menjawab 

pertanyaan, 

mengemukakan 

pendapat dalam 

diskusi.  

 

2) Guru menyajikan 

materi sebagai 

pengantar. 

 

a. Mengomentari gambar 

yang disajikan oleh guru. 

b. Menjawab pertanyaan 

dari guru dengan jelas. 

3. Aktivitas 

mendengarkan, 

misalnya:  

mendengarkan 

penjelasan guru, 

menyimak 

pendapat teman. 

 

3) Guru 

menunjukkan atau 

memperlihatkan 

gambar-gambar 

yang berkaitan 

dengan materi. 

 

a. Mendengarkan 

penjelasan guru tentang 

krama lugu. 

b. Menyimak teman yang 

sedang bercerita di 

depan kelas. 

3) Aktivitas 

menulis, 

misalnya:  

menulis 

karangan, 

menulis 

kesimpulan atau 

rangkuman. 

 

4) Guru menunjuk 

atau memanggil 

siswa secara 

bergantian untuk 

mngurutkan 

gambar-gambar 

menjadi urutan 

yang logis. 

 

a. Menulis kerangka cerita 

berdasarkan gambar 

yang diurutkan siswa. 

b. Menulis jawaban 

evaluasi. 

 

5) Aktivitas 

menggambar, 

misalnya:  

5) Guru menayakan 

dasar pemikiran 

pengurutan 

        Tidak terdapat aktivitas 

menggambar dalam 

pembelajaran bahasa 

Lampiran 3. Pedoman Kisi-kisi Aktivitas Siswa. 
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menggambar, 

membuat grafik, 

diagram.   

 

gambar tersebut. Jawa dengan Model 

Picture and Picture 

6) Aktivitas 

motorik, 

misalnya: 

melakukan 

permainan 

 

6) Dari alasan 

tersebut, guru 

menanamkan 

konsep tentang 

sesuai dengan 

kompetensi yang 

ingin dicapai. 

 

 

a. Mengurutkan gambar. 

7) Aktivitas mental, 

misalnya:  

mengingat, 

menganalisis, 

menghubungkan, 

dan membuat 

keputusan,    

 

7) Kesimpulan atau 

rangkuman 

a. Menganalisis gambar 

untuk diurutkan menjadi 

urutan yang benar. 

b. Mengemukakan alasan 

pengurutan gambar. 

8) Aktivitas 

emosional, 

misalnya:  

gembira, berani, 

bergairah, 

semangat 

 a. Tertarik dan senang 

dalam mengamati 

gambar. 

b. Berani menceritakan 

gambar di depan kelas. 

c. Bersemangat dalam 

mengikuti pelajaran. 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN KETERAMPILAN BEBICARA 

KRAMA LUGU SISWA KELAS II SDN KARANGANYAR 02 SEMARANG 

Judul:  

Peningkatan Keterampilan Berbicara Krama LuguMelalui Model  Picture 

and PictureSiswa Kelas II SDN Karanganyar 02 Semarang. 

No. Variabel Indikator Sumber 

Data 

Alat/Instrumen 

1. Keterampilan 

siswa dalam 

pembelajaran 

berbicara  

krama ligu 

melalui model 

Picture and 

Picture. 

1) Penggunaan 

intonasi dalam 

berbicara krama 

lugu. 

2) Pelafalan bunyi 

kata dalam 

berbicara krama 

lugu. 

3) Kelancaran dalam 

berbicara krama 

lugu. 

4) Penggunaan kata 

dan kalimat dalam 

berbicara krama 

lugu. 

5) Sikap dan 

keberanian dalam 

berbicara krama 

lugu. 

1. Siswa 

2. video 

3. foto 

1. Lembar 

penilaian 

keterampila

n berbicara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lmpiran 4. Kisi-kisi Instrumen 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN BERBICARA KRAMA LUGU MELALUIPICTURE 

AND PICTURE 

Siklus:………………….. 

Nama SD : SDNKaranganyar 02 Semarang 

Kelas : II 

Materi :Berbicara  krama lugu 

Hari/Tanggal : ............................ 

Nama Guru : ............................. 

Petunjuk  :  

1. Cermatilah indikator keterampilan pada guru! 

2. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan! 

3. Skor penilaian : 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Jika satu deskriptor yang tampak 

2 Jika dua  deskriptor yang tampak  

3 Jika tiga deskriptor yang tampak 

4 Jika empat deskriptor tampak 

 

 

No. 

Indikator Deskriptor Tingkat Kemampuan 

4 3 2 1 

a.  
1.  

Guru melaksanakan 

pra-pembelajaran 

(keterampilan 

membuka pelajaran) 

1. Mempersiapkan alat dan sumber 

belajar. 

2. Mengkondisikan siswa. 

3. Mengucapkan salam dan 

menyuruh ketua kelas 

memimpin do‟a. 

4. Mengecek kehadiran siswa. 

    

b. 2 
2.. 

Melakukan 

apersepsi. 

(keterampilan 

membuka pelajaran) 

1. Bertanya tentang materi yang 

telah dipelajari hari 

sebelumnya. 

2. Memberikan apersepsi yang 

berkaitan dengan materi yang 

akan diajarkan. 

3. Memberikan apersepsi yang 

menarik. 

4. Apersepsi sesuai dengan apa 

yang dilakukan anak dalam 

kehidupan sehari-hari. 

    

c.  
3. 

Menyampaikan 

tujuan dan langkah-

langkah 

pembelajaran. 

(keterampilan 

1. Tujuan sesuai dengan indikator 

yang telah ditetapkan. 

2. Menyampaikan tujuan dengan 

jelas. 

3. Menampilkan tujuan dengan 

    

Lampiran 5. Instrumen Penelitian 
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membuka pelajaran) Power Point atau ditulis pada 

white board. 

4. Memberikan gambaran 

mengenai jalannya 

pembelajaran. 

d.  
4. 

Menyajikan materi 

sebagai pengantar 

(keterampilan 

menjelaskan) 

1. Menyajikan materi dengan 

jelas. 

2. Materi sesuai dengan tema. 

3. Penyajian materi dilakukan 

dengan menarik. 

4. Guru melakukan variasi posisi 

mengajar ketika menjelaskan 

materi. 

    

e.  
5. 

Memperlihatkan 

gambar kepada 

siswa (keterampilan 

mengadakan variasi 

pembelajaran) 

1. Gambar sesuai dengan tema. 

2. Gambar disajikan dengan jelas 

menggunakan LCD. 

3. Gambar disajikan secara acak. 

4. Gambar menarik. 

    

f.  
6. 

Membimbing siswa 

dalam berdiskusi 

(keterampilan 

membimbing 

kelompok kecil dan 

mengelola kelas) 

1. Mengatur tempat duduk siswa 

sesuai dengan kelompok. 

2. Memberi pengarahan agar 

topik diskusi sesuai dengan 

bahasan. 

3. Berkeliling membimbing 

diskusi. 

4. Memberikan kesempatan yang 

sama kepada setiap siswa 

untuk berpendapat.  

    

g.  
h.  

7. 

Memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk 

mengurutkan gambar 

(keterampilan 

mengelola kelas dan 

mengadakan variasi) 

1. Memanggil siswa secara acak 

untuk maju mengurutkan 

gambar. 

2. Memberikan pengarahan 

kepada siswa ketika 

mengurutkan gambar. 

3. Memberikan pertanyaan 

kepada siswa tentang alasan 

pengurutan gambar tersebut. 

4. Memberikan pertanyaan 

tentang isi gambar yang telah 

diurutkan. 

    

i.  
8. 

Menjelaskan urutan 

gambar(keterampila

n memberikan 

penjelasan) 

1. Menjelaskan isi masing-masing 

gambar. 

2. Mengurutkan gambar dengan 

benar. 

3. Menjelaskan urutan gambar 
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dengan jelas. 

4. Memberikan penjelasan secara 

berulang. 

j.  
9. 

Memberikan 

penguatan kepada 

siswa (keterampilan 

memberikan 

penguatan) 

1. Memberikan penguatan verbal, 

dengan kata bagus, pintar dan 

sebagainya. 

2. Memberikan penguatan berupa 

gerak tubuh, dengan tepuk 

tangan. 

3. Memberikan penguatan berupa  

sentuhan, dengan menepuk 

bahu atau mengelus kepala 

anak. 

4. Memberikan penguatan berupa 

hadiah/ benda berupa stiker, 

gantungan kunci, atau pensil. 

    

k.  
10. 

Menutup Pelajaran 1. Menyimpulkan pelajaran. 

2. Melibatkan siswa dalam 

menyimpulkan pelajaran. 

3. Melakukan evaluasi. 

4. Mengakhiri pembelajaran 

dengan salam. 

    

Jumlah Skor  

 

Jumlah Skor = …………… Kategori = …………… 

Skor maksimal : 10x4 = 40 

Skor minimal  : 10x1 = 10 

n = (40 - 10) + 1  = 31 

 

Letak Q1 = 
1

4
 (n + 2) 

= 
1

4
 (31+ 2) 

= 8,25 

jadi nilai Q1 adalah 17 

Letak Q2 = 
2

4
 ( n + 1) 

= 
2

4
 (31 + 1) 

= 16 

jadi nilai Q2 adalah 25 

Letak Q3 = 
1

4
 ( 3n + 1) 

= 
1

4
(3.30+ 1) 

= 22, 75 

jadi nilai Q3 adalah 33 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Semarang ,  2013 

Observer, 

 

Kriteria ketuntasan Kategori Tingkat Ketuntasan 

33 ≤ skor ≤ 40 Sangat baik Tuntas 

25 ≤ skor <33 Baik Tuntas 

17 ≤ skor <25 Cukup Tidak Tuntas 

10 ≤ skor <17 Kurang Tidak Tuntas 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN BERBICARA KRAMA LUGU MELALUI MODEL 

PICTURE AND PICTURE 

Siklus:................................... 

Nama Siswa : ............................. 

Nama SD : SDN Karanganyar 02 Semarang 

Kelas : II 

Materi :Berbicara  krama lugu 

Hari/Tanggal : ............................ 

Petunjuk  :  

1. Cermatilah indikator keterampilan guru! 

2. Berikan tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan! 

3. Skor penilaian: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Jika satu deskriptor yang tampak 

2 Jika dua  deskriptor yang tampak  

3 Jika tiga deskriptor yang tampak 

4 Jika empat deskriptor tampak 

 

 

No. 

 

Indikator 

Deskriptor  Tingkat Kemampuan 

4 3 2 1 

1. Kesiapan dalam belajar 1. Masuk ke kelas dengan tertib. 

2. Menempati tempat duduk 

dengan rapi. 

3. Duduk dengan tenang di tepat 

duduk masing-masing. 

4. Mempersiapkan buku dan alat 

tulis lainnya. 

    

2. Bertanya dan 

menjawab pertanyaan 

dari guru dalam 

pembelajaran bahasa 

Jawa berbicara krama 

lugu.  

1. Mengangkat tangan jika akan 

bertanya atau menjawab 

pertanyaan. 

2. Menjawab pertanyaan dengan 

jelas. 

3. Bertanya dengan jelas. 

4. Bertanya dengan suara 

lantang. 

    

3.  Memperhatikan 

penjelasan guru dalam 

pembelajaran dengan 

model Picture and 

Picture. 

1. Sikap duduk yang baik  

2. Mendengarkan penjelasan 

guru dengan seksama. 

3. Memperhatikan penjelasan 

dari guru. 

4. Mencatat hal-hal penting yang 

dijelaskan guru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    

4. Tertarik mengamati 

gambar yang disajikan 

1. Perhatian terpusat pada 

gambar. 
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oleh guru dan 

mengomentari gambar 

yang dilihat. 

2. Senang mengamati gambar 

yang dilihat. 

3. Siswa antusias dalam 

mengurutkan gambar. 

4. Siswa bersemangat 

mengomentari gambar yang 

dilihat. 

5. Kedisiplinan siswa 

dalam pembelajaran. 

1. Siswa mematuhi peraturan 

yang telah disepakati dengan 

guru. 

2. Mengerjakan tugas dari guru. 

3. Konsentrasi dalam mengikuti 

pelajaran. 

4. Tenang di dalam mengikuti 

pelajaran. 

    

6. Aktif dalam 

pembelajaran 

menggunakan model 

Picture and Picture. 

1. Memperhatikan gambar yang 

disajikan guru 

2. Mengurutkan gambar yang 

disajikan guru 

3. Mendiskusikan pesan yang 

ada pada gambar, 

4. Menceritakan gambar di 

depan kelas. 

    

7. Keaktifan dan 

keberanian siswa dalam 

berbicara krama lugu 

1. Siswa maju ke depan kelas. 

2. Siswa mengurutkan gambar. 

3. Menceritakan isi gambar 

dengan jelas. 

4. Bercerita dengan lancar. 

    

Jumlah Skor  

Jumlah Skor = ........... Kategori.............. 

Keterangan:  

Skor maksimal = 7x4 =28 

Skor minimal  = 7x1 =7 

n = (28 - 7) + 1 

   = 22 

 

 

 

 

 

Letak Q1 = 
1

4
 (n + 1) 

     = 
1

4
 (22 + 1) 

     = 5,25 

jadi nilai Q1 adalah 11,75 

Letak Q2 = 
2

4
 ( n + 1) 

     = 
2

4
 (22 + 1) 

     = 10,5 

jadi nilai Q2 adalah 17,25 

Letak Q3 = 
3

4
 ( n + 1) 

     = 
3

4
(22+ 1) 

     = 15, 75 

jadi nilai Q3 adalah 21,25 
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 Semarang,    2013                                                   

 Observer, 

 

…..……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria ketuntasan Kategori 

21,52 ≤ skor ≤ 28 Sangat baik 

17,25≤ skor < 21,25 Baik 

11,75 ≤skor <17,25 Cukup 

7 ≤ skor < 11, 75 Kurang 
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LEMBAR PENILAIAN 

KETERAMPILAN BERBICARA KRAMA LUGUMELALUI 

MODELPICTURE AND PICTURESISWA KELAS II SDN 

KARANGANYAR 02 SEMARANG 

Siklus:……...... 

Nama siswa : 

Nama SD : SDN Karanganyar 02 Semarang 

Kelas  : II 

Materi  : Berbicara Krama Lugu 

Hari/Tanggal : 

Berilah tanda cek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan indikator 

pengamatan! 
 

No. 

 

Indikator 

Tingkat Kemampuan Skor  

4 3 2 1 

1. Penggunaan intonasi dalam berbicara 

krama lugu 

     

2. Pelafalan bunyi kata dalam berbicara 

krama lugu. 

     

3. Keberanian dan sikap dalam berbicara 

krama lugu. 

     

4. Kelancaran dalam berbicara krama lugu      

5. Ketepatan pemilihan kata dan kalimat 

dalam berbicara krama lugu. 

     

Jumlah Skor  

 

Jumlah Skor = …………… Kategori = …………… 

Keterangan : 

Skor maksimal = 5 x 4 = 20 

Skor minimal  = 4 x 1 = 4 

n       = 4 

Median = ( skor maksimal + skor minimal ) : 2 

  = (20 + 4 ) : 2 

  = 24 : 2 

  = 12 ( Poerwanti,2008:6.9) 

Lebar interval = ( skor maksimal – skor minimal ) : n  

  = (20– 4) : 4 

  = 16 : 4 

  = 4 ( Hadi,2004:13) 

Skala Penilaian 
Skor  Pencapaian Tingkat Keberhasilan 

16 – 20 A ( Baik Sekali ) Berhasil 

12 – 16 B ( Baik ) Berhasil 

8 – 12 C ( Cukup ) Tidak berhasil 

4 – 8 D ( Kurang ) Tidak Berhasil 

 Semarang,    2013                                                                             

             Observer, 
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RUBRIK PENILAIAN 

KETERAMPILAN BERBICARA KRAMA LUGU 

Melalui Model Picture and Picture 

NO Kategori 

 Pengamatan 

Baik Sekali (4) Baik (3) Cukup (2) Kurang (1) 

1 Penggunaan Intonasi Berbicara 

dengan keras 

sesuai dengan 

intonasi 

Berbicara 

pelan 

sesuai 

intonasi 

Berbicara 

keras tidak 

sesuai 

intonasi 

Berbicara pelan 

tidak sesuai 

dengan intonasi 

2 Pelafalan bunyi 

 

Pelafalan bunyi 

vokal dan 

konsonan jelas 

pada kata 

pertama sampai 

terakhir tanpa 

ada kesalahan 

Pelafalan 

bunyi 

vokal dan 

konsonan 

jelas 

tetapi 

masih 

ada 

kesalahan   

Pelafalan 

bunyi 

vokal dan 

konsonan 

kurang 

jelas tetapi 

masih bisa 

dipahami 

Pelafalan bunyi 

vokal dan 

konsonan tidak 

jelas 

3 Keberanian 

 

Berbicara di 

depan kelas 

dengan tenang 

Berbicara 

di depan 

kelas 

dengan 

gugup 

Berbicara 

di bangku 

tempat 

duduk 

dengan 

tenang 

Berbicara di 

bangku tempat 

duduk dengan 

gugup 

4 Kelancaran 

 

Berbicara 

dengan lancar 

Berbicara 

dengan 

lancar akan 

tetapi 

mengulang 

kata-kata 

yang sama 

Berbicara 

kurang 

lancar 

banyak 

mengulang 

kata-kata 

yang sama 

Berbicara tidak 

lancar  

5 Penggunaan kata 

dankalimat 

Menggunakan 

bahasa krama 

lugu 

Mengguna

kan bahasa 

campuran 

krama 

inggildan 

ngoko 

Mengguna

kan bahasa 

krama 

inggil saja 

Menggunakan 

bahasa ngoko. 
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LEMBAR WAWANCARA TEMAN SEJAWAT ( KOLABORATOR 

) TENTANG PENERAPAN MODEL PICTURE AND PICTURE 

DALAM UPAYA PENINGKATAN KETERAMPILAN BERBICARA 

KRAMA LUGU PADA SISWA 

 

Nama SD : SDN Karanganyar 02 

Nama  : 

No. Absen : 

Hari / Tanggal : 

Pertanyaan : 

1. Bagaimana pendapat ibu terhadap penerapan model Picture and Picture 

dalam pembelajaran bahasa Jawa yang baru saja dilaksanakan ? 

Jawab : 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..……

……………………………………………… 

2. Apakah menurut ibu model Picture and Picture sesuai jika digunakan 

sebagai solusi untuk meningkatkan keterampilan berbicara krama lugu 

pada siswaa ? 

Jawab : 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

3. Apakah menurut ibu pembelajaran dengan model Picture and Picture  

yang baru saja dilaksanakan berhasil meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran berbicara krama lugu  ? 

Jawab : 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

4. Apakah menurut ibu pembelajaran  yang baru saja dilaksanakan berhasil 

meningkatkan keterampilan  guru dalam pembelajaran materi berbicara 

krama lugu ? 

Jawab : 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

5. Apakah menurut ibu pembelajaran dengan model Picture and Pictureyang 

baru saja dilaksanakan berhasil meningkatkan keterampilan siswa dalam 

berbicara krama lugu ? 

Jawab : 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..……

……………………………………………… 

 

 



190 
 

 
 

CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran Bahasa Jawa 

Melalui  dengan Model Picture and Picture 

Di SDN Karanganyar 02 Semarang 

Siklus.................... 

Ruang Kelas             : ..II..................................................................................... 

Nama Guru               : ........................................................................................ 

Hari/Tanggal             : ....................................................................................... 

Pukul                         : ....................................................................................... 

Petunjuk        : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa, dan 

proses   pembelajaran dengan penerapan model Picture and 

Picture pada pembelajaran Bahasa Jawa (Keterampilan 

berbicara krama lugu) ! 

Catatan                       : 

a. Guru: 

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

b. Siswa:  

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

c. Pembelajaran:  

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

d. Penerapan model Picture and Picture: 

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

Semarang,................2013 

Peneliti, 

 

...................................... 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus I Pertemuan1 

Satuan Pendidikan : SDN Karanganyar 02 

Kelas/ Semester : II/ II (dua) 

Tema : Kegiatanku Saben Dina 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit  

 

1. Standar Kompetensi 

a. SBK 

11.  Mengekspresikan diri melalui karya Seni Musik. 

b. Bahasa Jawa 

Berbicara 

2. Mampu mengungkapkan gagasan dan perasaan secara lisan tentang 

pengalaman dan mendeskripsikan benda di sekitarnya. 

 c. IPA 

Bumi dan Alam Semesta 

4. Memahami peristiwa alam dan pengaruh mata hari dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3. Kompetansi Dasar 

a. SBK 

11.3. Menyanyikan lagu wajib dan lagu anak dengan atau tanpa iringan 

sederhana. 

 b.    Bahasa Jawa 

Berbicara 

2.1. Menceritakan pengalaman sendiri dengan ragam bahasa tertentu. 

            c. IPA 

4.1. Mengidentifikasi kenampakan mata hari pada, pagi, siang, dan 

sore hari. 

3.Indikator Pencapaian Kompetensi 

a. Siswa dapat menyanyikan lagu “Tangi Turu” dengan baik. 

b. Siswa dapat menyusun gambar acak menjadi urutan cerita yang benar. 

Lampiran 6. RPP 
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c. Siswa dapat menceritakan gambar yang sudah disusun menggunakan  

bahasa Jawa krama lugu dengan benar. 

d. Siswa dapat menyebutkan posisi matahari pada waktu pagi, siang, dan 

sore hari dengan benar. 

4. Tujuan Pembelajaran 

a. Melalui pengamatan terhadap contoh yang diberikan guru, siswa dapat 

menyanyikan lagu “Tangi Turu” dengan baik. 

b. Diberikan gambar acak, siswa dapat menyusun gambar acak menjadi 

urutan cerita yang tepat. 

c. Melalui diskusi dengan teman sebangku, siswa dapat menceritakan 

susunan gambar yang telah disusun menggunakan bahasa Jawa ragam 

kramalugu dengan benar. 

d. Dengan disajikan gambar, siswa dapat menyebutkan posisi matahari 

pada pagi, siang, dan sore hari dengan  tepat. 

5. Meteri Ajar 

a. Teks Lagu Tangi Turu 

b. Gambar Aktivitas Siswa  

c. Gambar Posisi matahari pada pagi, siang, dan sore hari 

6. Strategi Pembelajaran 

a. Model : 

 Picture and Picture 

b. Metode: ceramah,tanya jawab,diskusi 

7. Kegiatan Pembelajaran 

a. Pra Kegiatan 

 Mengucapkan salam. 

 Mengatur tempat duduk siswa 

 Do‟a menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 

 Presensi. 

b. Kegiatan Awal 

 Siswa dikondisikan secara fisik dan psikis untuk siap belajar. 

 Apersepsi : 

Guru memberikan pertanyaan kepada siswa : “Apa sing bocah-

bocah lakokake saben tangi turu? ; Sapa sing mau esuk ora adus?” 

 Guru menyampaikan tema pelajaran yang akan diajarkan yaitu 

tentang “Kegiatanku Saben Dina”. 

 Siswa dijelaskan mengenai tujuan pembelajaran yang harus 

dicapai. 

 Siswa diinformasikan mengenai kegiatan yang akan dilakukan. 

c. Inti 

Eksplorasi: 

 Siswa diberi pertanyaan tentang Lagu Tangi Turu:  

- Sinten ing kang saget nyanyi Lagu Tangi Turu? 

- Cobi sebutaken syair lagunipun? 

- Punapa ingkang dikerjaaken sak bibare wungu tilem?  

 Siswa menjawab pertanyaan dari guru. 
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 Guru memberikan contoh kepada siswa untuk menyanyikan lagu 

Tangi Turu. 

 Siswa menirukan apa yang dicontohkan guru. 

 Elaborasi: 

 Guru menyuruh siswa untuk bersama-sama menyanyikan Lagu 

Tangi Turu dengan baik sesuai dengan ketukan yang tepat. 

 Guru memberikan penjelasan pentingnya berbicara krama dengan 

orang lain. 

 Guru menampilkan gambar acak tentang kegiatan yang dilakukan 

siswa sehari-hari. Dimana di bawah setiap gambar terdapat kalimat 

yang menceritakan gambar yang ditampilkan. 

 Siswa bersama kelompok mengurutkan gambar tersebut menjadi 

susunan cerita yang benar. 

 Siswa menceritakan gambar tersebut di depan kelas. 

 Guru memberikan bimbingan kepada siswa. 

 Guru memberikan pertanyaan kepada siswa: “Jam pinten bocah-

bocah mangkat sekolah? ;wonten sisih pundi srengenge ing wekdal 

enjing?” 

 Guru meminta siswa untuk mengamati gambar yang telah disusun 

dan menyebutkan letak matahari. 

 Siswa berdiskusi menentukan letak matahari pada pagi, siang, dan 

sore hari. 

Konfirmasi : 

 Guru memberi reward pada hasil karya kelompok terbaik, bagi 

kelompok yang lain guru meminta agar lebih baik lagi  pada tugas 

selanjutnya. 

 Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan 

elaborasi peserta didik. 

d. Penutup 

 Guru bersama-sama dengan  peserta didik membuat simpulan 

pelajaran. 

 Guru memberikan evaluasi. 

 Guru menutup pelajaran dengan salam. 

8. Media dan Sumber Pembelajaran 

a. Sumber :  

- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Standar Isi Kompetensi Dasar 

Mata 

Pelajaran Bahasa Jawa untuk SD/MI. Jakarta: BSNP. 

- Sulistyanto Hery, Wiyono Heri. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta : 

Pusat Perbukuan Departemen Nasional. 

- Internet 

b. Media   :  Gambar aktivitas siswa sehari-hari, gambar posisi matahari 

pada pagi,   siang, dan sore hari, teks lagu Tangi Turu. 

9. Penilaian Hasil Belajar 

a.  Prosedur  : Tes proses dan tes akhir. 
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b.  Jenis : Tes lisan dan Tertulis 

c. Bentuk : Isian Singkat 

d. Alat tes : Terlampi 

Semarang,   15 

Maret 2013 

 Mengetahui,  

  Peneliti, 

   

 

  

  Ika Siti Pramita 

                                                                                              NIM 1401409232 
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Lembar Kerja Siswa 

Sekolah                  : SDN Karanganyar 02 

Kelas/ Semester       :II /II 

Hari/ Tanggal          : 

Nama Siswa            : a.…………………………………… 

            b……………………………………. 

Standar Kompetensi 

Bahasa Jawa 

Berbicara 

10. Mampu mengungkapkan gagasan dan perasaan secara lisan tentang 

pengalaman dan mendeskripsikan benda di sekitarnya. 

IPA 

Bumi dan Alam Semesta 

4. Memahami peristiwa alam dan pengaruh mata hari dalam kehidupan sehari-

hari. 

 Kompetensi Dasar 

 Bahasa Jawa 

Berbicara 

 2.1. Menceritakan pengalaman sendiri dengan ragam bahasa tertentu. 

IPA 

 4.1. Mengidentifikasi kenampakan mata hari pada, pagi, siang, dan sore hari. 

Tujuan: 

1) Murid bisa ngurutake gambar kanthi bener. 

2) Murid bisa nyritakake gambar  nganggo basa krama lugu kanthi trep. 

3) Murid bisa magerteni posisi srengenge ing wayah esuk, awan, lan sore 

kanthi bener. 

Wangsulana pitakon ing ngisor iki kanthi bener! 

1. Urutna gambar ing ngisor iki kanthi bener! 
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2. Caritakna gambar kang wis mbok urutake nganggo basa krama lugu! 

3. Coba gatekake gambar ing papan tulis. Tulisna panggonane srengenge 

ing wayah enjing, siang lan sonten! 

Kunci Jawaban: 

1. Urutan gambar kang trep 3-4-2-1 

2. Kula tangi tabuh gangsal 

Saklajengipun kula adus 

Sakderenge mangkat sekolah, kula nyuwun pamit kalian ibu 

Ing sekolahan kula sinau kanthi sregep. 

3. Ing wayah esuk srengene ana ing sisih wetan,ing wayah awan ana ing  sak 

nduwur sirah, ing sore ana ing sisih kulon. 

 

4.Ing sekolahan kula sinau kanthi 

sregep 

3. Sakderenge mangkat 

sekolah, kula nyuwun pamit 

kalian ibu 
 

2.Sakbibaripun kula adus 
 

1. Kula tangi tabuh gangsal 
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Soal Evalusi 

Nama: 

Kelas: 

Pilihen wangsulan kang trep banjur wenehana tandha ping ing huruf kang mbok 

anggep bener ! 

 

1 Ing wayah esuk srengenge ana ing sisih  ... 

a kulon 

b wetan 

c kidul 

 

2 Ing wayah awan srengenge ana ing sisih ... 

a nduwur 

b kulon 

c wetan 

 

3 Srengenge angslup ing wayah ... 

a esuk 

b awan 

c sore 

 

4 Srengenge ing wayah esuk krasa …. 

a panas 

b adhem 

c anget 

 

Nilai= Skor yang diperoleh x 100 

              Skor maksimal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

No Soal Jawaban Skor 

1  Ing wayah esuk srengenge ana ing 

sisih 

b.wetan 2,5 

2 Ing wayah awan srengenge ana ing 

sisih 

a.nduwur 2,5 

3 Srengenge angslup ing wayah c.sore 2,5 

4 Srengenge ing wayah esuk krasa c.anget 2,5 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Siklus I Pertemuan2 

Satuan Pendidikan : SDN Karanganyar 02 

Kelas/ Semester : II/ II (Dua) 

Tema : Kulawarga 

Alokasi Waktu : (2 x45 menit) 

 

1. Standar Kompetensi 

 SBK 

11.  Mengekspresikan diri melalui karya Seni Musik 

 IPS 

11. Memahami kedudukan dan peran anggota dalam keluarga dan 

lingkungan tetangga. 

 Bahasa Jawa 
Berbicara 

2. Menceritakan pengalaman sendiri dengan ragam bahasa tertentu. 

2. Kompetansi Dasar 

a. SBK 

11.3. Menyanyikan lagu wajib dan lagu anak dengan atau tanpa iringan 

sederhana. 

 b. IPS 

2.1 Mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota keluarga. 

c. Bahasa Jawa 

Berbicara 

2.1. Menceritakan pengalaman sendiri dengan ragam bahasa tertentu. 

3.Indikator Pencapaian Kompetensi 

a. Siswa dapat menyanyikan lagu “Tresna Keluarga” dengan benar. 

b. Siswa mengurutkan gambar anggota keluarga menjadi silsilah keluarga 

dengan tepat. 

c. Siswa menceritakan anggota keluarganya dengan bahasa krama lugu. 

4. Tujuan Pembelajaran 

a. Melalui contoh yang diberikan guru, siswa dapat menyanyikan 

lagu “Tresna keluarga” dengan gerakan yang benar. 

b. Disajikan gambar, siswa dapat mengurutkan gambar anggota 

keluarga menjadi silsilah keluarga dengan tepat. 

c. Diberikan gambar, siswa dapat menceritakan anggota keluarga 

melalui dialog sederhana dengan bahasa Jawa krama lugu dengan 

baik. 
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5. Meteri Ajar 

a. Gambar Anggota Keluarga,seperti: 

- mbah kakung 

- mbah putri 

- bapak 

- Ibu 

- Anak 

b. Strategi Pembelajaran 

Model : 

 Picture and Picture 

Metode:ceramah,tanya jawab,diskusi 

c. Kegiatan Pembelajaran 

b. Pra Kegiatan 

 Mengucapkan salam. 

 Do‟a menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 

 Presensi. 

Kegiatan Awal 

 Siswa dikondisikan secara fisik dan psikis untuk siap belajar. 

 Apersepsi : Siswa diminta bernyanyi sambil bertepuk tangan 

menyanyikan lagu “Tresna Keluarga”. 

 Guru menyampaikan tema pelajaran yang akan diajarkan yaitu  

 Siswa dijelaskan mengenai tujuan pembelajaran yang harus 

dicapai. 

 Siswa diinformasikan mengenai kegiatan yang akan dilakukan. 

c. Inti 

Eksplorasi : 

 Siswa diberi pertanyaan tentang anggota keluarga:  

- Cobi sebutaken sapa wae anggota keluarga mu? 

- Sinten arane ibunipun bapak? 

 Siswa menjawab pertanyaan dari guru. 

 Guru menjelaskan materi tentang anggota keluarga. 

 Elaborasi: 

 Guru menampilkan beberapa gambar acak tentang anggota 

keluarga. 

 Siswa mengamati gambar tersebut. 

 Siswa berdiskusi dengan teman untuk mengurutkan gambar acak 

tersebut menjadi silsilah keluarga yang benar. 

 Siswa melaporkan hasil diskusi di depan kelas 

 Guru dan siswa lain memberikan tanggapan. 

 Guru meminta siswa menceritakan anggota keluarganya melalui 

percakapan dengan menggunakan bahasa Jawa ragam krama lugu. 

 Guru menyuruh siswa melakukan percakapan di depan kelas. 

 Guru memberikan tanggapan kepada siswa. 

Konfirmasi : 
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 Guru memberi reward pada hasil karya kelompok terbaik, bagi 

kelompok yang lain guru meminta agar lebih baik lagi  pada tugas 

selanjutnya. 

 Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan 

elaborasi peserta didik. 

d. Penutup 

 Bersama-sama dengan  peserta didik membuat simpulan pelajaran. 

 Memberikan evaluasi dan mengoreksi bersama. 

 Siswa diberikan tugas untuk menghafal kosa kata krama yang telah 

diberikan guru. 

d. Media dan Sumber Pembelajaran 

a. Sumber :  

-  Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Standar Isi Kompetensi Dasar 

Mata 

Pelajaran Bahasa Jawa untuk SD/MI. Jakarta: BSNP. 

- Suranto Tri Jaya, Dakir.2008.Ilmu Pengetahuan Sosial.Jakarta:Pusat 

Perbukuan. 

- Internet 

b. Media   :  Gambar anggota keluarga 

e. Penilaian Hasil Belajar 

a.  Prosedur  : Tes proses dan tes akhir. 

b.  Jenis : Tes lisan dan Tertulis 

c. Bentuk : Isian singkat 

d. Alat tes : Terlampir 

 

  Semarang,  27 Maret 2013 

 Mengetahui,  

  Peneliti, 

  

 

  

  Ika Siti Pramita 

                                            NIM 1401409232 
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Lampiran 2 

LKS 

Sekolah                : 

Kelas / semester   : 

Hari / tanggal       : 

Nsma Siswa         : a)  

                               b) 

Tujuan: 

1) Siswa dapat mengurutkan gambar dengan benar. 

2) Siswa dapat menceritakan gambar dengan menggunakan basa krama lugu 

dengan tepat. 

3) Siswa dapat membuat silsilah keluarga sederhana. 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 

1) Urutake gambar ing ngisor iki kanthi bener diwiwiti saka gambar eyang 

putri lan sak teruse (wong kang tua tumuju enom)! 

 

    1   (30)                     2 (59th)                3(60th)                             4(27th)               5 (5th) 

2) Praktekno guneman cekak ing ngisor iki ana ing ngarep kelas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunci Jawaban: 

a. 3-2-1-4-5 

Kiri      :” sinten mawon kaluwarga wonten griya sampeyan?” 

Kanan:”wonten eyang kakung, eyang putri, bapak, ibu, kalian adhik ” 

Kiri       :”pinten cacahe adhine sampeyan?” 

Kanan :”cacahipun satunggal” 

Kiri        :”sinten jenengipun adhine sampeyan?” 

Kanan:”jenengipun nabila” 

 

 

 

 

 

„ 
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Nama: 

Kelas: 

No.   : 

Lembar Evaluasi 

Wangsulana pitakonan wonten ngandhap punika kanthi leres! 

a. Pinten cacahe anggota kulawarga wonten ing omah mu? 

b. Pinten cacahe kang mas utawi mbak mu? 

c. Sinten asmane  bapak lan ibu mu? 

d. Damela silsilah kulawarga mu! 

Kunci Jawaban: 

Jawaban Skor 

1. Kebijakan guru 

 

2,5 

2. Kebijkan guru 

 

2,5 

3. Kebijakan guru 

 

2,5 

4. Kebijakan guru 

 

2,5 

 

Nilai: skor yang diperoleh x 100% 

          Skor maksimal 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus II Pertemuan 1 

Satuan Pendidikan : SDN Karanganyar 02 

Kelas/ Semester : II/ II (Dua) 

Tema : Resik-resik 

Alokasi Waktu : 2x45 menit 

1. Standar Kompetensi 

 SBK 

11.  Mengekspresikan diri melalui karya Seni Musik 

 IPS 

1. Memahami kedudukan dan peran anggota dalam keluarga dan 

lingkungan tetangga. 

 Bahasa Jawa 

Berbicara 

2. Menceritakan pengalaman sendiri dengan ragam bahasa tertentu. 

2. Kompetansi Dasar 

a. SBK 

11.3. Menyanyikan lagu wajib dan lagu anak dengan atau tanpa iringan 

sederhana. 

                   b. IPS 

2.3. Memberi contoh bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan tetangga. 

      c. Bahasa Jawa 

Berbicara 

2.1. Menceritakan pengalaman sendiri dengan ragam bahasa tertentu. 

3.Indikator Pencapaian Kompetensi 

a. Siswa dapat menyanyikan lagu “Ayo Resik-resik” dengan benar. 

b. Siswa mengurutkan gambar kegiatan kerja bakti dengan tepat. 

c. Siswa dapat menyebutkan contoh bentuk kerja sama di lingkungan 

tetangga. 

d. Siswa menceritakan gambar yang sudah diurutkan dengan bahasa Jawa 

krama lugu secara tepat. 

 

4.Tujuan Pembelajaran 
a. Melalui contoh yang diberikan guru, siswa dapat menyanyikan lagu 

“Ayo Resik-resik” dengan benar. 

b. Melalui diskusi dengan teman sebangku,siswa dapat mengurutkan 

gambar anggota keluarga menjadi cerita dengan tepat. 

c. Melalui pengamatan pada gambar, siswa dapat menyebutkan contoh 

kerja sama di lingkungan tetangga. 
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5. Meteri Ajar 

            Gambar kegiatan kerja bakti 

6. Strategi Pembelajaran 

a. Model : 

Picture and Picture 

b. Metode: ceramah,tanya jawab,diskusi 

7. Kegiatan Pembelajaran 

Pra Kegiatan 

 Mengucapkan salam. 

 Do‟a menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 

 Presensi. 

Kegiatan Awal 

 Siswa dikondisikan secara fisik dan psikis untuk siap belajar. 

 Apersepsi : Siswa diminta bernyanyi sambil bertepuk tangan 

menyanyikan lagu “Ayo Resik-resik”. 

 Guru menyampaikan tema pelajaran yang akan diajarkan 

 Siswa dijelaskan mengenai tujuan pembelajaran yang harus 

dicapai. 

 Siswa diinformasikan mengenai kegiatan yang akan dilakukan. 

Inti 

Eksplorasi : 

 Siswa diberi pertanyaan tentang kegiatan kerja sama:  

- Sinten ing kang saget nyebutake tuladha tilung-tinulung wonten 

ing masyarakat? 

 Siswa menjawab pertanyaan dari guru. 

 Elaborasi: 

 Guru memberikan sedikit penjelasan tentang materi yang akan 

diajarkan. 

 Guru menampilkan beberapa gambar acak tentang kegiatan kerja 

bakti. 

 Siswa mengamati gambar tersebut. 

 Siswa berdiskusi dengan teman untuk mengurutkan gambar acak 

tersebut menjadi susunan yang benar. 

 Siswa melaporkan hasil diskusi di depan kelas 

 Guru dan siswa lain memberikan tanggapan. 

 Guru menyuruh siswa menceritakan gambar dengan menggunakan 

bahasa Jawa ragam krama lugu. 

 Guru memberikan tanggapan ke pada siswa. 

Konfirmasi : 

 Guru memberi reward pada hasil karya kelompok terbaik, bagi 

kelompok yang lain guru meminta agar lebih baik lagi  pada tugas 

selanjutnya. 
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 Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan 

elaborasi peserta didik. 

Penutup 

 Bersama-sama dengan  peserta didik membuat simpulan pelajaran. 

 Memberikan evaluasi. 

 Guru menyuruh siswa belajarkrama lugu di rumah. 

 Guru menutup pelajaran dengan salam. 

2) Media dan Sumber Pembelajaran 

a. Sumber :  

-  Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Standar Isi Kompetensi Dasar 

Mata 

Pelajaran Bahasa Jawa untuk SD/MI. Jakarta: BSNP. 

- Suranto Tri Jaya, Dakir.2008.Ilmu Pengetahuan Sosial.Jakarta:Pusat 

Perbukuan. 

- Internet 

b. Media   :  Gambar warga yang sedang melaksanakan kerja bakti. 

3) Penilaian Hasil Belajar 

a. Prosedur  : Tes proses dan tes akhir. 

b. Jenis : Tes lisan dan Tertulis 

c. Bentuk : Isian singkat 

d. Alat tes : Terlampir 

 

  Semarang,  9 April 2013 

 Mengetahui,  

  Peneliti, 

 

 

   

  Ika Siti Pramita 

                                        NIM 1401409232 
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Lembar Kerja Siswa 

Tujuan: 

1) Siswa dapat mengurutkan gambar dengan benar. 

2) Siswa dapat menceritakan gambar dengan menggunakan basa krama lugu 

dengan tepat. 

3) Siswa dapat memberikan contoh kerja sama di lingkungan tetangga. 

Wangsulana pitakonan ing ngandhap punika kanthi leres! 

1) Urutaken  gambar ing ngandhap punika kanthi leres! 

 

                   1                                       2                                      3                                                                

1.Ibu-ibu ndamel unjukan lan dhaharan kagem warga ing kang kerja bakti  

2.Kula kalian Toni nyampari rereget. 

3.Bapak-bapak resik-resik selokan ing pinggir mergi. 

4.Dinten minggu kula lan warga desa kerja bakti ing ndesa. 

 

2) Caritakno gambar ing kang sampun mbok urutaken ngagem basa krama 

lugu! 
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Lembar Evaluasi 

Nama : 

Kelas : 

Wangsulana pitakon ing ngandhap punika kanthi leres! 

a. Kegiatan napa kang rutin diwontenaken ana ing RT mu? 

b. Punapa ing kang dipunmedamel ibu-ibu ing posyandu? 

c. Sinten ing kang wajib ndherek kerja bakti ing kampung? 

d. Sebutaken tuladha tulung - tinulung kalih tangga! 

Kunci Jawaban 

Jawaban Skor 

Kebijakan guru 

 

2,5 

Kebijakan guru 

 

2,5 

Kebijakan guru 

 

2,5 

Kebijakan guru 

 

2,5 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus II Pertemuan 2 

Satuan Pendidikan : SDN Karanganyar 02 

Kelas/ Semester : II/ II (Dua) 

Tema : Nandur Tomat 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

1. Standar Kompetensi 

 SBK 

11.  Mengekspresikan diri melalui karya Seni Musik 

 IPA 

4. Memahami peristiwa alam dan pengaruh matahari dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 Bahasa Jawa 

Berbicara 

2. Menceritakan pengalaman sendiri dengan ragam bahasa tertentu. 

2. Kompetansi Dasar 

 SBK 

            11.3. Menyanyikan lagu wajib dan lagu anak dengan atau tanpa iringan 

sederhana. 

 IPA 

4.2. Mendeskripsikan kegunaan panas dan cahaya matahari dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 Bahasa Jawa 

              Berbicara 

2.1. Menceritakan pengalaman sendiri dengan ragam bahasa tertentu. 

3.Indikator Pencapaian Kompetensi 

a. Siswa dapat menyanyikan lagu “Nandur Tomat” dengan benar. 

b. Siswa mengurutkan gambar kegiatan menanam tomat dengan tepat. 

c. Siswa dapat menyebutkan fungsi panas matahari dengan benar. 

d. Siswa menceritakan gambar yang sudah diurutkan dengan bahasa Jawa 

krama lugu secara tepat. 

3. Tujuan Pembelajaran 

a. Melalui contoh yang diberikan guru, siswa dapat menyanyikan lagu 

“Nandur Tomat” dengan gerakan yang tepat. 

b. Melalui diskusi dengan teman sebangku,siswa dapat mengurutkan 

gambar menanam tomat menjadi cerita dengan tepat. 
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c. Melalui pengamatan pada gambar, siswa dapat menyebutkan fungsi 

matahari dengan benar. 

4. Meteri Ajar 

a. Gambar tata cara nandur tomat 

 

5. Strategi Pembelajaran 

a. Model : 

Picture and Picture 

b. Metode: ceramah,tanya jawab,diskusi 

6. Kegiatan Pembelajaran 

Pra Kegiatan 

 Mengucapkan salam. 

 Do‟a menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 

 Presensi. 

Kegiatan Awal 

 Siswa dikondisikan secara fisik dan psikis untuk siap belajar. 

 Apersepsi : Siswa diminta bernyanyi sambil bertepuk tangan 

menyanyikan lagu “Nandur Tomat”. 

 Guru menyampaikan tema pelajaran yang akan diajarkan. 

 Siswa dijelaskan mengenai tujuan pembelajaran yang harus 

dicapai. 

 Siswa diinformasikan mengenai kegiatan yang akan dilakukan. 

Inti 

Eksplorasi : 

 Siswa diberi pertanyaan tentang kegitan bercocok tanam:  

- Sinten ing kang remen  maem tomat? 

- Sinten kang sampun nate nandur tomat? 

 Siswa menjawab pertanyaan dari guru. 

 Guru memberikan materi tentang fungsi matahari. 

 Elaborasi: 

 Guru menampilkan beberapa gambar acak tentang kegiatan 

menanam tomat. 

 Siswa mengamati gambar tersebut. 

 Siswa berdiskusi dengan teman untuk mengurutkan gambar acak 

tersebut menjadi susunan yang benar. 

 Siswa melaporkan hasil diskusi di depan kelas 

 Guru dan siswa lain memberikan tanggapan. 

 Guru meminta siswa menceritakan gambar yang disajikan guru 

dengan menggunakan bahasa Jawa ragam krama lugu. 

 Guru memberikan tanggapan ke pada siswa. 

Konfirmasi : 

 Guru memberi reward pada hasil karya kelompok terbaik, bagi 

kelompok yang lain guru meminta agar lebih baik lagi  pada tugas 

selanjutnya. 
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 Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan 

elaborasi peserta didik. 

Penutup 

 Bersama-sama dengan  peserta didik membuat simpulan pelajaran. 

 Guru memberikan evaluasi. 

 Guru menutup pelajaran dengan salam. 

7. Media dan Sumber Pembelajaran 

a. Sumber :  

-  Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Standar Isi Kompetensi Dasar 

Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia untuk SD/MI. Jakarta: BSNP. 

- Suranto Tri Jaya, Dakir.2008.Ilmu Pengetahuan Sosial.Jakarta:Pusat 

Perbukuan. 

- Internet 

b. Media   :  Gambar menanam tomat. 

 

8. Penilaian Hasil Belajar 

e.  Prosedur  : Tes proses dan tes akhir. 

f.  Jenis : Tes lisan dan Tertulis 

g. Bentuk : Isian singkat 

h. Alat tes : Terlampir 

 

  Semarang,  12 April 2013 

 Mengetahui,  

  Peneliti, 

 

 

 

  Ika Siti Pramita 

                                 NIM 1401409232 
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Lembar Kerja Siswa 

Sekolah                   : 

Kelas/ Semester      : 

Hari / Tanggal         : 

Nama Siswa            :a)………………………………… 

                                 b)………………………………… 

 

Standar Kompetensi 

IPA 

4. Memahami peristiwa alam dan pengaruh matahari dalam kehidupan sehari-hari. 

Bahasa Jawa 

Berbicara 

2. Menceritakan pengalaman sendiri dengan ragam bahasa tertentu. 

Kompetansi Dasar 

IPA 

4.2. Mendeskripsikan kegunaan panas dan cahaya matahari dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Bahasa Jawa 

Berbicara 

2.1. Menceritakan pengalaman sendiri dengan ragam bahasa tertentu. 

Tujuan Pembelajaran 

a. Melalui diskusi dengan teman sebangku,siswa dapat mengurutkan gambar 

langkah-langkah menanamtomat menjadi cerita dengan tepat. 

b.  Melalui pengamatan pada gambar, siswa dapat menyebutkan fungsi 

matahari dengan benar. 

Petunjuk: 

a. Tulis jeneng lan nomer absenmu ana ing lembar diskusimu! 

b. Gatekno gambar wonten ing papan tulis, banjur urutna kanthi bener. 

c. Caritakno gambar  ing kang sampun diurutake!. 

Soal: 

1. Urutna gambar ing ngandhap punika! 
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                  1                    2                                 3                           4 

2. Caritakno gambar ing kang sampun  mbok urutake ngagem basa 

krama lugu! 

Jawaban: 

1. 2-1-3-4 

2. Kebijaksanaan guru 
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Lembar Evaluasi 

Nama: 

Kelas: 

No    : 

Wangsulana pitakon ing ngisor iki kanthi bener ! 

1. Srengenge paedahe kanggo………. 

 

2. Srengenge paedahe kanggo…………… 

 

3. Srengenge paedahe kanggo…………… 
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4. Srengenge paedahe kanggo……………. 

 

Kunci Jawaban 

1. Nggawe awak anget (skor 2,5) 

2. Nyehatke kulit (skor 2,5) 

3. Kanggo fotosintesis wit-witan (skor 2,5) 

4. Kanggo memeni gabah (skor 2,5) 

Nilai: skor yang diperoleh x 100% 

           Skor maksimal 
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REKAPITULASI HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU SIKLUS 

I DAN II 

 

 

No. 

 

 

Indikator 

Siklus I Siklus I 

1 2 
Rata-

rata skor 
1 2 

Rata-

rata skor 

1. Guru melakukan pra pembelajaran 3 4 3,5 4 4 4 

2. Melakukan Apersepsi 2 2 

2 

2 3 
2,5 

3. Menyampaikan tujuan dan langkah-

langkah pembelajaran 

2 3 

2,5 

3 4 
3,5 

4. Menyajikan materi sebagai pengantar. 3 2 2,5 3 4 3,5 

5. Memperlihatkan gambar kepada siswa.  3 4 

3,5 

4 4 
4 

6. Membimbing siswa saat berdiskusi. 2 3 2,5 2 3 2,5 

7. Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengurutkan gambar. 

3 2 

2,5 

3 3 

3 

8. Menjelaskan urutan gambar. 2 2 2 2 3 2,5 

9. Memberikan penguatan kepada siswa. 2 2 

2 

3 4 
3,5 

10. Menutup pelajaran 2 3 2,5 4 4 4 

Jumlah skor 24 27 
25,5 30 36 33 

Rata-rata skor 2,4 2,7 2,55 3 3,6 3,3 

% keberhasilan 60% 67,50% 63,75% 75% 90% 82,50% 

Kategori 
Baik Baik Baik 

Baik 
Sangat 

Baik 
Baik 

Semarang,12 April   2013   

Mengetahui, 

                 Peneliti 

 

 

 

                      Ika Siti Pramita 

                         NIM 1401409232 

 
 

 

 

 

 

Lampiran 7. Data Hasil Penelitian 
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TABEL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS I PERTEMUAN 1 

No. Nama 1 2 3 4 5 6 7 Jumlah Nilai 

1 AC Z 1 1 1 1 1 2 1 8 29 

2 A F Y 1 2 1 2 1 1 2 10 36 

3 A N 1 1 1 2 1 2 1 9 32 

4 A S S. 2 3 2 3 1 1 3 15 54 

5 A C P 3 3 3 3 2 2 1 17 61 

6 A K. 3 3 3 2 2 4 1 18 64 

7 A L H 2 1 3 2 1 2 3 14 50 

8 B W 3 3 3 3 2 1 1 16 57 

9 D F 3 3 3 3 4 3 1 20 71 

10 H Y 2 3 3 2 3 2 4 19 68 

11 I M P 2 2 2 1 2 1 2 12 43 

12 J F LD 3 4 4 4 4 3 4 26 93 

13 M I 4 4 4 4 4 4 3 27 96 

14 M S K 3 3 3 4 3 3 4 23 82 

15 MI W 2 3 3 3 4 2 2 19 68 

16 N F R 3 3 3 1 3 3 3 19 68 

17 R R P 3 3 3 4 3 3 3 22 79 

18 R D P 3 3 3 2 1 2 4 18 64 

19 SM A 4 3 3 2 4 2 3 21 75 

20 V 3 3 3 2 2 1 1 15 54 

Rata-rata  

 

TABEL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

No. Nama 1 2 3 4 5 6 7 Jumlah Nilai 

1 AC Z 2 3 1 1 2 2 3 14 50 

2 A F Y 3 2 4 2 3 3 4 21 75 

3 A N 2 4 4 3 3 3 3 22 79 

4 A S S. 4 4 4 4 4 3 4 27 96 

5 A C P 4 4 4 4 3 4 4 27 96 

6 A K. 4 4 4 4 3 4 4 27 96 

7 A L H 3 4 3 3 3 4 4 24 86 

8 B W 4 3 4 4 3 3 4 25 89 

9 D F 4 3 4 4 3 4 4 26 93 

10 H Y 4 4 4 4 4 4 4 28 100 

11 I M P 3 4 3 4 3 4 4 25 89 

12 J F LD 4 4 4 4 4 4 4 28 100 

13 M I 4 4 4 4 4 4 4 28 100 

14 M S K 4 4 4 4 3 4 4 27 96 

15 MI W 4 4 4 3 4 4 4 27 96 

16 N F R 4 3 4 4 3 4 4 26 93 

17 R R P 4 4 4 4 4 4 4 28 100 

18 R D P 4 4 4 3 3 4 4 26 93 

19 SM A 4 4 4 4 3 4 4 27 96 

20 V 2 4 2 1 2 3 3 17 61 

Rata-rata  
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TABEL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

No. Nama 1 2 3 4 5 6 7 Jumlah Nilai 

1 AC Z 3 2 1 3 2 3 1 15 54 

2 A F Y 1 2 4 4 3 4 4 22 79 

3 A N 4 4 4 4 3 3 4 26 93 

4 A S S. 4 4 4 4 4 3 4 27 96 

5 A C P 4 4 4 4 3 4 4 27 96 

6 A K. 4 3 4 4 4 4 4 27 96 

7 A L H 4 4 4 3 2 3 4 24 86 

8 B W 3 3 4 4 3 3 4 24 86 

9 D F 4 4 4 4 4 4 4 28 100 

10 H Y 4 4 4 4 3 4 4 27 96 

11 I M P 4 3 4 4 3 3 4 25 89 

12 J F LD 4 4 4 4 4 4 4 28 100 

13 M I 4 4 4 4 4 4 4 28 100 

14 M S K 4 4 4 4 4 4 4 28 100 

15 MI W 4 3 4 4 4 4 4 27 96 

16 N F R 4 4 4 3 3 3 4 25 89 

17 R R P 4 4 4 4 4 4 4 28 100 

18 R D P 4 4 4 4 4 4 4 28 100 

19 SM A 4 4 4 4 4 4 4 28 100 

20 V 1 3 3 1 3 1 4 16 57 

Rata-rata  

 

TABEL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

No. Nama 1 2 3 4 5 6 7 Jumlah Nilai 

1 AC Z 4 3 4 4 3 3 3 24 86 

2 A F Y 4 4 4 4 4 4 4 28 100 

3 A N 4 4 4 4 4 4 4 28 100 

4 A S S. 4 4 4 4 4 4 4 28 100 

5 A C P 4 4 4 4 4 4 4 28 100 

6 A K. 4 4 4 4 4 4 4 28 100 

7 A L H 4 4 4 4 4 4 4 28 100 

8 B W 4 4 4 4 4 4 4 28 100 

9 D F 4 4 4 4 4 4 4 28 100 

10 H Y 4 4 4 4 4 4 4 28 100 

11 I M P 4 4 4 4 4 4 4 28 100 

12 J F LD 4 4 4 4 4 4 4 28 100 

13 M I 4 4 4 4 4 4 4 28 100 

14 M S K 4 4 4 4 4 4 4 28 100 

15 MI W 4 4 4 4 4 4 4 28 100 

16 N F R 4 4 4 3 4 4 4 27 96 

17 R R P 4 4 4 4 4 4 4 28 100 

18 R D P 4 4 4 4 4 4 4 28 100 

19 SM A 4 4 4 4 4 4 4 28 100 

20 V 4 3 4 4 4 4 4 27 96 

Rata-rata  
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REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

No. Aspek yang dinilai 

Jumlah siswa yang 

mendapat skor 
Skor 

maksi

mal 

Jumla

h skor 

Rata-

rata 

skor % Nilai 1 2 3 4 

1. Kesiapan dalam belajar  3 5 10 2 80 51 2,6 64% B 

2. Bertanya dan menjawab 

pertanyaan dari guru 

dalam pembelajaran 

berbicara bahasa Jawa 

ragam krama lugu 3 2 13 2 80 51 2,6 64% B 

3. Memperhatikan 

penjelasan guru dalam 

pembelajaran  3 15 2 0 80 49 2,5 61% C 

4. Tertarik mengamati dan 

mengomentari gambar 

yang disajikan guru. 3 8 5 4 80 49 2,5 61% C 

5. Kedisiplinan siswa dalam 

pembelajaran 6 5 4 5 80 48 2,4 60% C 

6. Aktif dalam pembelajaran  

dengan metode Picture 

and Picture 5 10 3 2 80 42 2,1 53% C 

7. Keaktivan dan keberanian 

siswa dalam berbicara 

krama lugu.   6 4 6 4 80 48 2,4 60% C 

Jumlah rata-rata skor 16,9 

Kategori 

Cukup 

Rata-rata skor 2,4 

Persentase 60% 

 

Semarang,15 Maret    2013   

Mengetahui, 

   Peneliti 

 

 

 

              Ika Siti Pramita 

                         NIM 1401409232 
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REKAPITULASI PENGMATAAAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 

PERTEMUAN 2 

No. Aspek yang dinilai 

Jumlah siswa yang 

mendapat skor Skor 

maksimal 

Jumlah 

skor 

Rata-

rata 

skor 

% Nilai 

1 2 3 4 

1. Kesiapan dalam belajar 0 3 3 14 80 71 2,5 89% C 

2. 

Bertanya dan menjawab 

pertanyaan dari guru 

dalam pembelajaran 

berbicara bahasa Jawa 

ragam krama lugu 

0 1 4 15 80 74 2,6 93% B 

3. 

Memperhatikan 

penjelasan guru dalam 

pembelajaran 

1 1 2 16 80 73 2,6 91% B 

4. 

Tertarik mengamati dan 

mengomentari gambar 

yang disajikan guru. 

2 1 4 13 80 68 2,4 85% C 

5. 
Kedisiplinan siswa dalam 

pembelajaran 
0 2 12 6 80 64 2,3 80% C 

6. 

Aktif dalam pembelajaran  

dengan metode Picture 

and Picture 

0 1 5 14 80 73 2,6 91% B 

7. 

Keaktivan dan keberanian 

siswa dalam berbicara 

krama lugu. 

0 0 3 17 80 77 2,8 96% B 

Jumlah skor 17,9 

Kategori 

baik 
Rata-rata skor 2,6 

Persentase 64,00% 

Semarang,27 Maret  2013   

Mengetahui, 

             Peneliti, 

 

 

 

                 Ika Siti Pramita 

                        NIM1401409232 
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REKAPITULASI PENGMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 

PERTEMUAN 1 

No. Aspek yang dinilai 

Jumlah siswa yang 

mendapat skor Skor 

maksimal 

Jumlah 

skor 

Rata-

rata 

skor % Nilai 1 2 3 4 

1. Kesiapan dalam 

belajar  0 1 2 17 80 76 2,7 95% B 

2. Bertanya dan 

menjawab pertanyaan 

dari guru dalam 

pembelajaran 

berbicara bahasa Jawa 

ragam krama lugu 0 2 5 13 80 71 2,5 88,75% C 

3. Memperhatikan 

penjelasan guru dalam 

pembelajaran  1 0 1 18 80 76 2,7 95% B 

4. Tertarik mengamati 

dan mengomentari 

gambar yang 

disajikan guru. 0 1 3 16 80 77 2,8 96,25% B 

5. Kedisiplinan siswa 

dalam pembelajaran 0 2 8 10 80 68 2,4 85% C 

6. Aktif dalam 

pembelajaran  dengan 

metode Picture and 

Picture 0 1 7 12 80 71 2,5 88,75% C 

7. Keaktivan dan 

keberanian siswa 

dalam berbicara 

krama lugu.   0 0 2 18 80 75 2,7 93,75% B 

Jumlah skor 18,4 

Kategori baik 

Rata-rata skor 2,6 

Persentase 66% 

Semarang,9 April   2013   

Mengetahui, 

             Peneliti, 

 

  

 

                  Ika Siti Pramita 

                       NIM1401409232 
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REKAPITULASI PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 

PERTEMUAN 2 

No. Aspek yang dinilai 

Jumlah siswa yang 

mendapat skor Skor 

maksimal 

Jumlah 

skor 

Rata-

rata 

skor % Nilai 1 2 3 4 

1. Kesiapan dalam 

belajar  0 0 0 20 80 80 2,9 100% B 

2. Bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan dari guru 

dalam pembelajaran 

berbicara bahasa 

Jawa ragam krama 

lugu 0 0 1 19 80 79 2,8 98,75% B 

3. Memperhatikan 

penjelasan guru 

dalam pembelajaran  0 0 1 19 80 79 2,8 98,75% B 

4. Tertarik mengamati 

dan mengomentari 

gambar yang 

disajikan guru. 0 0 1 19 80 79 2,8 98,75% B 

5. Kedisiplinan siswa 

dalam pembelajaran 0 0 1 19 80 79 2,8 98,75% B 

6. Aktif dalam 

pembelajaran  

dengan metode 

Picture and Picture 0 0 1 19 80 79 2,8 98,75% B 

7. Keaktivan dan 

keberanian siswa 

dalam berbicara 

krama lugu.   0 0 1 19 80 79 2,8 98,75% B 

Jumlah skor 19,8 

Kategori 

baik 

 

Raataa-rata  2,8 

Persentase 70,71% 

Semarang,12 April 2013   

Mengetahui, 

             Peneliti 

 

  

 

                  Ika Siti Pramita 

                          NIM1401409232 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



222 
 

 
 

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KETERAMPILAN BERBICARA 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

No. Indikator 

Tingkat kemampuan 

Jumlah 

skor 

Rata-

rata 

skor Persentase Kategori 1 2 3 4 

1. Penggunaan intonasi dalam 

berbicara krama lugu. 4 14 2 0 39 2,0 49% C 

2. Pelafalan bunyi kata dalam 

berbicara krama lugu. 2 16 2 0 40 2,0 50% C 

3. Keberanian dan sikap dalam 

berbicara krama lugu. 0 12 8 0 48 2,4 60% C 

4. Kelancaran dalam berbicara 

krama lugu. 1 14 5 0 44 2,2 55% C 

5. Penggunaan kata dalam berbicara 

krama lugu. 7 13 0 0 32 1,6 40% D 

Jumlah skor total 10,2 

Rata-rata skor 1,62 

Persentase 40,50% 

Kategori Cukup 

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KETERAMPILAN BERBICARA SIKLUS I 

PERTEMUAN 2 

 

Semarang,      27 Maret   2013   

Mengetahui, 

   Peneliti 

 

  

             Ika Siti Pramita 

             NIM1401409232 

                                                                             
Kepala Sekolah 

 

 

No. Indikator 

Tingkat kemampuan 
Jumlah 

skor 

Rata-

rata 

skor 

Persentase Kategori 
1 2 3 4 

1. 
Penggunaan intonasi dalam 

berbicara krama lugu. 
5 9 5 1 42 2,1 53% C 

2. 
Pelafalan bunyi kata dalam 

berbicara krama lugu. 
1 13 4 2 48 2,4 60% B 

3. 
Keberanian dan sikap dalam 

berbicara krama lugu. 
2 10 5 3 49 2,5 61% C 

4. 
Kelancaran dalam berbicara 

krama lugu. 
7 3 9 1 46 2,3 58% B 

5. 
Penggunaan kata dalam 

berbicara krama lugu. 
10 5 4 1 39 2,0 49% C 

Jumlah skor total 11,2 

Rata-rata skor 2,5 

Persentase 63% 

Kategori Baik 
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REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KETERAMPILAN BERBICARA 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

No. Indikator 

Tingkat kemampuan 

Jumlah 

skor 

Rata-

rata 

skor Persentase Kategori 1 2 3 4 

1. Penggunaan intonasi dalam 

berbicara krama lugu. 3 10 6 1 44 2,2 55% C 

2. Pelafalan bunyi kata dalam 

berbicara krama lugu. 1 4 10 5 55 2,8 69% B 

3. Keberanian dan sikap 

dalam berbicara krama 

lugu. 1 3 8 8 62 3,1 78% B 

4. Kelancaran dalam 

berbicara krama lugu. 3 4 8 5 55 2,8 69% B 

5. Penggunaan kata dalam 

berbicara krama lugu. 1 4 9 6 55 2,8 75% B 

Jumlah skor total 13,6 

Rata-rata skor 2,78 

Persentase 70% 

Kategori Baik 

 
REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KETERAMPILAN BERBICARA 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

No. Indikator 
Tingkat kemampuan Jumlah 

skor 

Rata-rata 

skor 
Persentase Kategori 

1 2 3 4 

1. 
Penggunaan intonasi dalam berbicara 

krama lugu. 
0 2 3 15 62 3,1 78% B 

2. 
Pelafalan bunyi kata dalam berbicara 

krama lugu. 
0 6 4 10 51 2,6 64% B 

3. 
Keberanian dan sikap dalam berbicara 

krama lugu. 
0 3 4 13 64 3,2 80% B 

4. 
Kelancaran dalam berbicara krama 

lugu. 
1 2 2 15 67 3,4 84% B 

5. 
Penggunaan kata dalam berbicara 

krama lugu. 
2 4 5 9 60 3,0 75% B 

Jumlah skor total 15,2 

Rata-rata skor 3,38 

Persentase 75,5% 

Kategori Baik 

Semarang,     12April 2013   

Mengetahui, 
   Peneliti 

  

 

                                       

 

       Ika Siti Pramita 

               NIM1401409232 
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Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara 

Siklus I Pertemuan 1 

No. Nama 1 2 3 4 5 Jumlah Nilai Kualifikasi 

1 AC Z 2 2 2 2 2 10 50 Tidak tuntas 

2 A F Y 2 1 2 2 1 8 40 Tidak tuntas 

3 A N 2 2 2 1 2 9 45 Tidak tuntas 

4 A S S. 2 2 3 2 2 11 55 Tidak tuntas 

5 A C P 2 2 2 2 1 9 45 Tidak tuntas 

6 A K. 2 2 3 2 2 11 55 Tidak tuntas 

7 A L H 3 2 3 2 2 12 60 Tidak tuntas 

8 B W 2 2 2 2 1 9 45 Tidak tuntas 

9 D F 1 2 2 2 1 8 40 Tidak tuntas 

10 H Y  1 2  2 4   1 10 50 Tidak tuntas 

11 I M P 3 2 2 2 2 11 55 Tidak tuntas 

12 J F LD 2 3 3 3 2 13 65 Tuntas 

13 M I 2 3 3 3 2 13 65 Tuntas 

14 M S K 3 2 3 3 2 13 65 Tuntas 

15 MI W 1 1 2 3 2 9 45 Tidak tuntas 

16 N F R 2 2 2 2 1 9 45 Tidak tuntas 

17 R R P 2 2 3 2 1 10 50 Tidak tuntas 

18 R D P 2 2 3 3 1 11 55 Tidak tuntas 

19 SM A 2 2 2 2 2 10 50 Tidak tuntas 

20 V 1 2 2 2 2 9 45 Tidak tuntas 

Rata-rata 50,75  

Ketuntasan Klasikal  : 61% 

Ketidaktuntasan Klasikal : 39% 

 

 

Semarang,   15 Maret  2013   

Mengetahui, 

   Peneliti 

  

 

        

                                                                       Ika Siti Pramita 

                                                                                                     NIM1401409232 
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Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara 

Siklus I Pertemuan 2 

No. Nama 1 2 3 4 5 Jumlah Nilai Kualifikasi 

1 AC Z 1 2 1 2 1 7 35 Tidak tuntas 

2 A F Y 2 1 2 1 2 8 40 Tidak tuntas 

3 A N 1 2 2 3 1 9 45 Tidak tuntas 

4 A S S. 3 2 4 2 2 13 65 Tuntas 

5 A C P 2 2 3 3 2 12 60 Tidak tuntas 

6 A K. 2 2 2 3 1 10 50 Tidak tuntas 

7 A L H 1 2 2 2 3 10 50 Tidak tuntas 

8 B W 2 2 2 1 3 10 50 Tidak tuntas 

9 D F 2 3 3 3 3 14 70 Tuntas 

10 H Y 2 2 2 1 3 10 50 Tidak tuntas 

11 I M P 2 3 2 3 1 11 55 Tidak tuntas 

12 J F LD 1 4 4 2 4 15 75 Tuntas 

13 M I 4 4 3 3 2 16 80 Tuntas 

14 M S K 3 3 4 3 2 15 75 Tuntas 

15 MI W 2 3 3 1 1 10 50 Tidak tuntas 

16 N F R 2 2 1 2 1 8 40 Tidak tuntas 

17 R R P 3 2 3 3 2 13 65 Tuntas 

18 R D P 3 3 2 3 2 13 65 Tuntas 

19 SM A 3 2 2 3 1 11 55 Tidak tuntas 

20 V 1 2 2 2 2 9 45 Tidak tuntas 

Rata-rata 56 

 
 

 
Ketuntasan Klasikal  : 61% 

Ketidaktuntasan Klasikal : 39% 
 

Semarang,    27 Maret  2013   

Mengetahui, 

             Peneliti 

  

 

 

              Ika Siti Pramita 

                                                                     NIM1401409232 
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Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara 

Siklus II Pertemuan 1 

No. Nama 1 2 3 4 5 Jumlah Nilai Kualifikasi 

1 AC Z 1 2 2 2 1 8 40 Tidak tuntas 

2 A F Y 2 1 2 1 2 8 40 Tidak tuntas 

3 A N 1 2 4 2 3 12 60 Tidak tuntas 

4 A S S. 3 4 3 3 3 16 80 Tuntas 

5 A C P 2 2 3 3 3 13 65 Tuntas 

6 A K. 2 3 3 3 4 15 75 Tuntas 

7 A L H 2 4 3 2 1 12 60 Tidak tuntas 

8 B W 2 3 2 1 3 11 55 Tidak tuntas 

9 D F 2 3 4 3 3 15 75 Tuntas 

10 H Y 3 3 3 3 3 15 75 Tuntas 

11 I M P 3 3 3 3 3 15 75 Tuntas 

12 J F LD 4 2 4 4 3 17 85 Tuntas 

13 M I 2 4 4 4 3 17 85 Tuntas 

14 M S K 3 3 3 3 3 15 75 Tuntas 

15 MI W 2 3 3 3 3 14 70 Tuntas 

16 N F R 2 3 1 2 3 11 55 Tidak tuntas 

17 R R P 2 2 4 4 4 16 80 Tuntas 

18 R D P 3 3 4 4 3 17 85 Tuntas 

19 SM A 2 3 4 3 2 14 70 Tuntas 

20 V 1 2 3 2 2 10 50 Tidak tuntas 

Rata-rata 67,75 

 
 

Ketuntasan Klasikal  : 61% 

Ketidaktuntasan Klasikal : 39% 

 
 

Semarang,   9 April  2013   

Mengetahui, 

   Peneliti 

  

 

               

      Ika Siti Pramita 

                                                                                NIM1401409232 
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Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara 

Siklus II Pertemuan 2 

No. Nama 1 2 3 4 5 Jumlah Nilai Kualifikasi 

1 AC Z 3 2 2 1 3 11 55 Tidak Tuntas 

2 A F Y 3 3 3 3 1 13 65 Tuntas 

3 A N 4 3 3 2 2 14 70 Tuntas 

4 A S S. 3 2 4 3 3 15 75 Tuntas 

5 A C P 3 2 3 4 3 15 75 Tuntas 

6 A K. 2 2 4 4 3 15 75 Tuntas 

7 A L H 3 4 2 4 2 15 75 Tuntas 

8 B W 3 2 3 3 3 14 70 Tuntas 

9 D F 3 2 3 4 3 15 75 Tuntas 

10 H Y 3 3 3 3 4 16 80 Tuntas 

11 I M P 2 3 3 4 3 15 75 Tuntas 

12 J F LD 4 2 4 4 4 18 90 Tuntas 

13 M I 3 3 4 4 3 17 85 Tuntas 

14 M S K 3 3 3 4 4 17 85 Tuntas 

15 MI W 4 2 4 3 3 16 80 Tuntas 

16 N F R 3 2 3 4 3 15 75 Tuntas 

17 R R P 4 3 4 4 2 17 85 Tuntas 

18 R D P 3 4 3 3 4 17 85 Tuntas 

19 SM A 3 2 4 3 4 16 80 Tuntas 

20 V 3 2 2 3 3 13 65 Tuntas 

Rata-rata 76 

 
   

Tuntas 

Ketuntasan Klasikal  : 61% 

Ketidaktuntasan Klasikal : 39% 

Semarang,    12 April  2013   

Mengetahui, 

             Peneliti 

 

 

 

                                                   Ika Siti Pramita 

                                                                           NIM1401409232 
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Catatan Lapangan 

Selama Pembelajaran Bebicara Bahasa Jawa 

Melalui Model Picture And Picture 

di SDN Karanganyar 02 Semarang 

Siklus I Pertemuan 1 

Ruang Kelas             : kelas II SDN Karanganyar 02 Semarang 

Nama Guru               : Novitri P.R. 

Hari/Tanggal             : Jum‟at, 15 Maret 2013 

Pukul                         : 07.00-08.45 

Petunjuk       : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa, dan proses   

pembelajaran dengan penerapan model Picture and Picture pada pembelajaran bahasa 

Jawa (Keterampilan berbicara krama lugu)! 

Catatan                       : 

a. Guru: Secara keseluruhan keterampilah dasar mengajar guru dalam pembelajaran 

bahasa Jawa masih dalam kategori cukup. Guru kurang menguasai kelas sehingga 

pada siklus I pertemuaan 1 banyak siswa yang tidak memperhatikan guru. Guru 

kurang melakukan variasi posisi ketika menjelaskaan materi. Selain itu dalam 

membimbing diskusi kelompok juga belum optimal. Dalam tahap konfirmasi, guru 

tidak menyimpulkan pembelajaran.  Guru hanya memberikan motivasi dan 

penguatan berupa hadiah  dan penguatan verbal.  

b. Siswa: Pada siklus I pertemuan 1, aktivitas siswa masih dalam kategori cukup. 

Kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran sudah baik. Hanya beberapa anak yang 

tidak mengeluarkan alat tulis.  Siswa banyak yang kurang tertib di dalam kelas. 

Mereka kurang memperhatikan penjelasan dari guru. Siswa hanya tertarik 

mengamati gambar yang disajikan guru, akan tetapi hanya sedikit anak yang mau 

mengomentari isi gambar yang disajikan guru. Siswa masih belum aktif dalam 

mengikuti pembelajaran. 

c. Pembelajaran:  Pembelajaran di mulai pada pukul 07.00-08.45. Guru mengambil 

tema “Kegiatan ku”, yang terdiri dari tiga mata pelajaran yaitu SBK, bahasa Jawa, 

dan IPA. Pembelajaran masih belum berlangsung dengan lancar, karena kurangnya 

keterampilan guru yang berimbas pada kurangnya aktivitas siswa. Pembelajaran pada 

siklus I pertemuan 1 dinilai belum berhasil.   

d. Penerapan model Picture and Picture:  Guru sudah menerapkan model Picture 

and Picture sesuai dengan sintaks. Guru memberikan materi sebelum menampilkan 

gambar acak. Gambar tersebut berisi tentang kegiatan siswa mulai dari bangun tidur 

sampai sore hari.Beberapa siswa mengurutkan gambar tersebut dan membaca 

kalimat yang ada di bawah gambar. Setelah itu seharusnya siswa maju ke depan 

kelas menceritakan gambar tersebut dengan bahasaanya sendiri. Akan tetapi karena 

masih kesulitan, siswa maju membaca kalimat yang ada di bawah gambar. 

Semarang, 15 Maret 2013 

Observer, 

 

 

 

 Tomi Indrayana 
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Catatan Lapangan 

Selama Pembelajaran Bebicara Bahasa Jawa 

Melalui Model Picture And Picture 

Di SDN Karanganyar 02 Semarang 

Siklus I Pertemuan 2 

Ruang Kelas             : kelas II SDN Karanganyar 02 Semarang 

Nama Guru               : Novitri P.R. 

Hari/Tanggal             : Rabu, 27Maret2013 

Pukul                         : 07.00-08.45 

Petunjuk       : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa, dan proses   

pembelajaran dengan penerapan model Picture and Picture pada pembelajaran bahasa 

Jawa (Keterampilan berbicara krama lugu)! 

Catatan                       : 

a. Guru:Guru sudah membuka pelajaran dengan baik. Penguasaan kelas juga sudah 

meningkat. Dalam menyajikan materi sudah sesuai dengan tema. Materi disajikan 

menarik dengan menggunakan power point. Akan tetapi dalam membimbing 

diskusi masih kurang. Guru belum memberikan pengrahan kepada siswa agar 

topik bahasan tidak meluas ke topik lain. Ketika memberikan penjelsan guru 

hanya berada di depan kelas saja. Guru memberikan penguatan verbal dan hadiah 

untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Guru menyimpulkan pembelajaran 

bersama-sama siswa. Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa sebelum 

mengakhiri pelajaran.  

b. Siswa: Kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran sudah baik. Siswa masuk ke 

dalam kelas dengan tertib dan duduk di tempatnya masing-masing. Setelah itu 

berdo‟a dan mengeluarkan alat tulis. Hanya beberapa siswa yang duduk di 

belakang yang kurang tertib dalam pembelajaran. Siswa lebih antusias mengikuti 

pelajaran dikarenakan penguatan yang diberikan oleh guru. Akan tetapi keaktivan 

siswa masih belum sesuai dengan harapan yang diinginkan. Beberapa siswa sudah 

berani bertanya akan tetapi masih belum jelas. Begitu juga jika menjawab 

pertanyaan dari guru. Siswa masih mengalami kesulitan.  

c. Pembelajaran: Pembelajaran dilaksanakan pada hari selasa, 27 Maret 2013 pada 

pukul 07.00-08.45. Tema pelajaran pada siklus I pertemuan 2 adalah 

“Keluargaku”, yang terdiri dari 3 mata pelajaran yaitu bahasa Jawa, IPS, dan 

SBK. Pembelajarn sudah berjalan lebih baik. Akan tetapi hasil yang dicapai masih 

belum maksimal.  

d. Penerapan model Picture and Picture: Guru sudah menerapkan model Picture and 

Picture sesuai dengan sintaks. Gambar yang disajikan guru sudah sesuai dengan 

tema dan ditampilkan dengan jelas melalui PPT. Akan tetapi pada siklus I 

pertemuan 2, gambar yang disajikan guru kurang menarik perhatian siswa 

sehingga hasil belajar kurang maksimal. Walaupun begitu banyak siswa yang 

maju ke depan kelas untuk mengurutkan gambar acak. 

Semarang, 27 Maret2013 

Observer, 

 

 

Hanifah Yuniarti 
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Catatan Lapangan 

Selama Pembelajaran Bebicara Bahasa Jawa 

Melalui  Model Picture And Picture 

Di SDN Karanganyar 02 Semarang 

Siklus II Pertemuan 1 

Ruang Kelas             : kelas II SDN Karanganyar 02 Semarang 

Nama Guru               : Novitri P.R. 

Hari/Tanggal             : Selasa, 9 April 2013 

Pukul                         : 07.00-08.45 

Petunjuk       : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa, dan proses   

pembelajaran dengan penerapan model Picture and Picture pada pembelajaran bahasa 

Jawa (Keterampilan berbicara krama lugu)! 

Catatan                       : 

a. Guru:Guru membuka pelajaran dengan baik. Sebelum memulai pelajaran, guru 

belum menjelaskan seperti apa jalannya pembelajaran. Guru kurang tegas 

dalam menegur siswa, sehingga masih ada siswa yang kurang tertib di kelas. 

Ketika memberikan penjelasan tentang urutan gambar, guru belum melakukan 

pengulangan dalam menjelaskan.  

b. Siswa: Siswa  tertarik pada gambar yang disajikan guru. Banyak yang mau 

mengomentari gambar. Siswa juga sudah mulai berani berbicara di depan 

kelas. Keaktivan siswa sudah baik.  

c. Pembelajaran: Pembelajaran dilaksanakan pada hari selasa tanggal 9 April 

2013 pukul 07.00-08.45. Pembelajaran berjalan sesuai dengan sintaks. Tema 

yang diambil guru adalah “Resik-resik”. Mata pelajaran pada siklus II 

pertemuan 1 adalah bahasa Jawa, IPS, dan SBK. Pembelajaran bisa dikatakan 

sudah baik. 

d. Penerapan model Picture and Picture:Penerapan model Picture and 

Picturesudah sesui dengan sintaks. Materi yang disajikn guru sudah jelas dan 

menarik. Gambar yang ditampilkan guru pun jelas dan menarik. Siswa antusias 

dalam mengamati dan mengomentari gambar. Siswa menghafal kalimat 

percakapaan yang ada di bawah gambar dan kemudian mempraktikkan 

percakapan di depan kelas.  

 

Semarang, 9 April  2013 

Observer,  

 

 

 

HanifahYuniarti 
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Catatan Lapangan 

Selama Pembelajaran Bebicara Bahasa Jawa 

Melalui   Model Picture And Picture 

di SDN Karanganyar 02 Semarang 

Siklus II Pertemuan 2 

Ruang Kelas             : kelas II SDN Karanganyar 02 Semarang 

Nama Guru               : Novitri P.R. 

Hari/Tanggal             : Jum‟at, 12 April 2013 

Pukul                         : 07.00-08.45 

Petunjuk       : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa, dan proses   

pembelajaran dengan penerapan model Picture and Picture pada pembelajaran bahasa 

Jawa (Keterampilan berbicara krama lugu)! 

Catatan                       : 

a. Guru:Guru membuka pelajaran dengan baik. Sebelum memulai pelajaran guru 

menyampaikan tujuan dan langkah-langkah pembelajaran dengan jelas. Guru 

menyajikan materi dengan jelas dan menarik. Penguasaan kelas juga terlihat 

sudah baik.  

b. Siswa: Siswa sudah lebih aktif di dalam kelas. Anak sudah bisa bertanya dan 

menjawab pertanyaan dengan jelas. Banyak siswa yang antusias dalam 

menceritakn gambar. Dalam berdiskusi juga sudah dilakukan siswa dengan 

baik. 

c. Pembelajaran: Pembelajaraan berlangsung pada hari Jum‟at , 12 April 2013. 

Pembelajaran berlangsung dengan baik. Tema yang diambil guru adalah 

“Nandur Tomat” . Mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa yaitu bahasa 

Jawa, IPA, dan SBK. Pembejaran berjalan dengan baik. 

d. Penerapan model Picture and Picture:Penerapan model Picture and 

Picturedalam pembelajaran sesuai dengaan sintaks. Materi di sajikan dengan 

jelas. Gambar disajikan sesuai dengan tema secara jelas dan menarik. Siswa 

antusias dalam mengurutkan gambar dan mengomentari isi gambar. Siswa 

bercerita tentang gambar yang disajikan guru dengan baik di depan kelas. 

 

Semarang, 12 April  2013 

Observer, 

 

 

 

 

                                                                                       Nofi Latifur‟aini 
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LEMBAR WAWANCARA  KOLABORATOR  TENTANG 

PENERAPAN MODEL PICTURE AND PICTURE DALAM UPAYA 

PENINGKATAN KETERAMPILAN BERBICARA KRAMA LUGU 

 

Nama SD : SDN Karanganyar 02 

Nama  : Novitri P.R. 

Hari / Tanggal : Jum‟at, 12 April 2013 

Pertanyaan : 

1. Bagaimana pendapat ibu terhadap penerapan model Picture and Picture 

dalam pembelajaran bahasa Jawa yang baru saja dilaksanakan ? 

Jawab: pembelajaran sudah berlangsung dengan baik. Siswa banyak yang 

aktif dalam   pembelajaran. Penerapan model Picture and Picture 

tepat diterapkan pada siswa kelas II.  

2. Apakah menurut ibu model Picture and Picture sesuai jika digunakan 

sebagai solusi untuk meningkatkan keterampilan berbicara krama lugu 

pada siswa ? 

Jawa: model tersebut sesuai untuk memecahkan masalah berbicra siswa. 

Gambar bisa menarik anak untuk mengomentari gambar tersebut. 

Hal itu membantu anak berlatih berbicara. 

3. Apakah menurut ibu pembelajaran dengan model Picture and Picture  

yang baru saja dilaksanakan berhasil meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran berbicara krama lugu  ? 

Jawab : Penerapan model tersebut bisa meningkatkan aktivitas siswa. 

Terbukti dengan banyaknya siswa yang memerhatikan dan berani 

mengungkapkan pendapat/ berbicara di depan kelas.  

4. Apakah menurut ibu pembelajaran  yang baru saja dilaksanakan berhasil 

meningkatkan keterampilan  guru dalam pembelajaran materi berbicara 

krama lugu ? 

Jawab : penerapn model tersebut bisa meningkatkan keterampilan guru 

dalam mengajar. Guru menjadi lebih inovatif dalam 

mengajarkan materi kepada siswa. 

5. Apakah menurut ibu pembelajaran dengan model Picture and Picture yang 

baru saja dilaksanakan berhasil meningkatkan keterampilan siswa dalam 

berbicara krama lugu ? 

Jawab : keterampiln berbicara siswa dapat meningkat terbukti dengan 

banyaknya siswa yang mau berbicara dengan bahasa jawa krama 

lugu. 

Semarang,  12 April  2013                                                                  

             Peneliti, 

 

 

 

  Ika Siti Pramita 
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            Guru membuka pelajaran                            Guru melakukan Apersepsi 

 

 

Guru memberikan penjelasan kepada siswa    Guru memberikan bimbingan diskusi kelompok  

Lampiran 8. Foto –foto Penelitian 
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Guru membimbing siswa mengurutkan Gambar       Guru membimbing siswa berbicara                                               

 
                      Kolaborator                         Guru menutup dan menyimpulkan pembelajaran 

  

                    

 

 

 

 

 

 Teman Sejawat 


