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ABSTRAK 

 

Tiarasari, Anestasia Wahyu. 2013. Peningkatan Keterampilan Menulis Aksara 

Bahasa melalui Modeling The Way dengan Media Flashcard Pada Siswa 

Kelas IV SDN Mangkangkulon 01 Semarang. Skripsi. Jurusan PGSD. 

Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I 

Drs. Mujiyono, M. Pd., Pembimbing II Sri Sukasih, S.S., M. Pd., 215 

halaman. 

 

Berdasarkan observasi awal peneliti di kelas IV SDN Mangkangkulon 01 

Semarang ditemukan permasalahan dalam pembelajaran bahasa Jawa tentang me-

nulis aksara Jawa yang belum optimal. Selain itu aktivitas siswa rendah, hal ini di-

tunjukkan oleh kurang adanya interaksi aktif antara guru dan siswa. Guru belum 

optimal dalam menggunakan media saat menyampaikan materi. Ketuntasan hasil 

belajar klasikal hanya mencapai 44,4%. Guna meningkatkan kualitas pembela-

jaran bahasa Jawa di kelas IV SDN Mangkangkulon 01 Semarang, peneliti mene-

rapkan model pembelajaran Modeling The Way dengan media flashcard. Model 

pembelajaran Modeling The Way adalah kegiatan mendemonstrasikan dengan cara 

memberikan contoh cara melakukannya, sehingga siswa dapat secara langsung 

melihat dan mempraktikkannya berdasarkan contoh dari guru. Media flashcard 

adalah media pembelajaran dalam bentuk kartu bergambar yang berukuran 25x30 

cm. Rumusan masalah dalam penelitian yang dikaji yaitu “bagaimanakah cara me-

ningkatkan keterampilan menulis aksara Jawa siswa kelas IV SDN Mangkang-

kulon 01 Semarang?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keteram-

pilan menulis aksara Jawa siswa kelas IV SDN Mangkangkulon 01 Semarang. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas melalui model pembelajaran 

Modeling The Way dengan media Flashcard. Penelitian ini menggunakan tiga si-

klus. Setiap siklus terdiri atas empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, ob-

servasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa dan guru kelas IV SDN 

Mangkangkulon 01 Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan 

nontes. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis des-

kripstif kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa: (1) Keterampilan guru 

siklus I mendapatkan skor 25 kategori cukup, pada siklus II skor 31 kategori baik, 

dan siklus III meningkat dengan skor 36 kategori sangat baik. (2) Aktivitas siswa 

siklus I mendapatkan skor 13,4 kategori cukup, pada siklus II skor 15 kategori 

baik, dan siklus III meningkat dengan skor 18 kategori baik. (3) keterampilan 

menulis aksara Jawa siswa siklus I mendapatkan skor 7,81 kategori cukup, pada 

siklus II skor 9,08 kategori cukup, dan siklus III meningkat dengan skor 11,54 

kategori baik. (4) Ketuntasan belajar klasikal siswa siklus I 61,1% pada siklus II 

menjadi 72,2%, dan meningkat pada siklus III menjadi 83,3%. Simpulan pene-

litian ini adalah penerapan Modeling The Way dengan media flashcard dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan keterampilan menulis aksara 

Jawa siswa kelas IV SDN Mangkangkulon 01 Semarang.  

 

Kata kunci: Keterampilan menulis, aksara Jawa, Modeling The Way, flashcard
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1     LATAR BELAKANG  

Muatan lokal bahasa Jawa kini mendapatkan perhatian dari pemerintah 

daerah. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kom-

petensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keung-

gulan suatu daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam menyelenggarakan 

otonomi daerah mempunyai kewajiban-kewajiban salah satunya yaitu meles-

tarikan nilai sosial budaya. Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 pasal 22 disebutkan 

bahwa pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan peme-

rintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk memper-

cepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, 

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah 

dengan memperhatikan salah satu prinsip yaitu keistimewaan dan kekhususan 

suatu daerah, bahasa daerah (Jawa) sebagai salah satu aset budaya yang dilindungi 

negara. 

Berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 423.5/5/2010 sebagai 

tindak lanjut dari SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 895.5/01/2005 dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan terutama dalam upaya penanaman nilai-nilai budi 

pekerti dan penguasaan bahasa Jawa bagi siswa dari semua jenjang baik sekolah 

negeri ataupun swasta di Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah mengupayakan 
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peningkatan mutu pendidikan khususnya penanaman nilai-nilai luhur dan pengu-

asaan bahasa Jawa dengan menetapkan kurikulum mata pelajaran muatan lokal 

(bahasa Jawa) yang wajib dilaksanakan oleh semua jenjang sekolah di Provinsi 

Jawa Tengah. 

Menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (2006) ruang 

lingkup mata pelajaran bahasa Jawa adalah: (a) kemampuan berkomunikasi yang 

meliputi mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis; (b) kemampuan me-

nulis huruf Jawa; (c) meningkatkan kepekaan dan penghayatan terhadap karya 

sastra Jawa; (d) memupuk tanggung jawab untuk melestarikan hasil kreasi budaya 

sebagai  salah satu unsur kebudayaan nasional (Depdiknas 2006:3). Tujuan pem-

belajaran mata pelajaran bahasa Jawa menurut Permendiknas Nomor 22 Tahun 

2006 adalah sebagai berikut: (a) mengenal dan menjadi lebih akrab dengan 

lingkungan alam, sosial, dan budayanya; (b) memiliki bekal kemampuan dan 

keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya 

maupun masyarakat dalam umumnya; dan (c) memiliki sikap dan perilaku yang 

selaras dengan nilai-nilai atau aturan-aturan yang berlaku di daerahnya serta 

melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka 

menujang pembangunan nasional (Aqib 2009:107). 

Ada empat komponen dalam keterampilan berbahasa adalah keterampilan 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Komponen-komponen tersebut 

harus mendapatkan perhatian yang sama dalam pembelajaran bahasa karena 

keempat aspek tersebut saling terkait dan saling berpengaruh (Tarigan 2008:1). 
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Berawal dari cerita sejarah aksara Jawa berupa legenda hanacaraka 

berasal dari aksara Brahmi yang asalnya dari Hindustan. Di negeri Hindustan 

tersebut terdapat bermacam-macam aksara, salah satunya yaitu aksara Pallawa 

yang berasal dari India bagian selatan. Dinamakan aksara Pallawa karena berasal 

dari nama salah satu kerajaan di India yaitu Kerajaan Pallawa. Di Nusantara 

terdapat bukti sejarah berupa prasasti Yupa di Kutai, Kalimantan Timur, ditulis 

dengan menggunakan aksara Pallawa. Aksara Pallawa ini menjadi induk dari 

semua aksara yang ada di Nusantara, antara lain: aksara hanacaraka, aksara 

Rencong (aksara Kaganga), Surat Batak, Aksara Makasar dan Aksara Baybayin 

(Hartati dalam Rohmadi dan Hartono 2011:192). 

Aksara Jawa merupakan bagian dari mata pelajaran bahasa Jawa, bagi 

siswa pelajaran bahasa Jawa cukup sulit untuk dipelajari. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh BAPEDA DIY (dalam Ekowati 2004) mengenai 

kondisi pembelajaran bahasa Jawa ditunjukkan 93% guru di SD dan SMP hanya 

menggunakan metode ceramah dalam setiap penyampaian materi pembelajaran. 

Media pembelajaran juga terbatas pada media tradisional seperti gambar dinding 

dan kaset tembang. Pembaharuan pembelajaran aksara Jawa di sekolah perlu 

dilakukan melalui suatu proses yang berkesinambungan. 

Keadaan di atas terjadi pula pada siswa kelas IV SDN Mangkangkulon 01 

Semarang. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi, catatan lapangan, wawancara 

dengan guru kelas serta hasil belajar siswa dalam menulis aksara Jawa yang 

belum optimal. Selain itu aktivitas siswa rendah dalam pembelajaran bahasa Jawa, 

hal ini ditunjukkan oleh kurang adanya interaksi aktif antara guru dengan siswa. 
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Siswa juga kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Siswa cenderung tidak 

peduli ketika guru menulis aksara Jawa. Keadaan siswa di atas dipengaruhi oleh 

keterampilan guru yang kurang optimal. Guru masih menggunakan pendekatan 

pembelajaran yang konvensional. Guru dalam melakukan pembelajaran masih 

menggunakan hafalan aksara Jawa kepada siswa sehingga pembelajaran menjadi 

kurang menarik. Guru belum optimal dalam menggunakan media. Pembelajaran 

masih berpusat pada guru (teacher center) sehingga belajar siswa kurang ber-

makna. Upaya yang dilakukan guru untuk membangkitkan minat belajar siswa 

dalam menulis aksara Jawa dengan cara siswa ditunjuk secara acak untuk 

mengerjakan soal yang ada di papan tulis. Akan tetapi, siswa bukannya dapat 

mengerjakan tetapi takut untuk ditunjuk guru karena siswa belum begitu hafal 

aksara Jawa. 

Keadaan tersebut juga didukung dengan data kuantitatif berdasarkan data 

hasil evaluasi siswa kelas IV SDN Mangkangkulon 01 Semarang dalam materi 

menulis aksara Jawa dengan KKM 61, nilai terendah yang didapat siswa adalah 

50 dan nilai tertinggi 75. Dari 36 siswa hanya 16 siswa yang mendapat nilai di 

atas KKM yaitu 61 atau tuntas. Dengan kata lain hanya 44,4% siswa yang dapat 

menulis aksara Jawa sedangkan sebanyak 55,6% siswa belum mencapai KKM. 

Dengan data hasil belajar tersebut, guru berupaya untuk meningkatkan keteram-

pilan menulis aksara Jawa siswa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pem-

belajaran bahasa Jawa. 

Berdasarkan diskusi peneliti dengan guru kelas IV SDN Mangkangkulon 

01 Semarang untuk memecahkan masalah pembelajaran tersebut, tim kolaborasi 
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menetapkan alternatif tindakan untuk meningkatkan keterampilan menulis aksara 

Jawa khususnya dalam aspek keterampilan menulis aksara Jawa dengan men-

dorong keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran dan meningkatkan 

keterampilan guru, maka peneliti menggunakan Modeling The Way dengan media 

flashcard untuk solusi pemecahan masalah.  

Menurut Suprijono (2009:47) model-model pembelajaran yang ada 

dilingkungan senantiasa memberikan rangsangan pada siswa yang membuat siswa 

memberi respon atau tindak balas jika rangsangan tersebut terkait dengan siswa. 

Model pembelajaran Modeling The Way adalah kegiatan mendemonstrasikan 

dengan cara memberikan rangsangan disertai contoh cara melakukannya, sehingga 

siswa dapat secara langsung melihat dan mempraktikkannya berdasarkan contoh 

dari guru. 

Media flashcard adalah media pembelajaran dalam bentuk kartu ber-

gambar yang berukuran 25 x 30 cm (Nurseto 2012:8). Gambar yang ditampilkan 

dalam kartu adalah gambar atau foto yang sudah ada dan ditempelkan pada 

lembaran kartu-kartu tersebut. Kegunaan gambar pada media ini adalah rangkaian 

pesan yang disajikan dengan keterangan pada bagian belakangnya. Kelebihan 

media flashcard sebagai berikut: 1) mudah dibawa kemana-mana; 2) praktis da-

lam membuat dan menggunakannya; 3) mudah diingat karena menarik perhatian; 

4) sangat menyenangkan sebagai media pembelajaran dan bisa digunakan dalam 

bentuk permainan (Indriana 2011:68). 

Pembelajaran bahasa Jawa menggunakan Modeling The Way dengan 

media flashcard akan meningkatkan keterampilan menulis aksara Jawa bagi 



6 

 

 

siswa. Siswa dapat mendemonstrasikan materi yang diperoleh dari guru dengan 

menggunakan berbagai macam flashcard yang dapat diisi dengan huruf-huruf 

aksara Jawa ataupun menjawab soal yang terdapat dalam flashcard. 

Dari paparan di atas maka peneliti akan melaksanakan Penelitian Tindakan 

Kelas dengan judul PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS AKSARA 

JAWA MELALUI MODELING THE WAY DENGAN MEDIA FLASHCARD 

PADA SISWA KELAS IV SDN MANGKANGKULON 01 SEMARANG. 

 

1.2     RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: Bagaimanakah cara meningkatkan keterampilan menulis aksara 

Jawa pada siswa kelas IV SDN Mangkangkulon 01 Semarang? 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 

a. Apakah Modeling The Way dengan media flashcard dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam pembelajaran menulis aksara Jawa pada siswa 

kelas IV SDN Mangkangkulon 01 Semarang? 

b. Apakah Modeling The Way dengan media flashcard dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis aksara Jawa pada siswa kelas 

IV SDN Mangkangkulon 01 Semarang? 

c. Apakah Modeling The Way dengan media flashcard dapat meningkatkan 

keterampilan menulis aksara Jawa pada siswa kelas IV SDN Mangkang-

kulon 01 Semarang? 
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1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah, maka untuk meningkatkan keterampilan 

menulis aksara Jawa pada siswa kelas IV SDN Mangkangkulon 01 Semarang, 

peneliti menyusun pemecahan masalah melalui penelitian tindakan kelas yang 

terdiri atas tiga siklus menggunakan model pembelajaran Modeling The Way 

dengan media flashcard. Adapun sintaks pembelajaran Modeling The Way dengan 

media flashcard yaitu : 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan 

memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

2. Guru memberikan contoh soal dengan media flashcard dan siswa diminta 

untuk membaca aksara tersebut. 

3. Guru mendemonstrasikan cara menulis aksara Jawa menggunakan media 

flashcard. 

4. Guru mengelompokkan siswa menjadi 6 kelompok masing-masing ber-

anggotakan 6 orang.  

5. Guru memberikan permasalahan dengan membagi flashcard yang telah di 

isi dengan aksara Jawa dan sandhangan guna menciptakan sebuah kata 

sebagai dasar pembentukan skenario kerja.  

6. Siswa diberikan waktu selama 5-10 menit untuk membuat kata dari 

flashcard yang telah dibagi.  

7. Secara bergiliran tiap kelompok diminta mendemonstrasikan kinerja 

masing-masing.  
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8. Kelompok lain memberikan masukan pada setiap demonstrasi yang 

dilakukan.  

9. Guru memberikan penjelasan secukupnya untuk mengklarifikasi.  

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Umum 

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

keterampilan menulis aksara Jawa pada siswa kelas IV SDN Mangkangkulon 01 

Semarang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

a. Meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran menulis 

aksara Jawa pada siswa kelas IV SDN Mangkangkulon 01 Semarang 

melalui Modeling The Way dengan media flashcard. 

b. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis aksara Jawa 

pada siswa kelas IV SDN Mangkangkulon 01 Semarang melalui Modeling 

The Way dengan media flashcard. 

c. Meningkatkan keterampilan menulis aksara Jawa pada siswa kelas IV 

SDN Mangkangkulon 01 Semarang melalui Modeling The Way dengan 

media flashcard. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Memberi konstribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan berupa 

implementasi Modeling The Way dengan media flashcard pada pembelajaran 

bahasa Jawa serta dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Guru 

Memperoleh solusi pemecahan masalah serta memperbaiki model 

pembelajaran yang menyenangkan sekaligus mampu meningkatkan kreativitas 

guru. 

1.4.2.2 Bagi Siswa 

Meningkatkan keaktifan siswa, motivasi belajar siswa, dan pemahamannya 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu memberikan 

pengalaman bagi siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan mampu memberi motivasi 

kepada sekolah untuk melakukan inovasi di dalam pembelajaran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1    KAJIAN TEORI 

2.1.1   Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

Belajar merupakan suatu kegiatan yang tidak pernah lepas dari seorang 

pelajar dalam mengikuti suatu jenjang pendidikan pelajar diharuskan menguasai 

materi yang telah disajikan oleh guru. Slameto (2010:2) belajar adalah suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dan lingkungannya. Hamalik (2010:27) belajar adalah modifikasi 

atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Menurut pengertian ini, belajar 

merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Hasil 

belajar bukan suatu penguasan hasil latihan melainkan perubahan tingkah laku. 

Dimyati (2009:7) berpendapat bahwa belajar merupakan 

tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan, maka 

belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Siswa adalah penentu 

terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. Proses belajar terjadi 

berkat siswa memperoleh sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. 

Lingkungan yang dipelajari oleh siswa berupa keadaan alam, benda-

benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, atau hal-hal yang 

dijadikan bahan belajar. Tindakan belajar tentang suatu hal tersebut 

tampak sebagai perilaku belajar yang tampak dari luar.  

 

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu proses perubahan tingkah laku manusia yang disebabkan oleh pengalaman 

dalam berinteraksi sosial dengan menggunakan seluruh panca indera yang 
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dimilikinya untuk memperoleh pengetahuan baru. Tujuan belajar menurut 

Sardiman (2011:26) sebagai berikut: 1) untuk mendapatkan pengetahuan, 

pengetahuan ini lebih mengarah kepada kemampuan berpikir (kognitif). 

Kemampuan berpikir tidak akan berkembang tanpa bahan pengetahuan, 

sebaliknya kemampuan berpikir akan memperkaya pengetahuan; 2) penanaman 

konsep dan keterampilan, tujuan yang kedua ini lebih condong ke arah 

psikomotorik. Keterampilan harus sering dilatih dengan banyak melatih 

kemampuan. Jika keterampilan yang dimiliki terasah secara maksimal maka hasil 

yang diharapkan juga maksimal; 3) pembentukan sikap (afektif) belajar bertujuan 

untu membentuk sikap mental, perilaku, dan pribadi siswa. Hal ini tidak terlepas 

dari penanaman nilai-nilai yang berlaku. Faktor yang mempengaruhi terhadap 

proses dan hasil belajar adalah kondisi internal dan eksternal siswa  (Rifa’i dan 

Anni 2009:97). Kondisi internal mencakup kondisi fisik, kondisi psikis, dan 

kondisi sosial. Faktor-faktor internal ini dapat terbentuk sebagai akibat dari 

pertumbuhan, pengalaman belajar sebelumnya, dan perkembangan. Kondisi 

eksternal mencakup variasi dan tingkat kesulitan materi belajar (stimulus) yang 

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

belajar masyarakat. Oleh karena itu, kondisi internal dan eksternal siswa akan 

berpengaruh terhadap kesiapan, proses dan hasil belajar.  

Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai produk interaksi 

berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Hamalik (2010:57) 

menyatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun 

meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur 
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yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Winataputra 

(2008:1.14) pembelajaran mengacu pada segala kegiatan yang dirancang untuk 

mendukung proses belajar yang ditandai dengan adanya perubahan perilaku 

individu. Hardini dan Puspitasari (2012:10) bahwa pembelajaran adalah suatu 

usaha yang disengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang 

dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. 

Suprijono (2009:13) pembelajaran berdasarkan makna leksikal 

berarti proses, cara, perbuatan mempelajari. Guru mengajar dalam 

perspektif pembe-lajaran adalah guru menyediakan fasilitas belajar 

bagi siswanya untuk mempela-jarinya. Sehingga diartikan bahwa 

kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa dan bersifat organik dan 

konstruktif. Dari uraian tersebut dapat disimpukan bahwa dalam suatu 

sistem pembelajaran terdapat beberapa komponen yang saling ber-

kaitan dalam menciptakan keberhasilan suatu proses pembelajaran. 

 

Menurut Rifa’i dan Anni (2009:194) pembelajaran merupakan kegiatan 

yang melibatkan beberapa komponen sebagai berikut: 1) tujuan secara eksplisit 

pencapaiannya melalui kegiatan pembelajaran adalah instructional effect, selain 

memperoleh hasil belajar seperti yang dirumuskan dalam Tujuan Pembelajaran 

Khusus (TPK), mereka juga akan memperoleh apa yang disebut dampak 

pengiring (nurturant effect); 2) subjek belajar merupakan komponen yang utama 

karena berperan sebagai subjek sekaligus objek. Sebagai subjek karena siswa 

adalah individu yang melakukan proses belajar-mengajar. Sebagai objek karena 

kegiatan pembelajaran diharapkan dapat mencapai perubahan perilaku pada diri 

subjek belajar; 3) materi pelajaran yang komprehensif dan terorganisasi secara 

sistematis dan dideskripsikan dengan jelas akan berpengaruh juga tehadap 

intensitas proses pembelajaran; 4) strategi pembelajaran merupakan pola umum 

mewujudkan proses pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai 
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tujuan pembelajaran; 5) media pembelajaran merupakan alat atau wahana yang 

digunakan pendidik dalam proses pembelajaran untuk membantu penyampaian 

pesan pembelajaran; 6) komponen penunjang dalam sistem pembelajaran adalah 

fasilitas belajar, buku sumber, alat pelajaran, bahan pelajaran, dan semacamnya. 

Komponen penunjang berfungsi memperlancar, melengkapi, dan mempermudah 

terjadinya proses pembelajaran. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam suatu sistem 

pembelajaran terdapat beberapa komponen yang saling berhubungan dalam 

menciptakan keberhasilan suatu proses pembelajaran.  

2.1.2   Kualitas Pembelajaran 

Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau juga keefektifan. Secara 

definitif efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai 

tujuan dan sasarannya (Etzioni dalam Hamdani 2011:194). Sujana (2011:40), 

mengemukakan bahwa kualitas pengajaran adalah tinggi rendahnya atau efektif 

tidaknya proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan pengajaran. 

Menurut Depdiknas, Dikti (2004:7) indikator kualitas pembelajaran seba-

gai berikut:  

a. Perilaku pembelajaran guru dapat dilihat dari kinerja guru antara lain: 

membangun persepsi dan sikap positif siswa, menguasai substansi 

keilmuan, memberikan layanan pendidikan, menguasai pengelolaan pem-

belajaran, mengembangkan kepribadian dan keprofesionalan. 

b. Perilaku dan dampak belajar siswa dapat dilihat dari kompetensi antara lain: 

memiliki sikap persepsi dan sikap positif terhadap belajar, mampu 
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mengintegrasikan pengetahuan, mampu memperdalam pengetahuan, mampu 

menerapkan pengetahuan, mampu menguasai materi ajar. 

c. Iklim pembelajaran antara lain: suasana kelas, tempat praktik, dan sekolah 

yang kondusif, perwujudan nilai dan semangat ketauladanan. 

d. Materi pembelajaran yang berkualitas antara lain: kesesuaian dengan tujuan 

dan kompetensi, keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi, 

materi pembelajaran sistematis dan kontekstual, dapat mengakomodasi par-

tisipasi aktif siswa, dapat menarik manfaat yang optimal dari perkembangan 

dan kemajuan iptek. 

e. Kualitas media pembelajaran antara lain: dapat menciptakan pengalaman 

belajar yang bermakna, mampu memfasilitasi proses interaksi antara siswa 

dan guru ataupun sebaliknya, media pembelajaran dapat menambah 

pengetahuan siswa, dengan media dapat merubah suasana pembelajaran 

menjadi aktif. 

f. Sistem pembelajaran mampu menunjukkan kualitasnya jika sekolah dapat 

menonjolkan ciri khas keunggulannya, memiliki perencanaan yang matang, 

ada semangat perubahan, pengendalian dan penjaminan mutu. 

Berdasarkan uraian tersebut kualitas pembelajaran dapat dilihat dari 

perilaku pendidik, perilaku, dampak belajar siswa, iklim pembelajaran, materi 

pembelajaran, kualitas media pembelajaran, dan sistem pembelajaran. Indikator 

pendidikan dalam kualitas pembelajaran yang akan dikaji sebagai berikut: 

2.1.2.1 Keterampilan Guru 

Proses belajar mengajar akan berlangsung dengan baik apabila seorang 
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guru mempunyai kemampuan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan. Menurut Rusman (2012:70) keterampilan guru adalah perilaku 

dan kemampuan yang memadai untuk mengembangkan siswanya secara utuh. 

Kegiatan pembelajaran melibatkan peran aktif dari guru sebagai pengajar dan 

siswa sebagai subjek belajar. Menurut Hasibuan dan Moedjiono (2010:58) ter-

dapat delapan keterampilan mengajar yang harus dimiliki guru dalam mengajar 

antara lain: 

2.1.2.1.1 Keterampilan memberi penguatan 

Memberikan penguatan diartikan dengan tingkah laku guru dalam 

merespons secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang memungkinkan 

tingkah laku tersebut timbul kembali. Komponen keterampilan memberi 

penguatan sebagai berikut: a) penguatan verbal (kata-kata atau kalimat); b) 

penguatan gestural (mimik, gerakan wajah atau anggota badan); c) penguatan 

dengan cara mendekati; d) penguatan dengan sentuhan; e) penguatan dengan 

memberikan kegiatan yang menyenangkan; f) penguatan berupa tanda atau benda. 

2.1.2.1.2 Keterampilan bertanya 

 Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respon dari seseorang 

yang dikenai. Respons yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan 

ha-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Jadi bertanya merupakan stimulus 

efektif yang mendorong kemampuan berpikir. Komponen keterampilan bertanya 

sebagai berikut: 1) pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat; 2) pem-

berian acuan; 3) pemusatan ke arah jawaban yang diminta; 4) pemindahan giliran 

menjawab; 5) penyebaran pertanyaan; 6) pemberian waktu berpikir; 7) pemberian 
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tuntunan (Djamarah 2010: 99). 

2.1.2.1.3 Keterampilan menggunakan variasi 

Penggunaan variasi bertujuan mengatasi kebosanan siswa, sehingga dalam 

proses belajarnya siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, keantusiasan, serta 

berperan secara aktif. Penggunaan variasi merupakan keterampilan guru di dalam 

menggunakan bermacam kemampuan untuk mewujudkan tujuan belajar siswa 

sekaligus mengatasi kebosanan dan menimbulkan minat, gairah dan aktivitas 

belajar yang efektif. Komponen keterampilan menggunakan variasi sebagai 

berikut: a) variasi dalam gaya mengajar guru (variasi suara, pemusatan perhatian, 

kesenyapan, kontak pandang, gerakan badan dan mimik serta perubahan posisi 

guru); b) variasi penggunaan media dan bahan-bahan pengajaran; c) variasi pola 

interaksi dan kegiatan siswa (Anitah 2008: 7.38). 

2.1.2.1.4 Keterampilan menjelaskan 

Menjelaskan berarti menyajikan informasi lisan yang diorganisasikan 

secara sistematis dengan tujuan menunjukkan hubungan. Penekanan memberikan 

penjelasan adalah penalaran siswa. Komponen keterampilan menjelaskan sebagai 

berikut: 1) merencanakan penjelasan (isi pesan dan penerima pesan); 2) menya-

jikan penjelasan (Rusman 2012:86). 

2.1.2.1.5 Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

Membuka pelajaran diartikan dengan perbuatan guru untuk menciptakan 

suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada apa 

yang akan dipelajari. Menutup pelajaran adalah kegiatan guru untuk mengakhiri 

kegiatan inti pelajaran. Komponen membuka dan menutup pelajaran sebagai 
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berikut: menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberikan acuan, 

membuat kaitan, meninjau kembali, membuat ringkasan, mengevaluasi (Djamarah 

2010:139). 

2.1.2.1.6 Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Keterampilan mengajar kelompok kecil diartikan sebagai perbuatan guru 

dalam konteks belajar mengajar yang hanya melayani 3 – 8 siswa untuk kelompok 

kecil dan hanya seorang untuk perorangan. Sedangkan keterampilan mengajar 

individual adalah kemampuan guru dalam menentukan tujuan, bahan ajar, 

prosedur dan waktu yang digunakan dalam pengajaran dengan memperhatikan 

tuntutan-tuntutan atau perbedaan-perbedaan siswa. Komponen keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan perorangan sebagai berikut: 1) keterampilan 

mengadakan pendekatan pribadi; 2) keterampilan mengorganisasikan kegiatan 

pembelajaran; 3) keterampilan membimbing dan memberi kemudahan belajar sis-

wa; 4) keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

(Anitah 2008: 8.50). 

2.1.2.1.7 Keterampilan mengelola kelas 

Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru untuk 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan-

nya kekondisi yang optimal jika terjadi gangguan, baik dengan cara men-

disiplinkan ataupun melakukan kegiatan remedial. Komponen keterampilan 

mengelola kelas sebagai berikut: 1) keterampilan yang berhubungan dengan 

penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal (menunjukkkan sikap 

tanggap, membagi perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberikan 
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petunjuk-petunjuk yang jelas, menegur, memberi penguatan); 2) keterampilan 

yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal (memo-

difikasi tingkah laku, pengelolaan kelompok, menemukan dan memecahkan  

tingkah  laku  yang menimbulkan masalah) (Djamarah 2010:144). 

2.1.2.1.8 Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang teratur dengan 

melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka kooperatif yang optimal 

dengan tujuan berbagai informasi atau pengalaman, mengambil keputusan atau 

memecahkan suatu masalah. Komponen keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil sebagai berikut: 1) pemusatan perhatian; 2) memperjelas per-

masalahan; 3) menganalisis pandangan siswa; 4) meningkatkan urunan pikiran 

siswa; 5) menyebarkan kesempatan berpartisipasi; 6) menutup diskusi (Rusman 

2012:89). 

Dari uraian tersebut delapan keterampilan mengajar yang harus dimiliki 

guru dalam mengajar antara lain: kemampuan membuka pelajaran, menjelaskan 

pelajaran, bertanya, memberi penguatan, variasi dalam pembelajaran, mengelola 

kelompok kecil, mengajar kelompok kecil, mengelola kelas dan menutup 

pelajaran. Delapan keterampilan tersebut harus dikuasai guru selama proses pem-

belajaran agar tujuan pembelajran dapat tercapai secara optimal.  

2.1.2.2 Aktivitas Siswa 

Sekolah merupakan tempat untuk mengembangkan aktivitas siswa. 

Sanjaya (2009:101) aktivitas tidak hanya ditentukan oleh aktivitas fisik semata, 

tetapi juga ditentukan oleh aktivitas nonfisik seperti mental, intelektual, dan 
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emosional. Belajar sangat diperlukan adanya aktivitas.  Tanpa aktivitas, kegiatan 

belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik. Menurut Sardiman (2011: 100) 

Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Dalam 

kegiatan belajar kedua aktivitas itu harus selalu berkait. 

Diedrich (dalam Hamalik 2010:172) menggolongkan delapan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran sebagai berikut: 

a. Visual activities, seperti: membaca, memperhatikan gambar, demontrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain. Dalam penelitian ini ditunjukkan dengan 

kondisi siswa dalam mengamati media yang disediakan oleh guru. 

b. Oral activities, seperti: menanyakan, meneruskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

Dalam penelitian ini ditunjukkan dengan adanya pertanyaan atau pendapat 

siswa mengenai hal yang berkaitan dengan penjelasan guru, penggunaan 

media maupun dengan materi aksara Jawa yang diajarkan. 

c.  Listening activities, sebagai contoh: mendengarkan, uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. Dalam penelitian ini ditunjukkan dengan kondisi 

siswa mendengarkan penjelasan guru. 

d. Writing activities, seperti; menulis cerita, karangan, laporan, angket, me-

nyalin. 

e. Drawing activities, misalnya: menggambar, menggambar grafik, peta 

diagram, pola dan sebagainya.  

f. Motor activities, yang termasuk di dalamnya: melakukan percobaan, me-

lakukan konstruksi, mereparasi model, bermain, berkebun dan memelihara 
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binatang. Dalam penelitian ini ditunjukkan dengan siswa membuat 

skenario. 

g. Mental activities, misalnya: menggali, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. Dalam penelitian 

ini siswa memecahkan soal yang diberikan guru. 

h. Emotional activities, misalnya: menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup. Dalam penelitian ini 

ditunjukkan dengan perubahan emosi siswa dalam menulis akasara Jawa. 

Misalnya senang, gembira, dan tidak merasa bosan selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa adalah 

interaksi yang terjadi selama proses pembelajaran baik antara guru dengan siswa 

ataupun antar siswa sehingga menimbulkan perubahan perilaku belajar pada diri 

siswa. 

2.1.2.3 Hasil Belajar 

Belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai 

unsur yang saling terkait sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Rifa’i dan 

Anni (2009:85) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Suprijono 

(2009:5) menjelaskan bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku secara 

keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Hasil belajar 

dapat dilihat dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh pem-

belajar setelah mengalami proses belajar. 
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Menurut Gagne (dalam Suprijono 2009:5) hasil belajar berupa:  

1) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespon secara 

spesifik terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut tidak 

memerlukan manipulasi simbol, pemecahan masalah maupun penerapan 

aturan. 

2) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan meng-

kategorisasi, kemampuan analitis-sintetis fakta-konsep dan mengembangkan 

prinsip-prinsip keilmuan. Keterampilan intelektual merupakan kemampuan 

melakukan aktivitas kognitif bersifat khas. 

3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan 

kaidah dalam memecahkan masalah.  

4) Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak 

jasmani. 

5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan meng-

internalisasi dan ekternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan kemampuan 

menjadikan nilai-nilai sebagai standar perilaku. 

Menurut Uno dan Hamzah (2012:62) mengklasifikasikan kemampuan 

hasil belajar ke dalam tiga ranah, yaitu: a) domain kognitif mencakup: penge-
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tahuan, pemahaman, penerapan, menguraikan, mengorganisasikan, menilai; b) 

domain afektif mencakup: sikap menerima, partisipasi, nilai, organisasi, karak-

terisasi; c) domain psikomotor mencakup: persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, 

gerakan mekanisme, respon yang kompleks, penyesuaian dan keaslian. 

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai hasil belajar, dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah merupakan perubahan tingkah laku yang diperoleh 

setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang mencakup ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. 

2.1.3  Aksara Jawa 

Sejarah Aksara Jawa Dari Tinjauan Historis 

Budaya Jawa selain terkenal dengan bahasa dan tata krama, juga memiliki 

huruf atau aksara Jawa. Huruf itu tak terjadi dengan sendirinya, namun ada 

sejarah dibalik terciptanya huruf ini. Dan dalam cerita itu terkandung banyak 

makna dan filosofi yang terkandung di dalamnya tentang berbagai ajaran luhur 

tentang mengemban amanat, sikap ksatria, loyal terhadap atasan, memegang teguh 

kejujuran, kerendahan atasan mengakui kesalahannya, tentang keserakahan atau 

nafsu yang mampu dikalahkan oleh kesucian. Sejarah aksara Jawa berupa legenda 

hanacaraka itu berasal dari aksara Brahmi yang asalnya dari Hindhustan. Di 

negeri Hindhustan tersebut terdapat bermacam-macam aksara, salah satunya yaitu 

aksara Pallawa yang berasal dari India bagian selatan. Dinamakan aksara Pallawa 

karena berasal dari salah satu kerajaan yang ada di sana yaitu Kerajaan Pallawa. 

Aksara Pallawa itu digunakan sekitar pada abad ke-4 Masehi. Di Nusantara 

terdapat bukti sejarah berupa prasasti Yupa di Kutai, Kalimantan Timur, ditulis 



23 

 

 

dengan menggunakan aksara Pallawa. Aksara Pallawa ini menjadi ibu dari semua 

aksara yang ada di Nusantara, antara lain: aksara hanacaraka, aksara Rencong 

(aksara Kaganga), surat Batak, aksara Makassar dan aksara Baybayin (aksara di 

Filipina). 

Menurut Hartati (dalam Rohmadi, 2011:193) aksara hanacaraka itu dibagi 

menjadi lima masa utama, yaitu: 

1. Aksara Pallawa berasal dari India Selatan. Jenis aksara ini mulai 

digunakan sekitar abad ke 4 dan abad ke 5 masehi. Salah satu bukti 

penggunaan jenis aksara ini di Nusantara adalah ditemukannya prasasti 

Yupa di Kutai, Kalimantan Timur.  

2. Aksara Kawi Wiwitan, perbedaan antara aksara Kawi Wiwitan dengan 

aksara Pallawa itu terutama terdapat pada gayanya. Aksara Pallawa itu 

dikenal sebagai salah satu aksara monumental, yaitu aksara yang 

digunakan untuk menulis pada batu prasasti. Aksara Kawi Wiwitan 

utamanya digunakan untuk nulis pada lontar, oleh karena itu bentuknya 

menjadi lebih kursif.  

3. Aksara Kawi Pungkasan kira-kira setelah tahun 925, pusat kekuasaan di 

pulau Jawa berada di daerah Jawa Timur. Sebenarnya aksara Kawi 

Pungkasan ini tidak terlalu banyak perbedaannya dengan aksara Kawi 

Wiwitan. Jadi perbedaan ini tidak hanya perbedaan dalam waktu saja, 

namun juga pada perbedaan tempatnya.  

4. Aksara Majapahit dalam sejarah Nusantara pada masa antara tahun 1250-

1450 M, ditandai dengan dominasi Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. 
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Aksara Majapahit ini juga menunjukkan adanya pengaruh dari gaya 

penulisan di frontal dan bentuknya sudah lebih indah dengan gaya semi 

kaligrafis.  

5. Aksara pasca-Majapahit setelah zaman Majapahit hampir tidak ditemukan 

bukti penulisan penggunaan aksara jawa, tiba-tiba bentuk aksara Jawa 

menjadi bentuk yang modern.  

6. Munculnya aksara hanacaraka baru setelah jaman Majapahit, muncul 

jaman Islam dan juga jaman kolonialisme barat di tanah Jawa. Dijaman ini 

muncul naskah-naskah manuskrip yang pertama yang sudah menggunakan 

aksara Hanacaraka baru. Naskah-naskah ini tidak hanya ditulis di daun 

palem (lontar atau nipah) lagi, namun juga di kertas dan berwujud buku 

atau codex (kondheks).  

Aksara Jawa berjumlah 20 huruf tidak lahir begitu saja. Aksara yang 

berjumlah 20 lahir dari kisah Ajisaka. Dikisahkan ada seorang pemuda tampan 

yang sakti mandraguna, yaitu Ajisaka. Ajisaka tinggal di pulau Majethi bersama 

dua orang punggawa (abdi) setianya yaitu Dora dan Sembada. Kedua abdi ini 

sama-sama setia dan sakti. Satu saat Ajisaka ingin pergi meninggalkan pulau 

Majethi. Dia menunjuk Dora untuk menemaninya mengembara. Sedangkan 

Sembada, disuruh tetap tinggal di pulau Majethi. Ajisaka menitipkan pusaka 

andalannya untuk dijaga oleh Sembada. Dia berpesan supaya jangan menyerahkan 

pusaka itu kepada siapa pun, kecuali pada Ajisaka sendiri. Singkat cerita Aji Saka 

mengalahkan Dewata Cengkar dan berkuasa di Medang Kamulan. Setelah 

menjadi raja ia menyuruh Sembada untuk mengambil pusakanya. Sesampai di 
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pulau Majethi, Dora menemui Sembada untuk mengambil pusaka. Sembada 

teringat akan pesan Ajisaka saat meninggalkan pulau Majethi untuk tidak 

menyerahkan pusaka tersebut kepada siapa pun kecuali kepada Ajisaka. Dora 

yang juga berpegang teguh pada perintah Ajisaka untuk mengambil pusaka 

memaksa supaya pusaka itu diserahkan. Kedua abdi setia tersebut beradu mulut 

bersikukuh pada pendapatnya masing-masing. Dan akhirnya mereka berdua 

bertempur. Pada awalnya mereka berdua hati-hati dalam menyerang karena 

bertarung melawan temannya sendiri. Tetapi pada akhirnya benar-benar terjadi 

pertumpahan darah. Sampai pada titik akhir yaitu kedua abdi tersebut tewas dalam 

pertarungan karena sama-sama sakti. Berita tewasnya Dora dan Sembada 

terdengar sampai Ajisaka. Dia sangat menyesal atas kesalahannya yang membuat 

dua punggawanya meninggal dalam pertarungan. 

Dia mengenang kisah kedua punggawanya lewat deret aksara. Berikut 

tulisan dan artinya: 

    = Ada sebuah kisah  

= Terjadi sebuah pertarungan 

= Mereka sama-sama sakti 

= Dan akhirnya semua mati 

Aksara Jawa hingga sekarang masih digunakan di dalam pembelajaran 

bahasa Jawa di sekolah. Aksara Jawa terintegrasi pada mata pelajaran bahasa 

Jawa.  
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Aksara Nglegena 

Pada materi menulis aksara Jawa, peneliti  membatasi hingga penggunaan 

sandhangan karena materi yang terdapat pada kurikulum kelas IV hanya 

mencakup penulisan aksara Jawa dengan sandhangan tetapi peneliti juga 

mengajarkan pasangan aksara Jawa secara sederhana. Aksara nglegena 

(Jawa:”wuda") yaitu huruf yang belum mendapat tambahan sandhangan. Dalam 

abjad Jawa (carakan) terdiri atas 20 buah huruf, yaitu: 

Tabel 2.1 Aksara Jawa 

 

         (Suryadipura, 2008: 3) 

1.1.1.1. Sandhangan pembentuk vokal (Sandhangan swara) 

Sandhangan swara adalah perlengkapan huruf yang berfungsi untuk 

merubah fonem dasar “a” dalam aksara Jawa nglegena menjadi suara lainnya. 
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Adapun macam dari sandhangan swara antara lain: 

a. Sandhangan Wulu (  ..... ) 

 Sandhangan wulu berbentuk bulatan kecil, letaknya di atas huruf agak ke 

belakang. Adapun fungsinya untuk mengubah huruf nglegena yang berbunyi “a” 

menjadi vokal “i”. 

Contoh: 

Mili 

Pipi  

b. Sandhangan Suku ( … ) 

Sandhangan suku berfungsi untuk mengubah huruf nglegena yang berbunyi 

“a” menjadi huruf vokal yang berbunyi “u”. 

Contoh:   

Putu 

Yuyu 

c. Sandhangan Pepet (  .... ) 

Sandhangan pepet bentuknya  bulat yang diletaknya di atas huruf. Ukurannya 

jauh lebih besar dari pada wulu. Sandhangan ini berfungsi untuk mengubah huruf 

nglegena  yang berbunyi “a” menjadi “e”. 
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Contoh: 

Gela 

Telu 

d. Sandhangan Taling ( …) 

Sandhangan taling berbunyi “a” menjadi “e`”. 

Contoh: 

Le  le        

Le  mpe  r      

e. Sandhangan Taling Tarung (  … ) 

Taling di depan huruf, tarung di belakang huruf. Keduanya menjadikan huruf 

nglegena menjadi berbunyi “o”. 

Contoh:  

Toko  

1.1.1.2.  Sandhangan panyigeg wanda 

Sandhangan dalam aksara Jawa bermakna tambahan untuk melengkapi 

(Suryadipura 2008: 10). Sedangkan sandhangan panyigeg wanda adalah peng-

ganti konsonan atau pengganti huruf mati yang terdiri dari layar (pengganti r), 

cecak (pengganti ng), wignyan (pengganti h), dan pangkon (pengubah menjadi 

huruf mati). 
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1. Layar (……/ ) 

Layar adalah pengganti sigegan ra atau konsonan r sebagai penutup suku kata. 

Contoh: 

bubar 

pager 

2. Cecak (……) 

Cecak adalah pengganti sigegan nga atau konsonan ng sebagai penutup suku kata. 

Contoh: 

polong       

urang         

3. Wignyan (…… ) 

Wignyan adalah pengganti sigegan ha atau konsonan h sebagai penutup suku kata. 

Contoh: 

gajah   

bungah      

4. Pangkon (…… )  

Pangkon adalah pengubah huruf nglegena menjadi huruf mati penutup kata. 
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Contoh: 

bates          

cagak       

1.1.1.3  Pasangan 

Pengertian tentang pasangan 

Aksara pasangan ialah huruf Jawa seperti halnya carakan, yang jumlahnya 

juga 20 buah, tetapi bentuk dan fungsinya berbeda. Penulisan huruf pasangan ada 

yang di depan huruf carakan dan ada yang dibelakang huruf carakan. Fungsi huruf 

pasangan adalah untuk menghilangkan tanda pangkon dan untuk mematikan huruf 

di depan atau di atasnya. Pasangan dapat diartikan sebagai “setelan”, karena setiap 

huruf Jawa mempunyai pasangan sendiri-sendiri seperti di bawah ini: 

           Tabel 2.2 Aksara Pasangan 

       (Suryadipura, 2008: 29) 
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Tampak pada contoh huruf pasangan di atas, terdapat tata cara penulisan 

pasangan sebagai berikut: 

a) Pasangan ditulis di belakang Carakan, yaitu: pasangan ha ( ), pasangan 

sa ( ), dan pasangan pa ( ). 

b) Bentuknya sama dengan huruf Carakan, tetapi lebih kecil dan letaknya di 

bawah huruf Carakan, yaitu:  ,    ,    , dan    

c) Beda bentuk dan ditulis di bawah huruf Carakan, yaitu:  ,   ,    ,      ,    

,    ,    ,   ,  ,   ,   , dan    

 

2.1.4    Pembelajaran Bahasa Jawa di Sekolah Dasar 

 Berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, mata pelajaran bahasa 

Jawa merupakan bagian dari mata pelajaran muatan lokal. Tujuan pembelajaran 

mata pelajaran bahasa Jawa disebutkan sebagai berikut: (a) mengenal dan menjadi 

lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budayanya; (b) memiliki bekal 

kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang 

berguna bagi dirinya maupun masyarakat dalam umumnya; dan (c) memiliki sikap 

dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai atau aturan-aturan yang berlaku di 

daerahnya serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya 

setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional (Aqib 2009:107). 
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Mata pelajaran bahasa Jawa mempunyai fungsi sebagai: (1) alat 

komunikasi, (2) kebudayaan, dan (3) perorangan. Fungsi komunikasi terkait 

dengan upaya agar siswa dapat menggunakan bahasa Jawa secara baik dan benar 

untuk kepentingan alat perhubungan dalam keluarga dan masyarakat. Fungsi 

kebudayaan terkait dengan pemerolehan nilai-nilai budaya (muatan lokal) untuk 

keperluan pembentukan kepribadian dan identitas bangsa. Fungsi perorangan 

terkait fungsi instrumental, khayalan, dan informatif. 

Menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (2006) ruang 

lingkup mata pelajaran bahasa Jawa adalah: (a) kemampuan berkomunikasi yang 

meliputi mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis; (b) kemampuan 

menulis huruf Jawa; (c) meningkatkan kepekaan dan penghayatan terhadap karya 

sastra Jawa; (d) memupuk tanggung jawab untuk melestarikan hasil kreasi budaya 

sebagai  salah satu unsur kebudayaan nasional. 

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, indikator yang akan di capai peneliti 

pada penelitian ini adalah kemampuan siswa dalam menulis huruf Jawa. 

2.1.5   Keterampilan Menulis 

Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang dipergunakan 

dalam komunikasi secara tidak langsung. Keterampilan menulis tidak didapatkan 

secara alamiah, tetapi harus melalui proses belajar dan berlatih. Menulis 

merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis, 

penulis harus terampil memanfaatkan grafologi, kosa kata, struktur kalimat, 

pengembangan paragraf, dan logika berbahasa (Doyin dan Wagiran 2009:12). 

Menulis adalah suatu kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) dengan meng-
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gunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya (Suparno dan Yunus 2009: 1.3). 

Menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang 

menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang-

orang lain dapat membaca dan memahami lambang-lambang grafik tersebut 

(Tarigan 2008: 22). 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam suatu sistem 

pembelajaran terdapat beberapa komponen yang saling berhubungan dalam 

menciptakan keberhasilan suatu proses pembelajaran.  

Komponen yang tergabung dalam keterampilan menulis yaitu: (1) 

penguasaan bahasa tulis yang akan berfungsi sebagai media tulisan, antara lain 

meliputi kosakata, struktur kalimat, paragraf, ejaan dan pragmatik, (2) penguasaan 

isi karangan sesuai dengan topik yang akan ditulis, dan (3) penguasaan tentang 

jenis-jenis tulisan yaitu bagaimana merangkai isi tulisan dengan menggunakan 

bahasa tulis sehingga membentuk sebuah komposisi yang diinginkan seperti esai, 

artikel, cerita pendek atau makalah (Doyin dan Wagiran 2009:12). Tujuan menulis 

menurut Semi (2007: 14) adalah: 1) menceritakan sesuatu, 2) untuk memberikan 

petunjuk atau pengarahan, 3) untuk menjelaskan sesuatu, 4) untuk meyakinkan, 

dan 5) untuk merangkum. Menurut Nurudin (2010:39) asas menulis yang baik 

yaitu: kejelasan, keringkasan, ketepatan, kesatupaduan, pertautan, dan penegasan. 

Dari keenam indikator tersebut, peneliti menggunakan indikator ketepatan 

(keajegan tulisan), kejelasan (bentuk tulisan). Menurut Iskandarwassid dan 

Sunendar (2011:250) dalam menilai tulisan terdapat beberapa kriteria antara lain: 

kualitas dan ruang lingkup isi, oranisasi dan penyajian isi, komposisi, kohesi dan 
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koherensi, gaya dan bentuk bahasa, mekanik, kerapian tulisan, kebersihan, respon 

afektif pengajar terhadap karya tulis. Dari kesembilan indikator tersebut, peneliti 

menggunakan indikator kerapian tulisan, sedangkan indikator kecepatan (dikutip 

dari buku Sardiman 2011:93). Sehingga indikator keterampilan menulis aksara 

Jawa adalah keajegan tulisan, bentuk tulisan, kerapian tulisan, dan kecepatan. 

2.1.6   Model pembelajaran Modeling The Way 

Pembelajaran kooperatif memudahkan siswa untuk memahami konsep 

yang sulit ketika mereka sedang berdiskusi dengan temannya. Slavin (2010:4) 

mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang 

merujuk pada berbagai macam metode pengajaran di mana para siswa bekerja 

dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam 

mempelajari materi pelajaran. Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih 

luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih 

dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru (Suprijono 2009: 54). Pembelajaran 

kooperatif adalah pembelajaran yang menempatkan siswa dalam bentuk 

kelompok-kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang untuk bekerja sama dalam 

menguasai materi yang diberikan guru (Trianto 2007:41). 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif  merupakan starategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota 

kelompok. Dalam menyeleasaikan tugas kelompoknya, setiap anggota kelompok 

harus bekerjasama dalam menyelesaikan masalah dan memahami materi 

pelajaran. Terdapat beberapa variasi di dalam pembelajaran kooperatif salah 

satunya adalah Modeling The Way. 
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Modeling The Way bersumber pada model pembelajaran langsung dan 

modeling sebagai pendekatan utama. Pembelajaran langsung adalah gaya 

mengajar dimana guru terlihat aktif dalam mengusung isi pelajaran kepada siswa 

dan mengajarkannya langsung kepada seluruh kelas (Suprijono (2009:47). Model 

pembelajaran Modeling The Way memberikan siswa kesempatan untuk mem-

praktikan, melalui peragaan dan keterampilan yang diajarkan di kelas (Zaini 

2008:76). Menurut Silberman (2010:223) Modeling The Way merupakan teknik 

kepada peserta didik untuk berlatih, melalui demonstrasi, keterampilan khusus 

yang diajarkan di kelas. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan Modeling The Way adalah kegiatan 

mendemonstrasikan suatu keterampilan yang dilakukan guru dengan cara 

memberikan rangsangan disertai contoh cara melakukannya sehingga siswa dapat 

secara langsung melihat dan mempraktikkannya berdasarkan contoh dari guru. 

Menurut Suprijono (2009:115) langkah-langkah dari model pembelajaran 

Modeling The Way sebagai berikut : 

(1) Setelah pembelajaran suatu topik tertentu, carilah topik-topik yang 

menuntut siswa untuk mencoba atau mempraktikan keterampilan yang 

baru saja diterangkan.  

(2) Bagilah siswa ke dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan jumlah 

mereka. Kelompok-kelompok ini akan mendemonstrasikan suatu keteram-

pilan tertentu sesuai dengan skenario yang dibuat.  

(3) Berikanlah waktu kepada siswa 10-15 menit untuk menciptakan skenario 

kerja.  
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(4) Beri waktu 5-7 menit untuk berlatih.  

(5) Secara bergiliran tiap kelompok diminta mendemonstraikan kerja masing-

masing. Setelah selesai, beri kesempatan kepada kelompok lain untuk 

memberikan masukan pada setiap demonstrasi yang dilakukan.  

(6) Guru memberikan penjelasan secukupnya untuk mengklarifikasi. 

 

2.1.7  Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa latin, yaitu medius yang secara harfiah berarti 

tengah, perantara, atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar sumber 

pesan dengan menerima pesan (Indriana 2011:13). Media adalah adalah alat bantu 

dan bahan pembelajaran. Dengan menggunakan alat bantu maka alat indra 

terpacu, hal ini dapat mendorong semangat belajar siswa. Peran guru dalam 

pembelajaran adalah sebagai fasilitator, mediator, dan pembimbing (Hamdani 

2011: 243).  

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat diguna-

kan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta kemauan 

siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran secara efektif (Sukiman 2012: 29).  

 

Manfaat media sebagai berikut: 1) memperjelas pesan agar tidak terlalu 

verbalitas; 2) mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indra; 3) me-

nimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber 

belajar; 4) memungkinkan anak belajar mandiri sesui dengan bakat dan ke-

mampuan visual, auditori, dan kinestetiknya; 5) memberi rangsangan yang sama, 

mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama; 6) proses 
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pembelajaran mengandung lima komponen komunikasi, guru, bahan pem-

belajaran, media pembelajaran, siswa, dan tujuan pembelajaran (Daryanto 

2011:5). 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan media pembelajaran adalah 

sebagai perantara informasi dari guru kepada siswa agar informasi mudah 

diterima oleh siswa. 

2.1.7.1 Media Flashcard 

Media flashcard berupa kartu sebanyak 30 sampai 40 buah, bahan yang 

paling baik untuk membuat kartu-kartu tersebut adalah kertas manila (Ismawati 

2011:146). Media flashcard adalah media pembelajaran dalam bentuk kartu 

bergambar yang ukurannya seukuran postcard atau sekitar 25 x 30 cm. Gambar 

yang ditampilkan dalam kartu tersebut adalah gambar atau foto yang sudah ada 

dan ditempelkan pada lembaran kartu-kartu tersebut. Gambar yang ada pada 

media ini adalah rangkaian pesan yang disajikan dengan keterangan pada bagian 

belakangnya. Kelebihan media flashcard sebagai berikut: 1) mudah dibawa 

kemana-mana; 2) praktis dalam membuat dan menggunakannya; 3) mudah diingat 

karna menarik perhatian; 4) sangat menyenangkan sebagai media pembelajaran 

dan bisa digunakan dalam bentuk permainan (Indriana 2011:68). 

Untuk membuat flashcard, pendidik harus mempersiapkan atau mengikuti 

beberapa langkah. Berikut adalah langkah-langkah tersebut : 

1. Menyiapkan kertas yang agak tebal seperti kertas dupleks atau dari bahan 

kardus sebagai alas; 

2. Menentukan ukuran kertas yaitu 25x30 cm; 
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3. Memotong kertas sesuai dengan ukurannya; 

4. Menyiapkan kertas HVS kemudian menulis atau print materi yang akan 

dijadikan media pengajaran pada kertas tersebut; 

5. Menempelkan kertas HVS tersebut pada kertas alas yang sudah dipotong; 

6. Memberikan tulisan atau pesan pada bagian belakang kartu tersebut sesuai 

dengan objek yang ada di bagian depannya. 

Langkah-langkah penggunaan media flashcard adalah kartu-kartu yang 

sudah disusun dipegang setinggi dada dan menghadap ke siswa; cabutlah satu per 

satu kartu tersebut setelah guru selesai menerangkan; berikan kartu-kartu yang 

telah diterangkan kepada siswa yang duduk didekat guru. Mintalah siswa untuk 

mengamati kartu tersebut. 

2.1.8   Teori Belajar yang Mendasari Modeling The Way 

Proses belajar tidak lepas dari teori-teori yang mendasari. Teori belajar 

yang mendasari pembelajaran bahasa Jawa dengan Modeling The Way dengan 

media flashcard adalah: 

1) Teori Belajar Konstruktivis 

Teori konstruktivis ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri 

dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan 

aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi 

sesuai.Siswa harus membangun sendiri pengetahuan dalam benaknya (Trianto 

2007:13).  
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Gagasan konstruktivisme mengenai pengetahuan dapat dirangkum sebagai 

berikut (Suprijono 2009:30) sebagai berikut : 

1. Pengetahuan bukanlah gambaran dunia kenyataan belaka, tetapi selalu 

merupakan konstruksi kenyataan melalui kegiatan subjek. 

2. Subjek membentuk skema kognitif, kategori, konsep, dan struktur yang 

perlu untuk pengetahuan. 

3. Pengetahuan dibentuk dalam struktur konsep seseorang. Struktur konsep 

membentuk pengetahuan jika konsep itu berlaku dalam berhadapan dengan 

pengalaman-pengalaman seseorang. 

Teori konstruktivis mendasari penelitian ini karena melalui media yang 

diberikan guru, siswa dapat mengembangkan konsep yang telah dimiliki se-

belumnya dan dapat mengekspresikannya menjadi lebih kreatif. 

2) Teori Perkembangan Kognitif Piaget 

Menurut Piaget (dalam Trianto 2007:14) yakin bahwa pengalaman-

pengalaman fisik dan manipulasi lingkungan penting bagi terjadinya perubahan 

perkembangan. Setiap individu pada saat tumbuh mulai dari bayi yang baru 

dilahirkan sampai menginjak usia dewasa mengalami empat tingkat 

perkembangan sebagai berikut: 

a. Tahap Sensorimotor (0-2 tahun) yaitu terbentuknya konsep “keper-

manenan obyek” dan kemajuan gradual dari perilaku refleksif ke perilaku 

yang mengarah kepada tujuan. 

b. Tahap Praoperasional (2-7 tahun) yaitu perkembangan kemampuan meng-

gunakan simbol-simbol untuk menyatakan obyek-obyek dunia. 
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c. Tahap operasi konkrit (7-11 tahun) yaitu perbaikan dalam kemampuan 

untuk berpikir secara logis. 

d. Tahap Operasi Formal (11 tahun-dewasa) yaitu pemikiran abstrak dan 

murni simbolis mungkin dilakukan. 

Implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran adalah:  

1. Bahasa dan cara berfikir anak berbeda dengan orang  dewasa. Oleh karena 

itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara 

berfikir anak. 

2. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan 

dengan baik. Guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan 

lingkungan sebaik-baiknya.  

3. Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak 

asing.   

4. Berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya.   

5. Di dalam kelas, anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling 

berbicara dan diskusi dengan teman-temanya. 

Teori kognitif mendasari penelitian ini karena dalam pembelajaran siswa 

diberi kebebasan untuk menemukan sendiri ide-ide baru yang muncul melalui 

proses berfikir yang disesuaikan dengan tingkat perkembangannya sesuai dengan 

tahap-tahap yang telah dijelaskan oleh Piaget dalam teori kognitifnya. 

3) Teori Belajar Humanistik 

Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan 

manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika pelajar memahami lingkungannya 
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dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat 

laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini 

berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari 

sudut pandang pengamatnya. Teori humanistik mendasari penelitian ini karena 

siswa diberi kebebasan secara tidak terbatas untuk mencurahkan ide dan 

gagasannya tetapi lebih mengarahkan pada siswa untuk mengekspresikan ide dan 

gagasannya secara bertanggung jawab. Dalam hal ini guru berperan sebagai 

motivator, fasilitator, informator, dan evaluator. 

Berdasarkan uraian tersebut Modeling The Way dengan media flashcard 

didasari oleh tiga teori, yaitu teori konstruktivisme, teori kognitif, dan teori 

humanistik. 

2.1.9 Penerapan Modeling The Way dengan Media Flashcard dalam 

Pembelajaran Bahasa Jawa : 

Sintaks pembelajaran model pembelajaran Modeling The Way dengan 

media flashcard dalam pembelajaran bahasa Jawa yaitu : 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan 

memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

2. Guru memberikan contoh soal dengan media flashcard dan siswa di minta 

untuk membaca aksara tersebut. 

3. Guru mendemonstrasikan cara menulis aksara Jawa menggunakan media 

flashcard. 

4. Guru mengelompokkan siswa menjadi 6 kelompok masing-masing ber-

anggotakan 6 orang. 
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5.  Guru memberikan permasalahan dengan membagi flashcard yang telah 

diisi dengan aksara Jawa dan sandhangan guna menciptakan sebuah kata 

sebagai dasar pembentukan sekenario kerja.  

6. Siswa diberikan waktu selama 5-10 menit untuk membuat kata dari 

flashcard yang telah dibagi.  

7. Secara bergiliran tiap kelompok diminta mendemonstrasikan kinerja 

masing-masing.  

8. Kelompok lain memberikan masukan pada setiap demonstrasi yang 

dilakukan.  

9. Guru memberikan penjelasan secukupnya untuk mengklarifikasi. 

 

2.2    KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian yang dilakukan Parmaningsih (2010) dengan judul Peningkatan 

Hasil Belajar Membaca dan Menulis Permulaan Melalui Metode Flashcard pada 

Siswa Kelas I SD Negeri Pandanwangi 4 Kecamatan Blimbing Kota Malang. 

Menggunakan menggunakan metode flash card pada siswa kelas 1 SD Negeri 

Pandanwangi 4 kota Malang dapat meningkatkan hasil belajar  membaca dan 

menulis permulaan. Hasil penelitian pada siklus I menunjukkan bahwa ketuntasan 

kelas mencapai 71,21 (71%) dan pada siklus II ketuntasan kelas mencapai 86,16 

(86%). Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar 14,95 (15%) dari siklus I ke 

siklus II.  

Penelitian yang dilakukan Nurkhakim (2011) yang berjudul “Mening-

katkan Keterampilan Berbicara Bahasa Indonesia Dalam Keseharian di SD 
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Tegalwangi 01 Kabupaten Tegal Melalui Model pembelajaran Modeling The 

Way“. Menggunakan Modeling The Way dalam pembelajaran bahasa Indonesia, 

keterampilan berbicara siswa meningkat dan keberanian siswa dalam berbicara 

semakin berani dan tidak takut salah. Hal ini ditunjukkan pada pembelajaran awal 

sebelum menggunakan pendekatan Modeling The Way dari 45 siswa kelas VI 

hanya 16 siswa yang sudah aktif berbicara bahasa Indonesia dengan prosentase 

36% sedangkan 29 siswa masih pasif dalam berbicara dengan prosentase 64%. 

Setelah dalam pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan Modeling The Way 

maka diperoleh data siswa yang aktif berbicara menjadi 41 siswa atau 91%  

sedangkan 4 siswa atau 9% dilakukan pembinaan individual. 

Penelitian yang dilakukan Halim (2011) yang berjudul “Meningkatkan 

Hasil Belajar Materi Pokok Sholat Id Dengan Menggunakan Strategi Modeling 

The Way Pada Siswa Kelas IV MIS Jenggot 03 Pekalongan Selatan” menyim-

pulkan bahwa model pembelajaran Modeling The Way dapat mening-katkan hasil 

belajar pada mata pelajaran fiqih materi pokok sholat Id. Hal ini ditunjukkan pada 

siklus I ada 13 siswa atau 41% yang tuntas naik menjadi 17 siswa. Pada siklus II 

naik menjadi 22 siswa atau 68% dan pada tindakan siklus III tingkat ketuntasan 

mencapai 29 siswa atau 91%. Demikian juga pada keaktifan belajar siswa juga 

menalami peningkatan dimana pada siklus I ada 18 siswa atau 56% naik menjadi 

22 siswa atau 69% pada siklus II dan pada tingkatan siklus III sudah mencapai 28 

siswa atau 87% yang termotivasi. 

Dari penelitian di atas melalui Modeling The Way dengan media Flashcard 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya kajian empiris tersebut di-
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jadikan acuan untuk menguatkan penelitian peneliti yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Aksara Jawa Melalui Modeling The Way Dengan Media 

Flashcard Pada Siswa Kelas IV SDN Mangkangkulon 01 Semarang”. 

 

2.3     KERANGKA BERPIKIR 

Setelah peneliti melakukan observasi, ditemukan permasalahan pada 

pembelajaran bahasa Jawa di kelas IV SDN Mangkangkulon 01 Semarang, siswa 

masih kesulitan menulis aksara Jawa. aktivitas siswa rendah dalam pembelajaran 

bahasa Jawa, hal ini ditunjukkan oleh kurang adanya interaksi aktif antara guru 

dengan siswa. Siswa juga kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Siswa 

cenderung tidak peduli ketika guru menulis aksara Jawa. Keadaan siswa di atas 

dipengaruhi oleh keterampilan guru yang kurang optimal. Guru masih meng-

gunakan pendekatan pembelajaran yang konvensional. Guru dalam melakukan 

pembelajaran masih menggunakan hafalan aksara Jawa kepada siswa sehingga 

pembelajaran menjadi kurang menarik. Guru belum optimal dalam menggunakan 

media. Pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher center) sehingga belajar 

siswa kurang bermakna. Upaya yang dilakukan guru untuk membangkitkan minat 

belajar siswa dalam menulis aksara Jawa dengan cara siswa ditunjuk secara acak 

untuk mengerjakan soal yang ada di papan tulis. Akan tetapi, siswa bukannya 

dapat mengerjakan tetapi takut untuk ditunjuk guru karena siswa belum begitu 

hafal aksara Jawa. 

Berdasarkan diskusi peneliti dengan guru kelas IV SDN Mangkangkulon 

01 Semarang untuk memecahkan masalah pembelajaran tersebut, tim kolaborasi 
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menetapkan alternatif tindakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa 

Jawa khususnya dalam aspek keterampilan menulis aksara Jawa dengan 

mendorong keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran dan meningkatkan 

keterampilan guru. Maka peneliti menggunakan Modeling The Way dengan media 

flashcard untuk solusi pemecahan masalah. Kerangka berfikir dari penelitian ini 

sebagai berikut: 
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Skema 2.1 Kerangka berpikir 

Kondisi Awal 

Pelaksanaan 

1. Guru masih menggunakan pembelajaran konvensional. 

2. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran, siswa kesulitan dalam 

menulis aksara Jawa, siswa ramai disaat pembelajaran 

3. Sebagian siswa dalam keterampilan menulis aksara Jawa belum 

mencapai  KKM. 

 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan 

memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

2. Guru memberikan contoh soal dengan media flashcard dan 

siswa di minta untuk membaca aksara tersebut 

3. Guru mendemonstrasikan cara menulis aksara Jawa meng-

gunakan media flashcard. 

4. Guru mengelompokkan siswa menjadi 6 kelompok masing-

masing beranggotakan 6 orang. 

5.  Guru memberikan permasalahan dengan membagi flashcard 

yang telah diisi dengan aksara Jawa dan sandhangan guna 

menciptakan sebuah kata sebagai dasar pembentukan sekenario 

kerja 

6. Siswa diberikan waktu selama 5-10 menit untuk membuat kata 

dari flashcard yang telah dibagi. 

7. Secara bergiliran tiap kelompok diminta mendemonstrasikan 

kinerja masing-masing 

8. Kelompok lain  memberikan masukan pada setiap demonstrasi 

yang dilakukan 

9. Guru memberikan penjelasan secukupnya untuk meng-

klarifikasi. 

Kondisi Akhir 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran menulis aksara Jawa 

melalui model pembelajaran Modeling The Way dengan media 

flashcard meningkat 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis aksara Jawa melalui 

model pembelajaran Modeling The Way dengan media flashcard 

meningkat 

3. Keterampilan menulis aksara Jawa melalui model pembelajaran 
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2.4     HIPOTESIS TINDAKAN  

Berdasarkan hal tersebut, dapat disusun hipotesis tindakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menerapkan Modeling The Way dengan media 

flashcard pada siswa kelas IV SDN Mangkangkulon 01 Semarang dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran, aktivitas belajar 

siswa, dan keterampilan menulis aksara Jawa. 
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Perencanaan 

Siklus I Pelaksanaan 
Refleksi 

Pengamatan 

Perencanaan 

Siklus II 

Pengamatan 

Refleksi Pelaksanaan 

Refleksi 

Perencanaan 

Siklus III Pelaksanaan 

Pengamatan 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1     RANCANGAN PENELITIAN 

Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas (PTK). Penelitian akan dilaksanakan dalam tiga siklus. Menurut Arikunto 

(2008:16) menyatakan terdapat empat tahapan yang dilalui dalam melaksanakan 

penelitian tindakan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

Adapun penjelasan untuk masing-masing tahap adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

Bagan 3.1 Metode Penelitian Tindakan Kelas 

Siklus selanjutnya tergantung 

rekomendasi hasil refleksi akhir siklus 

III 
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3.1.1 Perencanaan 

Perencanaan adalah tahapan yang berupa menyusun rancangan tindakan 

yang menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, dimana, oleh siapa dan 

bagaimana tindakan tersebut akan dilakukan. Dalam menyusun rancangan harus 

ada kesepakatan antara peneliti dan guru. Peneliti juga menentukan fokus 

peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, membuat 

instrumen pengamatan selama tindakan berlangsung. Dalam tahap perencanaan 

ini, tim peneliti melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1) Menelaah materi pembelajaran menulis aksara Jawa. 

2) Mengembangkan indikator dalam menulis aksara Jawa. 

3) Membuat perencanaan pembelajaran menggunakan Modeling The Way 

dengan media flashcard. 

4) Menyiapkan sumber dan media yang digunakan. 

5) Menyiapkan lembar evaluasi formatif. 

6) Menyiapkan instrumen penilaian produk. 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan isi 

rancangan, yaitu mengenai tindakan di kelas. Pelaksanaan tindakan yang 

dilakukan oleh peneliti harus taat pada rencana yang dibuat pada tahap 

perencanaan namun, tetap harus berlaku wajar. Guru melaksanakan proses 

pembelajaran menulis aksara Jawa menggunakan Modeling The Way dengan 

media flashcard. Pelaksanaan Tindakan Kelas ini akan direncanakan dalam tiga 

siklus. Siklus pertama yaitu menceritakan sejarah aksara Jawa dan mengenalkan 
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aksara nglegena menggunakan flashcard. Siklus kedua yaitu mengenalkan 

sandhangan swara, sandhangan pangiyeg wanda dan membuat kata dari 

flashcard yang dibagi guru. Siklus ketiga yaitu membuat kata menggunakan 

sandhangan melalui flashcard kemudian kata-kata tersebut dirangkai menjadi 

sebuah kalimat. 

3.1.3 Observasi 

Menurut (Sanjaya 2009:86) observasi merupakan teknik mengumpulkan 

data dengan cara mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung. Kegiatan 

Observasi dilakukan secara kolaboratif dengan guru pengamat  untuk mengamati 

aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran menulis aksara Jawa dan 

mengamati keterampilan guru saat mengajar melalui Modeling The Way dengan 

media flashcard.   

3.1.4   Refleksi 

Refleksi atau pantulan yaitu kegiatan untuk mengemukakan kembali apa 

yang sudah terjadi. Setelah pelaksanaan tindakan selesai dilaksanakan, guru 

pelaksana, peneliti dan subjek peneliti mendiskusikan implementasi rancangan 

tindakan. Hal ini dilakukan untuk menemukan hal-hal yang sudah sesuai dengan 

rancangan maupun hal-hal yang perlu diperbaiki. 

Kegiatan refleksi penelitian ini untuk mengkaji aktivitas siswa dan 

keterampilan guru serta hasil belajar dalam pelaksanaan pembelajaran menulis 

aksara Jawa melalui Modeling The Way dengan media flashcard dengan melihat 

ketercapaian dalam indikator kinerja pada siklus pertama. Peneliti juga mengkaji 
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kekurangan dan permasalahan yang muncul pada siklus pertama, kemudian 

membuat perencanaan perbaikan untuk siklus berikutnya. 

 

3.2   PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN 

Penelitian akan dilaksanakan dalam tiga siklus, setiap siklus terdiri dari 

tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 

3.2.1 Siklus I 

3.2.1.1 Perencanaan 

a. Menelaah materi pelajaran bahasa Jawa yang akan dilakukan. 

b. Menyusun RPP dengan materi sejarah aksara Jawa dan aksara nglegena. 

menggunakan Modeling The Way dengan media flashcard. 

c. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran. 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati guru dan siswa. 

e. Menyiapkan alat evaluasi formatif. 

f. Menyiapkan lembar wawancara dan catatan lapangan. 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada siklus ini peneliti menggunakan model pembelajaran Modeling The 

Way dengan media flashcard. Prosedur pelaksanaannya yaitu: 

1) Pra Kegiatan (± 10 menit) 

a. Salam 

b. Pengkondisian kelas 

c. Doa 

d. Presensi 
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2) Kegiatan Awal (± 5 menit) 

a. Guru menyiapkan media pembelajaran 

b. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya langsung kepada siswa 

untuk menggali pengetahuan siswa. “Bocah-bocah, sapa sing ngerti 

apa wae aksara Jawa kuwi?” 

c. Guru menyampaikan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

d. Guru memberikan motivasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

3) Kegiatan Inti (± 50 menit) 

a. Guru menjelaskan sejarah aksara Jawa dan aksara nglegena kepada 

siswa (eksplorasi). 

b. Tanya jawab guru dengan siswa tentang sejarah aksara Jawa dan 

aksara nglegena (eksplorasi). 

c. Guru memberikan contoh soal dengan media flashcard dan siswa di 

minta untuk membaca aksara tersebut (elaborasi). 

d. Guru mendemonstrasikan cara menulis aksara Jawa menggunakan 

media flashcard (elaborasi). 

e. Guru mengelompokkan siswa menjadi 6 kelompok masing-masing 

beranggotakan 6 orang (elaborasi). 

f.  Guru memberikan permasalahan kepada siswa dengan membentuk 

sebuah kata yang berhubungan dengan cerita sejarah aksara Jawa 

(elaborasi). 
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g. Guru membagi flashcard yang telah diisi dengan aksara Jawa dan 

sandhangan guna menciptakan sebuah kata sebagai dasar 

pembentukan skenario kerja (elaborasi). 

h. Siswa diberikan waktu selama 5-10 menit untuk membuat kata dari 

flashcard yang telah dibagi (elaborasi). 

i. Secara bergiliran tiap kelompok diminta mendemonstrasikan kinerja 

masing-masing (elaborasi). 

j. Kelompok lain memberikan masukan pada setiap demonstrasi yang 

dilakukan (konfirmasi). 

k. Guru memberikan penjelasan secukupnya untuk mengklarifikasi 

(konfirmasi). 

l. Guru memberikan motivasi terhadap siswa agar lebih semangat dalam 

pembelajaran (konfirmasi). 

4) Kegiatan Akhir (± 15 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

b. Siswa mengerjakan lembar evaluasi. 

c. Guru melakukan tindak lanjut. 

3.2.1.3 Observasi 

a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis 

aksara Jawa melalui Modeling The Way dengan media flashcard. 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis 

menulis aksara Jawa melalui Modeling The Way dengan media flashcard. 
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c. Melakukan penilaian keterampilan menulis aksara Jawa melalui Modeling 

The Way dengan media flashcard. 

3.2.1.4 Refleksi 

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran siklus I tentang sejarah aksara Jawa 

dan menulis aksara nglegena menggunakan Modeling The Way dengan 

media flashcard. 

b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus I apakah sudah 

mencapai indikator keberhasilan individual sebesar ≥ 61 dan ketuntasan 

klasikal minimal 75%. 

c. Membuat daftar permasalahaan yang terjadi pada siklus I baik dari segi 

siswa maupun guru yang menyebabkan kualitas pembelajaran belum 

tercapai secara optimal. 

d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus II yang sesuai 

dengan hambatan dan permasalahan yang telah terdaftar. 

3.2.2    Siklus II 

3.2.2.1 Perencanaan 

a. Menelaah materi pelajaran bahasa Jawa yang akan dilakukan. 

b. Menyusun RPP dengan materi sandhangan swara dan sandhangan 

pangiyeg wanda menggunakan Modeling The Way dengan media 

flashcard. 

c. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran. 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati guru dan siswa. 

e. Menyiapkan alat evaluasi formatif. 
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f. Menyiapkan lembar wawancara dan catatan lapangan. 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada siklus ini peneliti menggunakan model pembelajaran Modeling The 

Way dengan media flashcard. Prosedur pelaksanaannya yaitu: 

1) Pra Kegiatan (± 10 menit) 

a. Salam 

b. Pengkondisian kelas 

c. Doa 

d. Presensi 

2) Kegiatan Awal (± 5 menit) 

a. Guru menyiapkan media pembelajaran. 

b. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya langsung kepada siswa 

untuk menggali pengetahuan siswa. “Bocah-bocah, sapa sing ngerti 

apa wae sandhangan swara kuwi?” 

c. Guru menyampaikan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

d. Guru memberikan motivasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

3) Kegiatan Inti (± 50 menit) 

a. Guru menjelaskan sandhangan swara dan sandhangan pangiyeg 

wanda kepada siswa (eksplorasi). 

b. Tanya jawab guru dengan siswa tentang sandhangan swara (eks-

plorasi). 
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c. Guru memberikan contoh soal dengan media flashcard dan siswa di 

minta untuk membaca aksara tersebut (elaborasi). 

d. Guru mendemonstrasikan cara menulis aksara Jawa menggunakan 

media flashcard (elaborasi). 

e. Guru mengelompkkan siswa menjadi 6 kelompok masing-masing 

beranggotakan 6 orang (elaborasi). 

f.  Guru memberikan permasalahan kepada siswa dengan membentuk 

sebuah kata yang berhubungan dengan sandhangan swara (elaborasi). 

g. Guru membagi flashcard yang telah diisi dengan aksara Jawa dan 

sandhangan guna menciptakan sebuah kata sebagai dasar 

pembentukan skenario kerja (elaborasi). 

h. Siswa diberikan waktu selama 5-10 menit untuk membuat kata dari 

flashcard yang telah dibagi (elaborasi). 

i. Secara bergiliran tiap kelompok diminta mendemonstrasikan kinerja 

masing-masing (elaborasi). 

j. Kelompok lain  memberikan masukan pada setiap demonstrasi yang 

dilakukan (konfirmasi). 

k. Guru memberikan penjelasan secukupnya untuk mengklarifikasi 

(konfirmasi). 

l. Guru memberikan motivasi terhadap siswa agar lebih semangat dalam 

pembelajaran (konfirmasi). 

4) Kegiatan Akhir (± 15 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 
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b. Siswa mengerjakan lembar evaluasi. 

c. Guru melakukan tindak lanjut. 

3.2.2.3 Observasi 

a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis 

aksara Jawa melalui Modeling The Way dengan media flashcard. 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis 

menulis aksara Jawa melalui Modeling The Way dengan media flashcard. 

c. Melakukan penilaian keterampilan menulis aksara Jawa melalui Modeling 

The Way dengan media flashcard. 

3.2.2.4 Refleksi 

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran siklus II tentang menulis aksara Jawa 

menggunakan sandhangan swara melalui Modeling The Way dengan 

media flashcard. 

b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus I apakah sudah 

mencapai indikator keberhasilan individual sebesar ≥ 61 dan ketuntasan 

klasikal minimal 75%. 

c. Membuat daftar permasalahaan yang terjadi pada siklus I baik dari segi 

siswa maupun guru yang menyebabkan kualitas pembelajaran belum 

tercapai secara optimal. 

d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus III yang sesuai 

dengan hambatan dan permasalahan yang telah terdaftar. 
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3.2.3 Siklus III 

3.2.3.1 Perencanaan 

a. Menelaah materi pelajaran bahasa Jawa yang akan dilakukan. 

b. Menyusun RPP dengan materi membuat kata dengan sandhangan 

kemudian dirangkai menjadi kalimat menggunakan Modeling The Way 

dengan media flashcard. 

c. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran. 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati guru dan siswa. 

e. Menyiapkan alat evaluasi formatif. 

f. Menyiapkan lembar wawancara dan catatan lapangan. 

3.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada siklus ini peneliti menggunakan model pembelajaran Modeling The 

Way dengan media flashcard. Prosedur pelaksanaannya yaitu: 

1) Pra Kegiatan (± 10 menit) 

a. Salam 

b. Pengkondisian kelas 

c. Doa 

d. Presensi 

2) Kegiatan Awal (± 5 menit) 

a. Guru menyiapkan media pembelajaran. 

b. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya langsung kepada siswa 

untuk menggali pengetahuan siswa. “Bocah-bocah, sapa sing isih 

kelingan apa wae sandhangan swara, sandhangan panyigeg wanda?” 
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c. Guru menyampaikan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

d. Guru memberikan motivasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

3) Kegiatan Inti (± 50 menit) 

a. Guru mengulang kembali materi aksara nglegena, sandhangan swara, 

sandhangan panyigeg wanda kepada siswa. Kemudian guru 

menambahkan materi pasangan  (eksplorasi). 

b. Tanya jawab guru dengan siswa tentang materi yang telah diajarkan 

dengan  kemudian dirangkai menjadi kalimat (eksplorasi). 

c. Guru memberikan contoh soal dengan media flashcard dan siswa di 

minta untuk membaca aksara tersebut (elaborasi). 

d. Guru mendemonstrasikan cara menulis aksara Jawa menggunakan 

media flashcard (elaborasi). 

e. Guru mengelompokkan siswa menjadi 6 kelompok masing-masing 

beranggotakan 6 orang (elaborasi). 

f. Guru memberikan permasalahan kepada siswa dengan membentuk 

sebuah kata yang berhubungan dengan pasangan  (elaborasi). 

g. Guru membagi flashcard yang telah diisi dengan aksara Jawa dan 

sandhangan guna menciptakan sebuah kata sebagai dasar 

pembentukan skenario kerja (elaborasi). 

h. Siswa diberikan waktu selama 5-10 menit untuk membuat kata dari 

flashcard yang telah dibagi (elaborasi). 
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i. Secara bergiliran tiap kelompok diminta mendemonstrasikan kinerja 

masing-masing (elaborasi). 

j. Kelompok lain memberikan masukan pada setiap demonstrasi yang 

dilakukan (konfirmasi). 

k. Guru memberikan penjelasan secukupnya untuk mengklarifikasi 

(konfirmasi). 

l. Guru memberikan motivasi terhadap siswa agar lebih semangat dalam 

pembelajaran (konfirmasi). 

4) Kegiatan Akhir (± 15 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

b. Siswa mengerjakan lembar evaluasi. 

3.2.3.3 Observasi 

a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis 

aksara Jawa melalui Modeling The Way dengan media flashcard. 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis 

menulis aksara Jawa melalui Modeling The Way dengan media flashcard. 

c. Melakukan penilaian keterampilan menulis aksara Jawa melalui Modeling 

The Way dengan media flashcard. 

3.2.3.4 Refleksi 

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran siklus III menulis aksara Jawa 

menggunakan pasangan melalui Modeling The Way dengan media 

flashcard. 
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b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus III apakah sudah 

mencapai indikator keberhasilan individual sebesar ≥ 61 dan ketuntasan 

klasikal minimal 75%. 

c. Menyimpulkan hasil pelaksanaan siklus III dan memastikan tujuan dan 

indikator penelitian sudah tercapai pada siklus III. 

3.3     SUBJEK PENELITIAN 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SDN 

Mangkangkulon 01 Semarang yang terdiri atas 20 siswa laki-laki dan 16 siswa 

perempuan. 

 

3.4     LOKASI PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN Mangkangkulon 01 

Semarang Tahun pelajaran 2012/2013. 

 

3.5    VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran menulis aksara Jawa 

melalui Modeling The Way dengan media flashcard. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis aksara Jawa melalui 

Modeling The Way dengan media flashcard. 

c. Keterampilan menulis aksara Jawa dalam pembelajaran bahasa Jawa 

melalui Modeling The Way dengan media flashcard. 
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3.6 DATA DAN PENGUMPULAN DATA 

3.6.1 Sumber Data 

3.6.1.1 Guru 

Sumber data guru diperoleh dari lembar observasi keterampilan guru yang 

dilakukan selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus ketiga dalam 

pembelajaran menulis aksara Jawa melalui Modeling The Way dengan media 

flashcard. 

3.6.1.2 Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi aktivitas siswa yang 

diperoleh secara sistematik selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus 

ketiga dalam pembelajaran menulis aksara Jawa melalui Modeling The Way 

dengan media flashcard. 

3.6.1.3 Data Dokumen 

Sumber data dokumen berasal dari data nilai siswa sebelum dan sesudah 

dilaksanakannya PTK, foto-foto aktivitas siswa dalam pelaksanaan PTK. 

3.6.1.4 Catatan Lapangan 

Sumber data yang berupa catatan lapangan berisi catatan guru selama 

proses pembelajaran berlangsung. 

3.6.2 Jenis Data 

3.6.2.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang dapat diselidiki secara langsung dan dapat 

dihitung dengan menggunakan alat ukur sederhana. Data kuantitatif diperoleh dari 

hasil belajar berupa nilai dalam pembelajaran menulis aksara Jawa melalui 
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Modeling The Way dengan media flashcard. Setiap siklus diperoleh skor tiap 

siswa dan dilihat nilai peningkatannya dari hasil perolehan sebelumnya.  

3.6.2.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat yang diperoleh selama 

proses pembelajaran berlangsung dan wawancara yang berhubungan dengan 

pandangan atau sikap siswa, antusiasme siswa dalam belajar, dan motivasi siswa. 

Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar 

pengamatan aktivitas siswa, keterampilan guru, wawancara serta catatan lapangan 

dalam pembelajaran menulis aksara Jawa melalui Modeling The Way dengan 

media flashcard. 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti mengumpulkan data-data dengan menggunakan teknik berikut ini: 

3.6.3.1 Teknik Nontes 

 Tekik nontes adalah cara pengumpulan data dengan tidak menggunakan 

alat-alat baku, dengan demikian tidak bersifat mengukur dan tidak diperoleh 

angka-angka sebagai hasil pengukuran (Poerwanti 2008:1.34). Teknik non tes 

terdiri dari: observasi, wawancara, studi dokumentasi, catatan lapangan. 

3.6.3.2 Teknik Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto 2010: 193). 

Metode tes dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan dasar dan 

pencapaian atau prestasi belajar. Tes diberikan kepada siswa secara individu untuk 
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mengetahui kemampuan kognitif siswa. Tes ini dilaksanakan pada menulis aksara 

Jawa melalui Modeling The Way dengan media flashcard. 

 

3.7    TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan adalah: 

3.7.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif penelitian ini yaitu diwujudkan dengan prestasi belajar 

siswa berupa keterampilan menulis aksara Jawa, dianalisis dengan menggunakan 

teknik analisis deskriptif dengan menentukan mean atau rerata. Adapun penyajian 

dari data kuantitatif dipaparkan dalam bentuk presentase dan angka. 

3.7.1.1 Menentukan nilai berdasarkan skor teoritis yang diperoleh siswa. 

N = x 100 

Keterangan: 

N = Nilai 

B = Skor yang diperoleh 

St = Skor teoritis  (Poerwanti dkk 2008: .14- ) 

3.7.1.2 Menentukan persentase ketuntasan belajar klasikal. 

P =  

Keterangan : 

P : Persentase siswa yang tuntas   
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Penghitungan persentase dengan menggunakan rumus di atas sesuai 

dengan indikator keberhasilan yang akan dicapai dalam pembelajaran bahasa Jawa 

untuk kriteria ketuntasan klasikal yaitu 75%. 

Tabel 3.1 KKM SDN Mangkangkulon 01 Semarang Tahun Ajaran 2012/2013 

Kriteria ketuntasan 
Kualifikasi 

Klasikal (%) Individu 

≥ 75 ≥ 61 Tuntas 

< 75 < 61 Tidak Tuntas 

 

3.7.1.3 Menghitung nilai rata-rata. 

  

Keterangan:      

  =   Nilai rata-rata 

Σx  =   jumlah semua nilai siswa 

ΣN =   jumlah siswa     (Aqib 2010: 40) 

3.7.2   Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi aktivitas siswa dan keterampilan 

guru dalam pembelajaran menulis aksara Jawa melalui Modeling The Way dengan 

media flashcard. Data observasi aktivitas siswa dan keterampilan guru 

dikelompokkan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. 

Menurut Poerwanti dkk (2008:6.9) dalam mengolah data skor dapat 

dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini: 

a. Menentukan skor terendah 

b. Menentukan skor tertinggi 
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c. Mencari median 

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

dan kurang) 

Kemudian setelah langkah kita tentukan dapat menghitung data skor dengan cara 

sebagai berikut: 

R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

N = banyaknya skor = (T-R) +1 

Q2 = median  

Menurut Herhiyanto (2008:5.3), rumus yang digunakan adalah: 

Letak Q1/kuartil pertama 

Q1 =  untuk n genap atau Q1 =  untuk data ganjil 

Letak Q2/median 

Q2 =  untuk data genap maupun data ganjil 

Letak Q3/kuartil ketiga 

Q3 =  untuk data genap atau Q3 =  (n + 1) untuk data ganjil 

Letak Q4/kuartil keempat = skor tertinggi = T 

Berdasarkan nilai yang diperoleh dari lembar observasi dan dikonversikan 

dengan tabel ketuntasan data kualitatif maka akan didapat: 
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Tabel 3.2  Ketuntasan Data Kualitatif  

Kriteria 

Ketuntasan 
Skala Penilaian Kualifikasi 

Q3 ≤ skor  T Sangat Baik Tuntas 

Q2 ≤ skor Q3 Baik Tuntas 

Q1 ≤ skor  Q2 Cukup Tidak Tuntas 

R ≤ skor  Q1 Kurang Tidak Tuntas 

Berdasarkan pada pengolahan data kisi-kisi instrumen yang ada, dapat di 

peroleh data melalui skala penilaian yang digunakan untuk menentukan indikator 

keberhasilan. Adapun tabel kualifikasinya adalah sebagai berikut: 

         Tabel 3.3 Skor Keterampilan Guru 

Kriteria Keterampilan 

Guru 

Kategori Nilai 

36,25 ≤ skor  44 Sangat Baik A 

27,5 ≤ skor  36,25 Baik B 

18,75 ≤ skor  27,5 Cukup C 

11 ≤ skor  18,75 Kurang D 

 

Tabel 3.4 Skor Aktivitas Siswa 

Kriteria Keaktifan 

Siswa 

Kategori Nilai 

20 ≤ skor  24 Sangat Baik A 

15 ≤ skor  20 Baik B 

10 ≤ skor  15 Cukup C 

6 ≤ skor  10 Kurang D 

 

 



68 

 

 

Tabel 3.5 Skor Keterampilan Menulis Siswa 

Kriteria Keaktifan Siswa Kategori Nilai 

14,5 ≤ skor  16 Sangat Baik A 

11 ≤ skor < 14,5 Baik B 

7,5 ≤ skor < 11 Cukup C 

 4 ≤ skor < 7,5 Kurang D 

 

3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Pembelajaran menulis aksara Jawa menggunakan model pembelajaran 

Modeling The Way dengan media flashcard dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa kelas IV SDN Mangkangkulon 01 Semarang dengan indikator sebagai 

berikut: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran menulis aksara Jawa melalui 

Modeling The Way dengan media flashcard meningkat dengan kriteria 

sekurang-kurangnya mencapai kriteria baik, yaitu minimal memperoleh 

skor di antara rentang  27,5 ≤ skor < 36,25. 

b. Aktivitas belajar siswa dalam menulis aksara Jawa melalui Modeling The 

Way dengan media flashcard meningkat dengan kriteria sekurang-

kurangnya mencapai kriteria baik, yaitu minimal memperoleh skor di 

antara rentang 15 ≤ skor  20. 

c. 75% siswa kelas IV SDN Mangkangkulon 01 Semarang mengalami 

ketuntasan belajar individual ≥ 61 dalam keterampilan menulis aksara 

Jawa melalui Modeling The Way dengan media flashcard. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1     HASIL PENELITIAN 

Di bawah ini merupakan paparan hasil penelitian yang meliputi kete-

rampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan menulis aksara Jawa dalam 

pembelajaran menulis aksara Jawa pada siswa kelas IV SDN Mangkangkulon 01 

Semarang. Penelitian dilaksanakan dalam tiga siklus, setiap siklus satu pertemuan. 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus  I 

4.1.1.1 Pelaksanaan Tindakan 

Siklus I dilaksanakan pada hari Rabu, 6 Maret 2013 materi pada siklus I 

adalah sejarah aksara Jawa dan aksara nglegena. Alokasi waktu yang digunakan 

adalah 2 jam pelajaran (2 x 40 menit).  

4.1.1.2  Observasi 

4.1.1.2.1 Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada pelaksanaan tindakan siklus I yaitu 

pada pembelajaran menulis aksara Jawa melalui Modeling The Way dengan media 

flashcard pada siswa kelas IV SDN Mangkangkulon 01 Semarang dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

 

 

 



70 

 

Tabel 4.1 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

No Indikator 

Skor yang 

dicapai Skor  

1 2 3 4 

1. 
Melaksanakan prapembelajaran 

   √ 4 

2. 
Membuka pelajaran dengan apersepsi 

 √   2 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran  √   2 

4. Mengajukan pertanyaan kepada siswa  √   2 

5. 
Melakukan demonstrasi berupa menulis 

aksara Jawa 
 √   2 

6. Membimbing pembentukan kelompok  √   2 

7. 

Membimbing siswa dalam merancang 

skenario dan pendemonstrasian hasil 

kerja kelompok 

 √   2 

8. 
Memberikan variasi dalam 

pembelajaran 
  √  3 

9. Mengelola kelas  √   2 

10. Memberikan penguatan kepada siswa  √   2 

11. Menutup pelajaran  √   2 

                     Jumlah skor 25 

                        Rata-rata        2,27 

                        Kategori Cukup 

 

Berdasarkan tabel 4.1 hasil observasi keterampilan guru di atas diperoleh 

jumlah skor 25 dengan rata-rata 2,27. Hasil ini termasuk dalam kategori cukup. 

Hasil observasi setiap indikator pada siklus I dipaparkan secara lebih jelas sebagai 

berikut: 

1. Melaksanakan prapembelajaran  

Kegiatan prapembelajaran dilaksanakan sebelum kegiatan pembelajaran 

dimulai. Hal ini merupakan persiapan sebelum memulai pembelajaran. 

Kegiatan ini terdiri dari 4 deskriptor, skor yang diperoleh guru dalam 

melaksanakan prapembelajaran adalah 4. Adapun deskriptor yang muncul 
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adalah mengkondisikan siswa, mempersiapkan media yang akan digunakan, 

memimpin berdoa, guru melakukan presensi.   

2. Membuka pelajaran dengan apersepsi  

Kegiatan membuka pelajaran dengan apersepsi dilakukan setelah guru 

melaksanakan prapembelajaran. Skor yang diperoleh guru dalam membuka 

pelajaran adalah 2. Adapun deskriptor yang muncul yaitu mengadakan 

apersepsi yang dapat menarik perhatian siswa dengan bertanya langsung 

kepada siswa tentang pelajaran yang akan dipelajari, guru melakukan motivasi 

dengan menggunakan tepuk aksara. Sedangkan deskriptor bertanya tentang 

materi yang akan dibahas dan mengaitkan masalah pokok yang akan dibahas 

tidak muncul. 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

Tujuan pembelajaran pada siklus I yaitu guru memberikan cerita Ajisaka, 

dengan harapan siswa dapat menceritakan sejarah aksara Jawa, kemudian 

melalui diskusi kelompok dan dengan menggunakan  media flashcard, siswa 

dapat menulis aksara Jawa nglegena dan membuat kata dengan tepat. Skor 

yang diperoleh guru adalah 2. Adapun deskriptor yang muncul yaitu guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan menuliskan tujuan pembelajaran. 

Sedangkan deskriptor menyampaikan tema pembelajaran dan menyampaikan 

kegiatan pembelajaran tidak dilakukan guru. 

4. Mengajukan pertanyaan kepada siswa 

Untuk indikator mengajukan pertanyaan kepada siswa ada 4 deskriptor 

antara lain mengajukan pertanyaan, pertanyaan yang diajukan tidak berbelit-
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belit atau mudah dipahami siswa, memindah gilirkan jawaban, memberikan 

waktu untuk berpikir. Skor yang diperoleh guru adalah 2. Untuk deskriptor 

memberikan pertanyaan yang mudah dipahami siswa dan memindah giliran 

jawaban belum muncul. 

5. Melakukan demonstrasi berupa menulis aksara Jawa 

Untuk mengajarkan aksara Jawa kepada siswa, guru menggunakan media 

flashcard untuk memudahkan siswa dalam memahami menulis aksara Jawa. 

Untuk skor yang diperoleh guru adalah 2. Adapun deskriptor yang muncul 

yaitu menggunakan media dan contoh untuk memperjelas dan memberikan 

umpan balik. Sedangkan deskriptor penyampaian materi secara jelas dengan 

bahasa yang mudah dipahami siswa dengan menggunakan demonstrasi dan 

memberikan penekanan terhadap materi yang penting belum tampak. 

6. Membimbing pembentukan kelompok 

Dalam membimbing pembentukan kelompok, guru mengelompokkan 

siswa menjadi 6 kelompok masing-masing beranggotakan 6 orang. Skor yang 

diperoleh guru adalah 2. Untuk deskriptor yang muncul yaitu guru 

mengorganisasikan siswa dalam kelompok dan guru membimbing siswa 

berkelompok. Sedangkan deskriptor yang tidak tampak yaitu guru memberikan 

waktu yang sedikit untuk siswa dalam berkelompok dan guru kurang mampu 

untuk mengawasi siswa dalam pembentukan kelompok karena disaat guru 

mengarahkan siswa untuk berkelompok, siswa yang lain sibuk bersenda gurau 

atau bermain sendiri. 
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7. Membimbing siswa dalam merancang skenario dan pendemonstrasian hasil 

kerja kelompok  

Guru membimbing siswa dalam merancang skenario yaitu membuat kata 

berangkai dengan tema nama-nama bunga. Skor yang diperoleh guru adalah 2. 

Untuk deskriptor yang muncul yaitu membimbing siswa dalam pembentukan 

kata dan memberi kesempatan siswa untuk bertanya. Sedangkan deskriptor 

yang belum tampak adalah membimbing dalam menentukan ide dan memberi 

saran mengenai rancangan skenario yang dibuat siswa. 

8. Memberikan variasi dalam pembelajaran 

Guru memberikan variasi dalam pembelajaran untuk merangsang siswa 

agar lebih bersemangat di dalam menerima pelajaran. Skor yang diperoleh guru 

adalah 2. Untuk deskriptor yang muncul yaitu guru memberi pertanyaan 

kepada siswa tentang sejarah aksara Jawa, guru menggunakan tepuk aksara 

untuk membangkitkan semangat siswa dalam belajar, dan menggunakan media 

untuk memperjelas materi. Sedangkan deskriptor yang tidak tampak yaitu 

meminta siswa untuk menjabarkan model yang dibawa oleh guru. 

9. Mengelola kelas 

Dalam kegiatan mengelola kelas guru mengatur siswa agar kondisi belajar 

dapat berjalan secara optimal. Tetapi hal tersebut kurang berjalan dengan baik 

karena ada beberapa siswa yang membuat kegaduhan. Skor yang diperoleh 

guru adalah 2. Untuk deskriptor yang muncul yaitu mengelola waktu sesuai 

perencanaan pembelajaran dan berkeliling membagi perhatian kepada siswa 

apabila ada siswa yang belum mengerti tentang tugas yang diberikan, guru 
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membantu mereka untuk menjelaskan kembali. Sedangkan deskriptor yang 

belum tampak adalah menciptakan kondisi belajar yang kondusif dan 

mengembalikan kondisi belajar menjadi optimal. 

10. Memberikan penguatan  

Guru memberikan penguatan kepada siswa agar lebih semangat dalam 

belajar. Skor yang diperoleh guru adalah 2. Untuk deskriptor yang muncul 

yaitu memberi penguatan berupa verbal dan memberi penguatan berupa 

gestural. Sedangkan deskriptor yang belum tampak adalah memberi penguatan 

dengan sentuhan dan memberi penguatan berupa tanda. 

11. Menutup pelajaran 

Sebelum menutup pelajaran guru menyimpulkan materi pelajaran bersama 

siswa. Kemudian guru memberikan soal evaluasi kepada siswa. Skor yang 

diperoleh guru adalah 2. Untuk deskriptor yang muncul yaitu menyimpulkan 

hasil pembelajaran dan melakukan refleksi. Sedangkan deskriptor yang belum 

tampak adalah memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar 

siswa, menyampaikan materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada siklus I 

keterampilan guru dalam pembelajaran menulis aksara Jawa mendapatkan 

kategori ketuntasan cukup. 

4.1.1.2.2 Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil dari observasi aktivitas siswa pada pelaksanaan tindakan siklus I dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.2 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

No 
 

Indikator 

Frekuensi Skor  
 

Jumlah 

 

Rata- rata  1 2 3 4 

1. 
Mempersiapkan diri dalam 

menerima pembelajaran 0 16 18 2 95 
2,63 

2. 
Bertanya dan menjawab 

pertanyaan 
6 17 13 0 75 

2,08 

3. 

 

Memperhatikan media dan 

penjelasan guru 
1 26 8 1 81 

 

2,25 

4. 
Diskusi kelompok 

3 19 12 2 84 
2,33 

5. Membuat skenario sesuai tema 0 25 11 0 72 2 

 6. 

 

Menampilkan skenario 1 25 10 0      80 

 

2,22 

Jumlah 488 

Rata-rata 13,51 

Kategori Cukup   

 

Perolehan skor setiap indikator di atas dipaparkan secara lebih rinci di bawah ini:        

1. Mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran 

Indikator ini berisi tentang persiapan siswa sebelum memperoleh pelajaran 

dari guru. Perolehan skor untuk indikator mempersiapkan diri dalam menerima 

pelajaran pada siklus I, tidak ada siswa yang memperoleh skor 1, 16 siswa 

mendapat skor 2, 18 siswa mendapat skor 3, dan 2 siswa mendapat skor 4. 

Rata-rata skor yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 2,63.  

2.  Bertanya dan menjawab pertanyaan 

Untuk menarik minat siswa, guru memberikan pertanyaan yang mudah 

dipahami siswa. Hal ini membuat siswa untuk menjawab pertanyaan dari guru 
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atau bahkan sebaliknya bertanya. Sikap yang ditunjukkan siswa saat bertanya 

beraneka ragam, ada yang mengangkat tangan sebelum mengemukakan 

pendapat, ada yang langsung mengemukakan pendapat.  Perolehan skor untuk 

indikator bertanya dan menjawab pertanyaan pada siklus 1, terdapat 6 siswa 

yang memperoleh skor 1, 17 siswa mendapat skor 2, 13 siswa mendapat skor 3, 

dan tidak ada siswa yang memperoleh skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh 

untuk indikator ini yaitu 2,08.  

3. Memperhatikan media dan penjelasan guru 

Siswa mengamati media flashcard yang ditunjukkan oleh guru di depan 

kelas. Untuk siklus I guru mengajarkan sejarah aksara Jawa dan aksara 

nglegena. Beberapa siswa ada yang antusias saat guru menampilkan media dan 

ada siswa yang berbicara sendiri dengan temannya. Keantusiasan siswa dilihat 

dari mereka menyebutkan aksara Jawa yang ditampilkan guru dan menjawab 

soal yang diberikan guru secara lisan. Perolehan skor untuk indikator 

memperhatikan media dan penjelasan guru pada siklus I, terdapat 1 siswa yang 

memperoleh skor 1, 26 siswa mendapat skor 2, 8 siswa mendapat skor 3, dan 1 

siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 

2,25.  

4. Diskusi kelompok 

Guru mengelompokkan siswa menjadi 6 kelompok masing-masing 

beranggotakan 6 orang. Saat pembagian kelompok siswa ada yang ribut 

sendiri, tetapi guru berusaha untuk mengendalikan agar siswa tidak ramai 

sendiri. Saat berdiskusi siswa mencatat hasil diskusi kelompok. Perolehan skor 
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untuk indikator diskusi kelompok pada siklus 1 adalah skor 1 diperoleh 3 

siswa, skor 2 diperoleh 19 siswa, skor 3 diperoleh 12 siswa, dan skor 4 

diperoleh 2 siswa. Rata-rata skor untuk indikator ini yaitu 2,33. 

5.  Membuat skenario sesuai tema 

Guru menentukan tema yang akan dibuat kata berangkai oleh siswa. Siswa 

membuat kata berangkai dengan teman sekelompoknya. Perolehan skor untuk 

indikator membuat skenario sesuai tema pada siklus 1 adalah tidak ada siswa 

yang memperoleh skor 1, 25 siswa mendapat skor 2, 11 siswa mendapat skor 3, 

dan tidak ada siswa yang memperoleh skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh 

untuk indikator ini yaitu 2.  

6. Menampilkan skenario 

Setelah siswa berdiskusi dan membuat kata berangkai, perwakilan 

kelompok menampilkan skenario yang telah dibuatnya di depan kelas dan 

membacakan kata yang telah dibuat. Perolehan skor untuk indikator 

menampilkan skenario pada siklus 1 adalah 1 siswa yang mendapat skor 1, 25 

siswa mendapat skor 2, 10 siswa mendapat skor 3, dan tidak ada siswa yang 

memperoleh skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 

2,22.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada siklus I 

aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis aksara Jawa mendapatkan kategori 

ketuntasan cukup. 
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4.1.1.2.3 Deskripsi Observasi Keterampilan Menulis Siswa 

Hasil dari observasi keterampilan menulis siswa pada pelaksanaan 

tindakan siklus I dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Skor Keterampilan Menulis Aksara Jawa Siklus I 

 

No 

 

Indikator 

Frekuensi Skor 
 

Jumlah  

 

Rata-rata  1 2 3 4 

1. Keajegan tulisan 9 18 8 1 71 1,97 

2. Kerapian tulisan 8 21 5 2 73 2,02 

3. Bentuk tulisan 12 17 6 1 68      1,88 

4. Kecepatan 11 18 5 2 71 1,97 

 Jumlah skor 303 

 Rata-rata 7,81 

 Kategori Cukup  

 

Perolehan skor setiap indikator di atas dipaparkan secara lebih rinci di 

bawah ini: 

1.    Keajegan tulisan     

Deskriptor dari indikator keajegan tulisan adalah konsistensi dalam 

menggunakan aksara Jawa, sandhangan swara, membuat kata, dan pasangan. 

Perolehan skor untuk indikator keajegan tulisan pada siklus 1 adalah 9 siswa yang 

mendapat skor 1, 18 siswa mendapat skor 2, 8 siswa mendapat skor 3, dan 1 siswa 

yang memperoleh skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 

1,97.  
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2. Kerapian tulisan 

Deskriptor dari indikator kerapian tulisan adalah kerapian dalam menulis 

aksara Jawa berupa terdapat coretan atau tidak, tulisan mudah dibaca, selain itu 

kerapian dan kebersihan. Perolehan skor untuk indikator keajegan tulisan pada 

siklus 1 adalah 8 siswa yang mendapat skor 1, 21 siswa mendapat skor 2, 5 siswa 

mendapat skor 3, dan 2 siswa yang memperoleh skor 4. Rata-rata skor yang 

diperoleh untuk indikator ini yaitu 2,02.  

3. Bentuk tulisan 

Deskriptor dari indikator bentuk tulisan adalah memperhatikan ukuran 

tulisan, tebal tipis, kemiringan, dan letak penulisan aksara Jawa. Perolehan skor 

untuk indikator keajegan tulisan pada siklus 1 adalah 12 siswa yang mendapat 

skor 1, 17 siswa mendapat skor 2, 6 siswa mendapat skor 3, dan 1 siswa yang 

memperoleh skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 1,88. 

4. Kecepatan 

Deskriptor dari indikator kecepatan adalah tepat waktu dalam memecahkan 

masalah saat diskusi, membuat skenario kerja, menampilkan skenario kerja, dan 

meyelesaikan soal evaluasi. Perolehan skor untuk indikator kecepatan pada siklus 

1 adalah 11 siswa yang mendapat skor 1, 18 siswa mendapat skor 2, 5 siswa 

mendapat skor 3, dan 2 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh 

untuk indikator ini yaitu 1,94. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada siklus I 

keterampilan menulis siswa dalam pembelajaran menulis aksara Jawa 

mendapatkan kategori ketuntasan cukup. 
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Hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari pra siklus hingga siklus I 

dalam menulis aksara Jawa. Pada pra siklus diperoleh nilai terendah siswa adalah 

50 dan nilai tertinggi adalah 75 dengan rata-rata 60,7 dan ketuntasan klasikal 

44,4%. Setelah guru menggunakan model Modeling The Way dengan media 

flashcard, pada siklus I nilai terendah yang diperoleh siswa meningkat dari 50 

menjadi 55, nilai tertinggi yang yang diperoleh siswa dari 75 menjadi 80. Nilai 

rata-rata juga mengalami peningkatan dari 60,7 menjadi 68,1, sedangkan 

ketuntasan klasikal meningkat dari 44,4% menjadi 61,1%. Peningkatan hasil 

belajar pada pra siklus dengan siklus 1 dapat dilihat pada tabel dan diagram di 

bawah ini: 

Tabel 4.4 

Peningkatan Hasil Belajar Pra siklus dengan Siklus 1 

No. Pencapaian Data Pra 

siklus 

Data Siklus 1 

1 Nilai terendah 50 55 

2 Nilai tertinggi 75 80 

3 Rata-rata 60,7 68,1 

4 Ketuntasan Klasikal 44,4% 61,1% 
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Gambar 4.1 Diagram Peningkatan Hasil Belajar Data Awal dengan Siklus I 

4.1.1.3 Refleksi  

Hasil refleksi pada siklus I adalah sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam mengajar siswa secara keseluruhan belum mencapai 

indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Hal ini tampak dari hasil 

observasi yang dilakukan oleh guru kelas IV saat mengamati praktikan dalam 

mengajar. Jumlah skor yang diperoleh adalah 25 dengan rata-rata 2,27. Skor ini 

termasuk dalam kategori cukup.  

b. Aktivitas siswa secara keseluruhan belum mencapai indikator keberhasilan 

yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh observer, 

jumlah skor yang diperoleh adalah 488 dengan rata-rata 13,51. Skor ini 

termasuk dalam kategori cukup.  

c. Keterampilan menulis aksara Jawa belum mendapatkan hasil yang maksimal. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh praktikan, jumlah skor yang 

diperoleh adalah 303 dengan rata-rata 7,81 dan termasuk dalam kategori cukup. 

Hasil belajar keterampilan menulis aksara Jawa yang diperoleh belum 

mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan. Untuk ketuntasan klasikal 
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hasil belajar siswa pada siklus 1 adalah 61,1% dan rata-rata nilai siswa 68,1. 

Hasil yang didapatkan belum memenuhi indikator keberhasilan yang telah 

ditetapkan praktikan yaitu 75%. Berdasarkan refleksi dari pelaksanaan tindakan 

siklus I, maka perlu dilakukan perbaikan yaitu melanjutkan pelaksanaan pada 

siklus II. 

4.1.1.4 Revisi  

Revisi yang dilakukan untuk pelaksanaan tindakan siklus I adalah sebagai 

berikut:  

a. Guru lebih meningkatkan aktivitas siswa saat berdiskusi kelompok. 

b. Guru lebih meningkatkan pengkondisian siswa saat pembelajaran.  

c. Guru lebih meningkatkan kreativitas saat proses belajar mengajar.  

d. Guru lebih menekankan pada penguasan bentuk aksara nglegena dan tata tulis 

dalam penulisan aksara Jawa. 

e. Guru lebih meningkatkan saat membimbing siswa dalam pembuatan skenario 

kerja berupa pembuatan kata berangkai. 

4.1.1.5 Rekapitulasi Data Awal dan Siklus I  

Rekapitulasi data keterampilan guru, aktivitas siswa, keterampilan menulis 

siswa dan hasil belajar pada tes awal siklus I adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

Rekapitulasi Data Awal dan Siklus I 

No  Data  Tes Awal Siklus 1 

1 Keterampilan Guru Skor   25 

Kategori   Cukup  

2 Aktivitas Siswa Skor   13,51 

Kategori   Cukup  

3 Keterampilan Menulis 

Aksara Jawa 

Skor   7,81 

Kategori   Cukup  

4 Hasil Belajar Skor  60,7 68,1 

Ketuntasan  44,4% 61,1% 

 

Berdasarkan data tersebut, keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 

25 dengan kategori cukup. Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh skor 13,51 

dengan kategori cukup. Keterampilan menulis pada siklus I memperoleh skor  

7,77 dengan kategori cukup. Hasil belajar siswa pada tes awal diperoleh 

ketuntasan klasikal sebesar 44,4%. Ketuntasan klasikal hasil belajar meningkat 

pada siklus I menjadi 61,1%. 

4.1.2   Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

4.1.2.1  Pelaksanaan Tindakan 

Siklus II dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Maret 2013 materi pada siklus II 

adalah aksara nglegena, sandhangan panyigeg wandha, sandhangan swara. 

Alokasi waktu yang digunakan adalah 2 jam pelajaran (2 x 40 menit).  

4.1.2.2  Observasi 

4.1.2.2.1 Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada pelaksanaan tindakan siklus II yaitu 

pada pembelajaran menulis aksara Jawa melalui Modeling The Way dengan media 
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flashcard pada siswa kelas IV SDN Mangkangkulon 01 Semarang dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

No Indikator 

Skor yang 

dicapai Skor  

1 2 3 4 

1. 
Melaksanakan prapembelajaran 

   √ 4 

2. 
Membuka pelajaran dengan apersepsi 

  √  3 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran   √  3 

4. Mengajukan pertanyaan kepada siswa  √   2 

5. 
Melakukan demonstrasi berupa menulis 

aksara Jawa 
  √  3 

6. Membimbing pembentukan kelompok    √ 4 

7. 

Membimbing siswa dalam merancang 

skenario dan pendemonstrasian hasil 

kerja kelompok 

 √   2 

8. 
Memberikan variasi dalam 

pembelajaran 
  √  3 

9. Mengelola kelas  √   2 

10. Memberikan penguatan kepada siswa   √  3 

11. Menutup pelajaran  √   2 

                     Jumlah skor 31 

                        Rata-rata        2,81 

                        Kategori baik 

Berdasarkan tabel 4.6 hasil observasi keterampilan guru di atas diperoleh 

jumlah skor 31 dengan rata-rata 2,81. Hasil ini termasuk dalam kategori baik. 

Hasil observasi setiap indikator pada siklus II dipaparkan secara lebih jelas 

sebagai berikut: 

1. Melaksanakan prapembelajaran  

Kegiatan prapembelajaran dilaksanakan sebelum kegiatan pembelajaran 

dimulai. Hal ini merupakan persiapan sebelum memulai pembelajaran. 

Kegiatan ini terdiri dari 4 deskriptor, skor yang diperoleh guru dalam 
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melaksanakan prapembelajaran adalah 4. Adapun deskriptor yang muncul 

adalah mengkondisikan siswa, mempersiapkan media yang akan digunakan, 

memimpin berdoa, guru melakukan presensi.   

2. Membuka pelajaran dengan apersepsi  

Kegiatan membuka pelajaran dengan apersepsi dilakukan setelah guru 

melaksanakan prapembelajaran. Skor yang diperoleh guru dalam membuka 

pelajaran adalah 3. Adapun deskriptor yang muncul yaitu mengadakan 

apersepsi yang dapat menarik perhatian siswa dengan bertanya langsung 

kepada siswa tentang pelajaran yang akan dipelajari, guru melakukan motivasi 

dengan menggunakan tepuk aksara dan bertanya tentang materi yang akan 

dibahas. Sedangkan deskriptor mengaitkan masalah pokok yang akan dibahas 

tidak muncul. 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

Tujuan pembelajaran pada siklus II yaitu melalui media flashcard, siswa 

dapat menulis huruf yang termasuk sandhangan swara dan sandhangan 

panyigeg wandha dengan tepat, kemudian melalui diskusi kelompok dan 

dengan menggunakan  media flashcard, siswa dapat menulis macam-macam 

sandhangan swara dan sandhangan panyigeg wandha dan membuat kata 

dengan tepat. Skor yang diperoleh guru adalah 3. Adapun deskriptor yang 

muncul yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran, menuliskan tujuan 

pembelajaran dan menyampaikan kegiatan pembelajaran. Sedangkan deskrip-

tor menyampaikan tema pembelajaran tidak dilakukan guru. 
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4. Mengajukan pertanyaan kepada siswa 

Untuk indikator mengajukan pertanyaan kepada siswa ada 4 deskriptor 

antara lain mengajukan pertanyaan, pertanyaan yang diajukan tidak berbelit-

belit atau mudah dipahami siswa, memindah gilirkan jawaban, memberikan 

waktu untuk berpikir. Skor yang diperoleh guru adalah 2. Untuk deskriptor 

memberikan pertanyaan yang mudah dipahami siswa dan memindah giliran 

jawaban belum muncul. 

5. Melakukan demonstrasi berupa menulis aksara Jawa 

Untuk mengajarkan sandhangan swara dan sandhangan panyigeg wandha 

kepada siswa, guru menggunakan media flashcard untuk memudahkan siswa 

dalam memahami menulis aksara Jawa. Untuk skor yang diperoleh guru adalah 

3. Adapun deskriptor yang muncul yaitu menggunakan media dan contoh 

untuk memperjelas, penyampaian materi secara jelas dengan bahasa yang 

mudah dipahami siswa dengan menggunakan demonstrasi, dan memberikan 

umpan balik. Sedangkan deskriptor memberikan penekanan terhadap materi 

yang penting belum tampak. 

6. Membimbing pembentukan kelompok 

Dalam membimbing pembentukan kelompok, guru mengelompokkan 

siswa menjadi 6 kelompok masing-masing beranggotakan 6 orang. Skor yang 

diperoleh guru adalah 4. Untuk deskriptor yang muncul yaitu guru 

mengorganisasikan siswa dalam kelompok, guru membimbing siswa 

berkelompok, guru memberikan waktu pada siswa untuk berkelompok, dan 

guru mengawasi pembentukan kelompok. 
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7. Membimbing siswa dalam merancang skenario dan pendemonstrasian hasil 

kerja kelompok  

Guru membimbing siswa dalam merancang skenario yaitu berupa 

membuat kata berangkai dengan tema nama-nama bunga. Skor yang diperoleh 

guru adalah 2. Untuk deskriptor yang muncul yaitu membimbing siswa dalam 

pembentukan kata dan memberi kesempatan siswa untuk bertanya. Sedangkan 

deskriptor yang belum tampak adalah membimbing dalam menentukan ide dan 

memberi saran mengenai rancangan skenario yang dibuat siswa. 

8. Memberikan variasi dalam pembelajaran 

Guru memberikan variasi dalam pembelajaran untuk merangsang siswa 

agar lebih bersemangat di dalam menerima pelajaran. Skor yang diperoleh guru 

adalah 3. Untuk deskriptor yang muncul yaitu guru memberi pertanyaan 

kepada siswa tentang sejarah aksara Jawa, guru menggunakan tepuk aksara 

untuk membangkitkan semangat siswa dalam belajar, dan menggunakan media 

untuk memperjelas materi. Sedangkan deskriptor yang tidak tampak yaitu 

meminta siswa untuk menjabarkan model yang dibawa oleh guru. 

9. Mengelola kelas 

Dalam kegiatan mengelola kelas guru mengatur siswa agar kondisi belajar 

dapat berjalan secara optimal. Tetapi hal tersebut kurang berjalan dengan baik 

karena ada beberapa siswa yang membuat kegaduhan. Skor yang diperoleh 

guru adalah 2. Untuk deskriptor yang muncul yaitu mengelola waktu sesuai 

perencanaan pembelajaran dan berkeliling membagi perhatian kepada siswa 

apabila ada siswa yang belum mengerti tentang tugas yang diberikan, guru 
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membantu mereka untuk menjelaskan kembali. Sedangkan deskriptor yang 

belum tampak adalah menciptakan kondisi belajar yang kondusif dan 

mengembalikan kondisi belajar menjadi optimal. 

10. Memberikan penguatan  

Guru memberikan penguatan kepada siswa agar lebih bersemangat 

semangat dalam belajar. Skor yang diperoleh guru adalah 3. Untuk deskriptor 

yang muncul yaitu memberi penguatan berupa verbal, memberi penguatan 

berupa gestural dan memberi penguatan dengan sentuhan. Sedangkan 

deskriptor yang belum tampak adalah memberi penguatan berupa tanda. 

11. Menutup pelajaran 

Sebelum menutup pelajaran guru menyimpulkan materi pelajaran bersama 

siswa. Kemudian guru memberikan soal evaluasi kepada siswa. Skor yang 

diperoleh guru adalah 2. Untuk deskriptor yang muncul yaitu menyimpulkan 

hasil pembelajaran dan melakukan refleksi. Sedangkan deskriptor yang belum 

tampak adalah memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar 

siswa, menyampaikan materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada siklus II 

keterampilan guru dalam pembelajaran menulis aksara Jawa mendapatkan 

kategori ketuntasan baik. 

4.1.2.2.2 Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.7 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

No 
 

Indikator 

Frekuensi Skor  
 

Jumlah 

 

Rata- rata  1 2 3 4 

1. 
Mempersiapkan diri dalam 

menerima pembelajaran 0 7 16 13 112 
3,11 

2. 
Bertanya dan menjawab 

pertanyaan 
4 16 12 4 79 

2,19 

3. 

 

Memperhatikan media dan 

penjelasan guru 
0 22 12 3 90 

 

2,5 

4. 
Diskusi kelompok 

2 20 11 3 90 
2,5 

5. Membuat skenario sesuai tema 4 18 11 3 85 2,36 

 6. 

 

Menampilkan skenario 4 21 6 5      85 

 

2,36 

Jumlah 601 

Rata-rata 15,02 

Kategori Baik   

 

Perolehan skor setiap indikator di atas dipaparkan secara lebih rinci di bawah ini:        

1. Mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran 

Indikator ini berisi tentang persiapan siswa sebelum memperoleh pelajaran 

dari guru. Perolehan skor untuk indikator mempersiapkan diri dalam menerima 

pelajaran pada siklus II, tidak ada siswa yang memperoleh skor 1, 17 siswa 

mendapat skor 2, 16 siswa mendapat skor 3, dan 13 siswa mendapat skor 4. 

Rata-rata skor yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 3,11.  

2.  Bertanya dan menjawab pertanyaan 

Untuk menarik minat siswa, guru memberikan pertanyaan yang mudah 

dipahami siswa. Hal ini membuat siswa untuk menjawab pertanyaan dari guru 
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atau bahkan sebaliknya bertanya. Sikap yang ditunjukkan siswa saat bertanya 

beraneka ragam, mereka mengangkat tangan sebelum mengemukakan 

pendapat, ada beberapa siswa yang langsung mengemukakan pendapat, tetapi 

sudah mulai bertambah untuk siswa yang ingin bertanya. Perolehan skor untuk 

indikator bertanya dan menjawab pertanyaan pada siklus II, terdapat 4 siswa 

yang memperoleh skor 1, 15 siswa mendapat skor 2, 13 siswa mendapat skor 3, 

dan 4 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh untuk indikator ini 

yaitu 2,19.  

3. Memperhatikan media dan penjelasan guru 

Siswa mengamati media flashcard yang ditunjukkan oleh guru di depan 

kelas. Untuk siklus II guru mengajarkan sandhangan swara dan sandhangan 

panyigeg wandha. Beberapa siswa sudah mulai antusias saat guru 

menampilkan media. Keantusiasan siswa dilihat dari mereka menyebutkan 

sandhangan swara dan sandhangan panyigeg wandha yang ditampilkan guru 

dan menjawab soal yang diberikan guru secara lisan. Perolehan skor untuk 

indikator memperhatikan media dan penjelasan guru pada siklus II, tidak ada 

siswa yang memperoleh skor 1, 22 siswa mendapat skor 2, 11 siswa mendapat 

skor 3, dan 3 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh untuk 

indikator ini yaitu 2,5.  

4. Diskusi kelompok 

Guru mengelompokkan siswa menjadi 6 kelompok masing-masing 

beranggotakan 6 orang. Saat pembagian kelompok siswa dapat diatur dan 

dikendalikan agar tidak ramai, ada beberapa siswa yang masih ramai, tetapi 
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tidak mengganggu jalannya diskusi. Saat berdiskusi siswa mencatat hasil 

diskusi kelompok. Perolehan skor untuk indikator diskusi kelompok pada 

siklus II adalah skor 1 diperoleh 2 siswa, skor 2 diperoleh 17 siswa, skor 3 

diperoleh 14 siswa, dan skor 4 diperoleh 3 siswa. Rata-rata skor untuk 

indikator ini yaitu 2,5. 

5.  Membuat skenario sesuai tema 

Guru menentukan tema yang akan dibuat kata berangkai oleh siswa. Siswa 

membuat kata berangkai dengan teman sekelompoknya. Perolehan skor untuk 

indikator membuat skenario sesuai tema pada siklus II adalah 4 siswa yang 

memperoleh skor 1, 18 siswa mendapat skor 2, 11 siswa mendapat skor 3, dan 

3 siswa yang memperoleh skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh untuk indikator 

ini yaitu 2,36.  

6. Menampilkan skenario 

Setelah siswa berdiskusi dan membuat kata berangkai, perwakilan 

kelompok menampilkan skenario yang telah dibuatnya di depan kelas dan 

membacakan kata yang telah dibuat. Perolehan skor untuk indikator 

menampilkan skenario pada siklus II adalah 4 siswa yang mendapat skor 1, 21 

siswa mendapat skor 2, 6 siswa mendapat skor 3, dan 5 siswa yang 

memperoleh skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 

2,36.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada siklus II 

aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis aksara Jawa mendapatkan kategori 

ketuntasan baik. 
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4.1.2.2.3 Deskripsi Observasi Keterampilan Menulis Siswa 

Hasil dari observasi keterampilan menulis siswa pada pelaksanaan 

tindakan siklus II dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Skor Keterampilan Menulis Aksara Jawa Siklus II 

 

No 

 

Indikator 

Frekuensi Skor 
 

Jumlah  

 

Rata-rata  1 2 3 4 

1. Keajegan tulisan 4 19 9 4 85 2,36 

2. Kerapian tulisan 5 20 9 2 80 2,22 

3. Bentuk tulisan 6 17 11 2 81       2,25 

4. Kecepatan 6 19 7 4 81 2,25 

 Jumlah skor 327 

 Rata-rata 9,08 

 Kategori Cukup 

 

Perolehan skor setiap indikator di atas dipaparkan secara lebih rinci di 

bawah ini: 

1. Keajegan tulisan     

Deskriptor dari indikator keajegan tulisan adalah konsistensi dalam 

menggunakan aksara Jawa, sandhangan swara, membuat kata, dan pasangan. 

Perolehan skor untuk indikator keajegan tulisan pada siklus II adalah 4 siswa 

yang mendapat skor 1, 19 siswa mendapat skor 2, 9 siswa mendapat skor 3, 

dan 4 siswa yang memperoleh skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh untuk 

indikator ini yaitu 2,36. 
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2. Kerapian tulisan 

Deskriptor dari indikator kerapian tulisan adalah kerapian dalam menulis 

aksara Jawa berupa terdapat coretan atau tidak, tulisan mudah dibaca, selain itu 

kerapian dan kebersihan. Perolehan skor untuk indikator keajegan tulisan pada 

siklus II adalah 5 siswa yang mendapat skor 1, 20 siswa mendapat skor 2, 9 

siswa mendapat skor 3, dan 2 siswa yang memperoleh skor 4. Rata-rata skor 

yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 2,22.  

3. Bentuk tulisan 

Deskriptor dari indikator bentuk tulisan adalah memperhatikan ukuran 

tulisan, tebal tipis, kemiringan, dan letak penulisan aksara Jawa. Perolehan skor 

untuk indikator keajegan tulisan pada siklus II adalah 6 siswa yang mendapat 

skor 1, 17 siswa mendapat skor 2, 11 siswa mendapat skor 3, dan 2 siswa yang 

memperoleh skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 

2,25. 

4. Kecepatan 

Deskriptor dari indikator kecepatan adalah tepat waktu dalam 

memecahkan masalah saat diskusi, membuat skenario kerja, menampilkan 

skenario kerja, dan meyelesaikan soal evaluasi. Perolehan skor untuk indikator 

kecepatan pada siklus II adalah 6 siswa yang mendapat skor 1, 19 siswa 

mendapat skor 2,  7 siswa mendapat skor 3, dan 4 siswa mendapat skor 4. Rata-

rata skor yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 2,25. 
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Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada siklus II 

keterampilan menulis siswa dalam pembelajaran menulis aksara Jawa 

mendapatkan kategori ketuntasan cukup. 

Hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I hingga siklus II 

dalam menulis aksara Jawa. Pada siklus I diperoleh nilai terendah siswa adalah 55 

dan nilai tertinggi adalah 80 dengan rata-rata 68,1 dan ketuntasan klasikal 61,1%. 

Setelah guru menggunakan model Modeling The Way dengan media flashcard, 

pada siklus II nilai terendah yang diperoleh siswa dari 55 menjadi 58, nilai 

tertinggi yang yang diperoleh siswa dari 80 menjadi 90. Nilai rata-rata juga 

mengalami peningkatan dari 68,1 menjadi 72,1. Untuk ketuntasan klasikal 

meningkat dari 61,1% menjadi 72,2%. Peningkatan hasil belajar pada siklus I 

dengan siklus II dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini: 

Tabel 4.4 

Peningkatan Hasil Belajar siklus I dengan Siklus II 

No. Pencapaian Data Siklus I Data Siklus II 

1 Nilai terendah 55 58 

2 Nilai tertinggi 80 90 

3 Rata-rata 68,1 72,1 

4 Ketuntasan Klasikal 61,1% 72,2% 
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Gambar 4.2 Diagram Peningkatan Hasil Belajar Siklus I dengan Siklus II 

4.1.2.3 Refleksi  

Hasil refleksi pada siklus II adalah sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam mengajar meningkat dari siklus I ke siklus II. Hal ini 

tampak dari hasil observasi yang dilakukan oleh guru kelas IV saat mengamati 

praktikan dalam mengajar. Jumlah skor yang diperoleh adalah 31 dengan rata-

rata 2,81. Skor ini termasuk dalam kategori baik.  

b. Aktivitas siswa meningkat dari siklus I ke siklus II. Berdasarkan hasil observasi 

yang dilakukan oleh observer, jumlah skor yang diperoleh adalah 601 dengan 

rata-rata 15,02. Skor ini termasuk dalam kategori baik.  

c. Keterampilan menulis aksara Jawa meningkat dari siklus I ke siklus II. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh praktikan, jumlah skor yang 

diperoleh adalah 327 dengan rata-rata 9,08 dan termasuk dalam kategori cukup. 

Untuk ketuntasan klasikal hasil belajar siswa pada siklus II adalah 72,2% dan 

rata-rata nilai siswa 72,1. Hasil yang didapatkan belum memenuhi indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan praktikan yaitu 75%. Berdasarkan refleksi 
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dari pelaksanaan tindakan siklus II, maka perlu dilakukan perbaikan yaitu 

melanjutkan pelaksanaan pada siklus III. 

4.1.2.4 Revisi  

Revisi yang dilakukan untuk pelaksanaan tindakan siklus III adalah sebagai 

berikut:  

a. Guru lebih mengkondisikan siswa untuk lebih kondusif saat berkelompok. 

b. Guru lebih meningkatkan kreativitas saat proses belajar mengajar. 

c. Guru lebih meningkatkan saat membimbing siswa dalam pembuatan skenario 

kerja berupa pembuatan kata berangkai. 

4.1.2.5 Rekapitulasi Siklus I dan Siklus II 

Rekapitulasi data keterampilan guru, aktivitas siswa, keterampilan menulis 

siswa dan hasil belajar pada siklus I dan siklus II adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Rekapitulasi Data Siklus I dan Siklus II 

No  Data  Siklus 1 Siklus II 

1 Keterampilan Guru Skor  25 31 

Kategori  Cukup  Baik  

2 Aktivitas Siswa Skor  13,51 15,02 

Kategori  Cukup  Baik  

3 Keterampilan 

Menulis Aksara 

Jawa 

Skor  7,81 9,08 

Kategori  Cukup  Cukup 

4 Hasil Belajar Skor  68,1 72,1 

Ketuntasan  61,1% 72,2% 

Berdasarkan data tersebut, keterampilan guru pada siklus II memperoleh 

skor 31 dengan kategori baik. Aktivitas siswa pada siklus II memperoleh skor 

15,02 dengan kategori baik. Keterampilan menulis pada siklus II memperoleh 
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skor 9,08 dengan kategori cukup. Hasil belajar siswa pada siklus I diperoleh 

ketuntasan klasikal sebesar 61,1%. Ketuntasan klasikal hasil belajar meningkat 

pada siklus II menjadi 72,2%. 

4.1.3   Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

4.1.3.1 Pelaksanaan Tindakan 

Siklus III dilaksanakan pada hari Rabu, 10 April 2013 materi pada siklus III 

adalah aksara nglegena, sandhangan swara, sandhangan panyigeg wanda, dan 

pasangan aksara Jawa. Alokasi waktu yang digunakan adalah 2 jam pelajaran (2 x 

40 menit).  

4.1.3.2  Observasi 

4.1.3.2.1 Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada pelaksanaan tindakan siklus III 

yaitu pada pembelajaran menulis aksara Jawa melalui Modeling The Way dengan 

media flashcard pada siswa kelas IV SDN Mangkangkulon 01 Semarang dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.11 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III 

No Indikator 

Skor yang 

dicapai Skor  

1 2 3 4 

1. 
Melaksanakan prapembelajaran 

   √ 4 

2. 
Membuka pelajaran dengan apersepsi 

  √  3 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran    √ 4 

4. Mengajukan pertanyaan kepada siswa   √  3 

5. 
Melakukan demonstrasi berupa menulis 

aksara Jawa 
  √  3 

6. Membimbing pembentukan kelompok    √ 4 

7. 

Membimbing siswa dalam merancang 

skenario dan pendemonstrasian hasil kerja 

kelompok 

  √  3 

8. Memberikan variasi dalam pembelajaran   √  3 

9. Mengelola kelas   √  3 

10. Memberikan penguatan kepada siswa   √  3 

11. Menutup pelajaran   √  3 

                     Jumlah skor 36 

                        Rata-rata 3,27 

                        Kategori Sangat baik 

 

Berdasarkan tabel 4.11 hasil observasi keterampilan guru di atas diperoleh 

jumlah skor 36 dengan rata-rata 3,27. Hasil ini termasuk dalam kategori sangat 

baik. Hasil observasi setiap indikator pada siklus III dipaparkan secara lebih jelas 

sebagai berikut: 

1. Melaksanakan prapembelajaran  

Kegiatan prapembelajaran dilaksanakan sebelum kegiatan pembelajaran 

dimulai. Hal ini merupakan persiapan sebelum memulai pembelajaran. 

Kegiatan ini terdiri dari 4 deskriptor, skor yang diperoleh guru dalam 

melaksanakan prapembelajaran adalah 4. Adapun deskriptor yang muncul 
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adalah mengkondisikan siswa, mempersiapkan media yang akan digunakan, 

memimpin berdoa, guru melakukan presensi.   

2. Membuka pelajaran dengan apersepsi  

Kegiatan membuka pelajaran dengan apersepsi dilakukan setelah guru 

melaksanakan prapembelajaran. Skor yang diperoleh guru dalam membuka 

pelajaran adalah 3. Adapun deskriptor yang muncul yaitu mengadakan 

apersepsi yang dapat menarik perhatian siswa dengan bertanya langsung 

kepada siswa tentang pelajaran yang akan dipelajari, guru melakukan motivasi 

dengan menggunakan tepuk aksara dan bertanya tentang materi yang akan 

dibahas. Sedangkan deskriptor mengaitkan masalah pokok yang akan dibahas 

tidak muncul. 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

Tujuan pembelajaran pada siklus III yaitu melalui media flashcard, siswa 

dapat menulis huruf yang termasuk sandhangan swara, sandhangan panyigeg 

wandha, dan pasangan dengan tepat, kemudian melalui diskusi kelompok dan 

dengan menggunakan  media flashcard, siswa dapat menulis macam-macam 

sandhangan swara, sandhangan panyigeg wandha,  pasangan dan  membuat 

kata kemudian dirangkai menjadi kalimat. Skor yang diperoleh guru adalah 4. 

Adapun deskriptor yang muncul yaitu guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, menuliskan tujuan pembelajaran, menyampaikan tema pem-

belajaran dan menyampaikan kegiatan pembelajaran.  
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4. Mengajukan pertanyaan kepada siswa 

Untuk indikator mengajukan pertanyaan kepada siswa ada 4 deskriptor 

antara lain mengajukan pertanyaan, pertanyaan yang diajukan tidak berbelit-

belit atau mudah dipahami siswa, memindah gilirkan jawaban, memberikan 

waktu untuk berpikir. Skor yang diperoleh guru adalah 3. Untuk deskriptor 

memindah giliran jawaban belum muncul. 

5. Melakukan demonstrasi berupa menulis aksara Jawa 

Untuk mengajarkan sandhangan swara dan sandhangan panyigeg wandha 

kepada siswa, guru menggunakan media flashcard untuk memudahkan siswa 

dalam memahami menulis aksara Jawa. Selain itu guru mengulas kembali 

materi yang telah diajarkan pada waktu sebelumnya. Untuk skor yang 

diperoleh guru adalah 3. Adapun deskriptor yang muncul yaitu menggunakan 

media dan contoh untuk memperjelas, penyampaian materi secara jelas dengan 

bahasa yang mudah dipahami siswa dengan menggunakan demonstrasi, dan 

memberikan umpan balik. Sedangkan deskriptor memberikan penekanan 

terhadap materi yang penting belum tampak. 

6. Membimbing pembentukan kelompok 

Dalam membimbing pembentukan kelompok, guru mengelompokkan 

siswa menjadi 6 kelompok masing-masing beranggotakan 6 orang. Skor yang 

diperoleh guru adalah 4. Untuk deskriptor yang muncul yaitu guru 

mengorganisasikan siswa dalam kelompok, guru membimbing siswa 

berkelompok, guru memberikan waktu pada siswa untuk berkelompok, dan 

guru mengawasi pembentukan kelompok. 
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7. Membimbing siswa dalam merancang skenario dan pendemonstrasian hasil 

kerja kelompok  

Guru membimbing siswa dalam merancang skenario yaitu berupa 

membuat kata berangkai dengan tema nama-nama bunga. Skor yang diperoleh 

guru adalah 3. Untuk deskriptor yang muncul yaitu membimbing siswa dalam 

pembentukan kata membimbing dalam menentukan ide, dan memberi 

kesempatan siswa untuk bertanya. Sedangkan deskriptor yang belum tampak 

adalah memberi saran mengenai rancangan skenario yang dibuat siswa. 

8. Memberikan variasi dalam pembelajaran 

Guru memberikan variasi dalam pembelajaran untuk merangsang siswa 

agar lebih bersemangat di dalam menerima pelajaran. Skor yang diperoleh guru 

adalah 3. Untuk deskriptor yang muncul yaitu guru memberi pertanyaan 

kepada siswa tentang sejarah aksara Jawa, guru menggunakan tepuk aksara 

untuk membangkitkan semangat siswa dalam belajar, dan menggunakan media 

untuk memperjelas materi. Sedangkan deskriptor yang tidak tampak yaitu 

meminta siswa untuk menjabarkan model yang dibawa oleh guru. 

9. Mengelola kelas 

Dalam kegiatan mengelola kelas guru mengatur siswa agar kondisi belajar 

dapat berjalan secara optimal. Tetapi hal tersebut kurang berjalan dengan baik 

karena ada beberapa siswa yang membuat kegaduhan. Skor yang diperoleh 

guru adalah 3. Untuk deskriptor yang muncul yaitu mengelola waktu sesuai 

perencanaan pembelajaran, berkeliling membagi perhatian kepada siswa 

apabila ada siswa yang belum mengerti tentang tugas yang diberikan, guru 
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membantu mereka untuk menjelaskan kembali dan menciptakan kondisi belajar 

yang kondusif tetapi hal tersebut tidak dapat berjalan sampai akhir 

pembelajaran, kadang-kadang siswa ada yang ramai sendiri. Sedangkan 

deskriptor yang belum tampak adalah mengembalikan kondisi belajar menjadi 

optimal. 

10. Memberikan penguatan  

Guru memberikan penguatan kepada siswa agar lebih bersemangat 

semangat dalam belajar. Skor yang diperoleh guru adalah 3. Untuk deskriptor 

yang muncul yaitu memberi penguatan berupa verbal, memberi penguatan 

berupa gestural dan memberi penguatan berupa tanda. Sedangkan deskriptor 

yang belum tampak adalah memberi penguatan dengan sentuhan. 

11. Menutup pelajaran 

Sebelum menutup pelajaran guru menyimpulkan materi pelajaran bersama 

siswa. Kemudian guru memberikan soal evaluasi kepada siswa. Skor yang 

diperoleh guru adalah 3. Untuk deskriptor yang muncul yaitu menyimpulkan 

hasil pembelajaran, melakukan refleksi memberikan umpan balik terhadap 

proses dan hasil belajar siswa. Sedangkan deskriptor yang belum tampak 

adalah menyampaikan materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada siklus III 

keterampilan guru dalam pembelajaran menulis aksara Jawa mendapatkan 

kategori ketuntasan sangat baik. 

4.1.3.3.2 Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus III dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.7 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

No 
 

Indikator 

Frekuensi Skor  
 

Jumlah 

 

Rata- rata  1 2 3 4 

1. 
Mempersiapkan diri dalam 

menerima pembelajaran 0 0 12 24 132 
3,66 

2. 
Bertanya dan menjawab 

pertanyaan 
0 23 9 4 89 

2,47 

3. 

 

Memperhatikan media dan 

penjelasan guru 
0 23 11 2 87 

 

2,41 

4. 
Diskusi kelompok 

0 18 10 8 98 
2,72 

5. Membuat skenario sesuai tema 0 12 15 9 115 3,19 

 6. 

 

Menampilkan skenario 0 21 9 6      93 

 

2,58 

Jumlah 614 

Rata-rata 17,03 

Kategori Baik   

 

Perolehan skor setiap indikator di atas dipaparkan secara lebih rinci di bawah ini:        

1. Mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran 

Indikator ini berisi tentang persiapan siswa sebelum memperoleh pelajaran 

dari guru. Adapun deskriptornya adalah datang tepat waktu sebelum pelajaran 

dimulai, menyiapkan alat tulis dan buku pelajaran, memperhatikan penjelasan 

atau petunjuk guru untuk memulai pelajaran, tertib dan rapi ditempat duduk 

masing-masing. Perolehan skor untuk indikator mempersiapkan diri dalam 

menerima pelajaran pada siklus III, tidak ada siswa yang memperoleh skor 1, 

tidak ada siswa yang memperoleh skor 2, 12 siswa memperoleh skor 3, dan 24 



104 

 

siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 

3,66.  

2. Bertanya dan menjawab pertanyaan 

Guru memberikan pertanyaan yang mudah dipahami siswa. Hal ini 

membuat siswa lebih aktif untuk menjawab pertanyaan dari guru atau bahkan 

sebaliknya bertanya. Sikap yang ditunjukkan siswa saat bertanya dengan cara 

mereka mengangkat tangan sebelum mengemukakan pendapat, sudah mulai 

bertambah untuk siswa yang ingin bertanya. Perolehan skor untuk indikator 

bertanya dan menjawab pertanyaan pada siklus III, tidak ada siswa yang 

memperoleh skor 1, 23 siswa mendapat skor 2, 9 siswa mendapat skor 3, dan 4 

siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 

2,47.  

3. Memperhatikan media dan penjelasan guru 

Siswa mengamati media flashcard yang ditunjukkan oleh guru di depan 

kelas. Untuk siklus III guru mengajarkan pasangan dan mengulang kembali 

materi aksara nglegena, sandhangan swara, dan sandhangan panyigeg wandha. 

Beberapa siswa mulai antusias saat guru menampilkan media. Keantusiasan 

siswa dilihat dari mereka menyebutkan aksara nglegena, sandhangan swara, 

sandhangan panyigeg wandha, dan pasangan yang ditampilkan guru dan 

menjawab soal yang diberikan guru secara lisan. Perolehan skor untuk 

indikator memperhatikan media dan penjelasan guru pada siklus III, tidak ada 

siswa yang memperoleh skor 1, 23 siswa mendapat skor 2, 11 siswa mendapat 
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skor 3, dan 2 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh untuk 

indikator ini yaitu 2,41.  

4. Diskusi kelompok 

Guru mengelompokkan siswa menjadi 6 kelompok masing-masing 

beranggotakan 6 orang. Adapaun deskriptor dari diskusi kelompok adalah 

siswa melakukan diskusi kelompok, mencatat hasil diskusi kelompok, 

berdiskusi kelompok dengan antusias, dan berdiskusi kelompok dengan tertib. 

Perolehan skor untuk indikator diskusi kelompok pada siklus III adalah siswa 

tidak ada yang memperolehskor 1, skor 2 diperoleh 18 siswa, skor 3 diperoleh 

10 siswa, dan skor 4 diperoleh 8 siswa. Rata-rata skor untuk indikator ini yaitu 

2,72. 

5.  Membuat skenario sesuai tema 

Siswa membuat kata dengan tema sejarah aksara Jawa kemudian dirangkai 

menjadi sebuah kalimat, hal ini dilakukan dengan teman sekelompoknya. 

Adapun deskriptor dari membuat skenario sesuai tema adalah Perolehan skor 

untuk indikator membuat skenario sesuai tema pada siklus III adalah tidak ada 

siswa yang memperoleh skor 1, 12 siswa mendapat skor 2, 15 siswa mendapat 

skor 3, dan 9 siswa yang memperoleh skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh 

untuk indikator ini yaitu 3,19.  

6. Menampilkan skenario 

Setelah siswa berdiskusi dan membuat kalimat, perwakilan kelompok 

menampilkan skenario yang telah dibuatnya di depan kelas dan membacakan 

kata yang telah dibuat. Perolehan skor untuk indikator menampilkan skenario 
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pada siklus III adalah tidak ada siswa yang mendapat skor 1, 21 siswa 

mendapat skor 2, 9 siswa mendapat skor 3, dan 6 siswa yang memperoleh skor 

4. Rata-rata skor yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 2,58.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada siklus III 

aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis aksara Jawa mendapatkan kategori 

ketuntasan baik. 

4.1.3.3.3. Deskripsi Observasi Keterampilan Menulis Siswa 

Hasil dari observasi keterampilan menulis siswa pada pelaksanaan tindakan 

siklus III dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.13 

Skor Keterampilan Menulis Aksara Jawa Siklus III 

 

No 

 

Indikator 

Frekuensi Skor 
 

Jumlah  

 

Rata-rata  1 2 3 4 

1. Keajegan tulisan 0 8 17 11 111 3,08 

2. Kerapian tulisan 1 15 14 6 98 2,72 

3. Bentuk tulisan 1 20 11 5 93      2,58 

4. Kecepatan 0 7 19 10 114 3,16 

 Jumlah skor 416 

 Rata-rata 11,54 

 Kategori Baik  

 

Perolehan skor setiap indikator di atas dipaparkan secara lebih rinci di 

bawah ini: 

1. Keajegan tulisan     

Deskriptor dari indikator keajegan tulisan adalah konsistensi dalam 

menggunakan aksara Jawa, sandhangan swara, membuat kata, dan pasangan. 
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Perolehan skor untuk indikator keajegan tulisan pada siklus III adalah tidak ada 

siswa yang mendapat skor 1, 8 siswa mendapat skor 2, 17 siswa mendapat skor 

3, dan 11 siswa yang memperoleh skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh untuk 

indikator ini yaitu 3,08. 

2. Kerapian tulisan 

Deskriptor dari indikator kerapian tulisan adalah kerapian dalam menulis 

aksara Jawa berupa terdapat coretan atau tidak, tulisan mudah dibaca, selain itu 

kerapian dan kebersihan. Perolehan skor untuk indikator keajegan tulisan pada 

siklus III adalah 1 siswa yang mendapat skor 1, 15 siswa mendapat skor 2, 14 

siswa mendapat skor 3, dan 6 siswa yang memperoleh skor 4. Rata-rata skor 

yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 2,72.  

3. Bentuk tulisan 

Deskriptor dari indikator bentuk tulisan adalah memperhatikan ukuran 

tulisan, tebal tipis, kemiringan, dan letak penulisan aksara Jawa. Perolehan skor 

untuk indikator keajegan tulisan pada siklus III adalah 1 siswa yang mendapat 

skor 1, 20 siswa mendapat skor 2, 11 siswa mendapat skor 3, dan 5 siswa yang 

memperoleh skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 

2,58. 

4. Kecepatan 

Deskriptor dari indikator kecepatan adalah tepat waktu dalam 

memecahkan masalah saat diskusi, membuat skenario kerja, menampilkan 

skenario kerja, dan meyelesaikan soal evaluasi. Perolehan skor untuk indikator 

kecepatan pada siklus III adalah tidak ada siswa yang mendapat skor 1, 7 siswa 
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mendapat skor 2, 19 siswa mendapat skor 3, dan 10 siswa mendapat skor 4. 

Rata-rata skor yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 3,16. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada siklus III 

keterampilan menulis siswa dalam pembelajaran menulis aksara Jawa 

mendapatkan kategori ketuntasan baik. 

Hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus II hingga siklus III 

dalam menulis aksara Jawa. Pada siklus II diperoleh nilai terendah siswa adalah 

58 dan nilai tertinggi adalah 90 dengan rata-rata 72,1 dan ketuntasan klasikal 

72,2%. Setelah guru menggunakan model Modeling The Way dengan media 

flashcard, pada siklus III nilai terendah yang diperoleh siswa dari 58 menjadi 60, 

nilai tertinggi yang yang diperoleh siswa dari 90 menjadi 100. Nilai rata-rata juga 

mengalami peningkatan dari 72,1 menjadi 79, sedangkan ketuntasan klasikal 

meningkat dari 72,2% menjadi 83,3%. Peningkatan hasil belajar pada siklus II 

dengan siklus III dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini: 

Tabel 4.14 

Peningkatan Hasil Belajar siklus II dengan Siklus III 

No. Pencapaian Data Siklus II Data Siklus III 

1 Nilai terendah 58 60 

2 Nilai tertinggi 90 100 

3 Rata-rata 72,1 79 

4 Ketuntasan Klasikal 72,2% 83,3% 
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Gambar 4.3 Diagram Peningkatan Hasil Belajar Siklus II dengan Siklus III 

4.1.3.3 Refleksi  

Hasil refleksi pada siklus III adalah sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam mengajar meningkat pada setiap siklusnya dan sudah 

memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan. Jumlah skor yang diperoleh 

adalah 36 dengan rata-rata 3,27. Skor ini termasuk dalam kategori sangat baik.  

b. Aktivitas siswa meningkat pada setiap siklusnya dan sudah memenuhi 

indikator keberhasilan yang ditetapkan. Jumlah skor yang diperoleh adalah 614 

dengan rata-rata 17,03. Skor ini termasuk dalam kategori baik.  

c. Keterampilan menulis aksara Jawa meningkat pada setiap siklusnya dan sudah 

memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan. Jumlah skor yang diperoleh 

adalah 416 dengan rata-rata 11,54 dan termasuk dalam kategori baik. Hasil 

belajar keterampilan menulis aksara Jawa yang diperoleh sudah mencapai 

indikator keberhasilan yang ditetapkan. Untuk ketuntasan klasikal hasil belajar 

siswa pada siklus III adalah 83,3% dan rata-rata nilai siswa 79. Hasil yang 

didapatkan sudah memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan 

praktikan yaitu 75%.  
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4.1.3.4 Rekapitulasi Data Awal, Siklus I, Siklus II, Siklus III  

Rekapitulasi data keterampilan guru, aktivitas siswa, keterampilan menulis 

siswa dan hasil belajar pada tes awal, siklus I, siklus II, siklus III adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.15 

Rekapitulasi Data Awal, Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

No  Data  Tes 

Awal 

Siklus 1 Siklus II Siklus III 

1 Keterampilan 

Guru 

Skor   25 31 36 

Kategori   Cukup Baik Sangat 

baik  

2 Aktivitas 

Siswa 

Skor   13,51 15,02 17,03 

Kategori   Cukup  Baik Baik 

3 Keterampilan 

Menulis 

Aksara Jawa 

Skor   7,81 9,08 11,54 

Kategori   Cukup Cukup Baik 

4 Hasil Belajar Skor  60,7 68,1 72,1 79 

Ketuntasan  44,4% 61,1% 72,2% 83,3% 

 

Tabel 4.16 

Rekapitulasi Hasil Belajar Pra Siklus, Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

No  Pencapaian  Pra siklus Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Rata-rata 60,7 68,1 72,1 79 

2 Nilai terendah 50 55 58 60 

3 Nilai tertinggi  75 80 90 100 

4 Persentase 

ketuntasan 

44,4% 61,1% 72,2% 83,3% 
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Tabel 4.17 

Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

No  Indikator  Perolehan Skor 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Melaksanakan prapembelajaran  4 4 4 

2 Membuka pelajaran dengan apersepsi  2 3 3 

3 Menyampaikan tujuan pembelajaran 2 3 4 

4 Mengajukan pertanyaan kepada siswa 2 2 3 

5 Melakukan demonstrasi berupa 

menulis aksara Jawa 

2 3 3 

6 Membimbing pembentukan kelompok 2 4 4 

7 Membimbing siswa dalam merancang 

skenario dan pendemonstrasian hasil 

kerja kelompok 

2 2 3 

8 Memberikan variasi dalam 

pembelajaran 

3 3 3 

9 Mengelola kelas 2 2 3 

10 Memberikan penguatan kepada siswa 2 3 3 

11 Menutup pelajaran 2 2 3 

 Jumlah  25 31 36 

 Rata-rata 2,27 2,81 3,27 

 Kategori  Cukup  Baik  Sangat baik 

 
Gambar 4.4 Diagram Perbandingan Keterampilan Guru Siklus I, Siklus II, dan 

Siklus III 
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Tabel 4.18 

Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I, II, dan III 

No  Indikator  Perolehan Skor 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

III 

1 Mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran 2,63 3,11 3,66 

2 Bertanya dan menjawab pertanyaan 2,08 2,19 2,47 

3 Memperhatikan media dan penjelasan guru 2,25 2,5 2,41 

4 Diskusi kelompok 2,33 2,5 2,72 

5 Membuat skenario sesuai tema 2 2,36 3,19 

6 Menampilkan skenario 2,22 2,36 2,58 

 Jumlah  488 601 614 

 Rata-rata 13,51 15,02 17,03 

 Kategori  Cukup  Baik  Baik 

 

Gambar 4.5 Diagram Perbandingan Aktivitas Siswa Siklus 1, Siklus II, dan 

Siklus III 
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Tabel 4.19 

Data Hasil Pengamatan Keterampilan Menulis Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

No  Indikator  Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Keajegan tulisan  1,97 2,36 3,08 

2 Kerapian tulisan 2,02 2,22 2,72 

3 Bentuk tulisan  1,88 2,25 2,58 

4 Kecepatan 1,94 2,25 3,16 

 Jumlah  303 327 416 

 Rata-rata 7,81 9,08 11,54 

 Kategori  Cukup  Cukup Baik 

 

 
Gambar  4.6 Diagram Perbandingan Keterampilan Menulis Aksara Jawa Siklus I, 

Siklus II, dan Siklus III 
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guru sebagai modal awal untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya secara 

terencana dan profesional. Hasil observasi keterampilan guru pada pembelajaran 

menulis aksara Jawa menggunakan model pembelajaran Modeling The Way 

dengan media flashcard mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Hasil yang 

diperoleh mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Peningkatan tersebut 

dijelaskan secara rinci sebagai berikut: 

Indikator 1 yaitu guru melaksanakan kegiatan prapembelajaran, skor yang 

diperoleh keterampilan guru pada siklus I, siklus II, dan siklus III adalah 4 

deskriptor yang tampak. Untuk deskriptor yang tampak yaitu mengkondisikan 

siswa, mempersiapkan media, memimpin berdoa, dan melakukan presensi. .   

Keterampilan guru saat melaksanakan kegiatan prapembelajaran di kelas 

sudah berjalan dengan baik, karena guru mempersiapkan segala sesuatu yang akan 

digunakan dalam kegiatan prapembelajaran, seperti: presensi dan media. Hal ini 

perlu dilaksanakan karena proses belajar mengajar perlu direncanakan agar 

pembelajaran berlangsung dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan 

(Hamdani 2011: 56). 

Indikator 2 yaitu guru membuka pelajaran dengan apersepsi, skor yang 

diperoleh keterampilan guru pada siklus I adalah 2 deskriptor yang tampak, untuk 

indikator yang tampak yaitu mengadakan apresepsi yang dapat menarik perhatian 

siswa dengan bertanya langsung kepada siswa tentang pelajaran yang akan 

dipelajari, guru melakukan motivasi dengan menggunakan tepuk aksara. 

Kemudian skor meningkat pada siklus II dan siklus III dengan perolehan skor 3. 
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Untuk deskriptor yang tidak tampak adalah mengaitkan masalah pokok yang akan 

dibahas. 

Keterampilan guru saat membuka pelajaran sudah berjalan dengan baik. 

Untuk lebih meningkatkan semangat siswa, guru memotivasi siswa dengan 

menggunakan tepuk aksara dan menggunakan media yang menarik agar siswa 

lebih bersemangat dalam belajar. Dengan mengunakan motivasi menyebabkan 

meningkatnya keterampilan guru pada siklus II dan siklus III. Kegiatan guru 

tersebut sesuai dengan pendapat Sardiman (2011: 75), yang menyatakan bahwa 

motivasi belajar adalah merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual. 

Peranannya yang khas adalah dalam hal menumbuhkan gairah, merasa senang, 

dan semangat untuk belajar.. 

Indikator 3 yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran, skor yang diperoleh 

keterampilan guru pada siklus I adalah 2, untuk deskriptor yang tampak yaitu guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan menuliskan tujuan pembelajaran. 

Kemudian meningkat pada siklus II memperoleh skor 3 dan siklus III guru 

memperoleh skor 4 berdasarkan 4 deskriptor yang tampak yaitu menyampaikan 

tujuan pembelajaran, menuliskan tujuan pembelajaran, menyampaikan tema 

pembelajaran dan menyampaikan tema pembelajaran. 

Keterampilan guru saat menyampaikan tujuan pembelajaran sudah berjalan 

dengan baik. Guru melakukan perbaikan pada setiap siklus dengan melakukan 

refleksi agar saat guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa dapat 

berjalan sesuai harapan. Hal ini sesuai dengan pendapat Hasibuan dan Moedjiono 

(2010: 75) yang menyatakan bahwa mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas 
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merupakan salah satu usaha yang dikerjakan guru sebagai usaha memberikan 

gambaran yang jelas kepada siswa mengenai hal-hal yang akan dipelajari dengan 

cara mengemukakan dan singkat. 

Indikator 4 yaitu mengajukan pertanyaan kepada siswa, skor yang diperoleh 

keterampilan guru pada siklus I adalah 2, untuk deskriptor yang tampak yaitu 

mengajukan pertanyaan dan pertanyaan yang diajukan tidak berbelit-belit atau 

mudah dipahami siswa. Pada siklus II memperoleh skor 2 dan siklus III 

memperoleh skor 3. Untuk deskriptor yang tidak tampak adalah memindahkan 

giliran jawaban. 

Keterampilan guru dalam mengajukan pertanyaan kepada siswa. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Rusman (2012: 22) yang menyatakan bahwa bertanya 

dapat memunculkan aktualisasi diri siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan cara bertanya. Bertanya dapat 

dilakukan siswa dalam setiap kesempatan, untuk itu guru harus mampu 

memfasilitasi kemampuan bertanya siswa untuk digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Indikator 5 yaitu melakukan demonstrasi berupa menulis aksara Jawa, skor 

yang diperoleh keterampilan guru pada siklus I adalah 2, untuk deskriptor yang 

tampak yaitu menggunakan media dan contoh untuk memperjelas dan 

memberikan umpan balik. Pada siklus II dan siklus III memperoleh skor 3. Untuk 

deskriptor yang tidak tampak adalah memberikan penekanan pada materi yang 

penting. 
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Keterampilan guru dalam melakukan demonstrasi berupa menulis aksara 

Jawa mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan guru menggunakan media dan 

contoh untuk memperjelas saat melakukan demonstrasi. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Mujis dan Reynold (dalam Suprijono 2009: 51) bahwa dalam 

demonstrasi, guru mendeskripsikan dan membuat model dengan menggunakan 

sumber dan gambar yang tepat. 

Indikator 6 adalah membimbing pembentukan kelompok, skor yang 

diperoleh keterampilan guru pada siklus I adalah 2, untuk deskriptor yang tampak 

yaitu mengorganisasikan siswa dalam kelompok dan guru membimbing siswa 

berkelompok. Pada siklus II dan siklus III memperoleh skor 4, dengan deskriptor 

tampak semua. 

Guru dalam membimbing siswa untuk berkelompok mengalami pening-

katan. Guru berusaha untuk mengkondisikan siswa agar kondusif. Keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara yang dapat dilakukan 

untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara 

sekelompok (Rusman 2012: 89). 

Indikator 7 adalah membimbing siswa dalam merancang skenario dan 

pendemonstrasian hasil kerja kelompok. Skor yang diperoleh keterampilan guru 

pada siklus I adalah 2, untuk deskriptor yang tampak yaitu membimbing siswa 

dalam pembentukan kata dan memberi kesempatan siswa untuk bertanya. Pada 

siklus II, masih seperti siklus I skor yang diperoleh tetap 2, kemudian meningkat 

pada siklus III menjadi skor 3, untuk deskriptor yang tidak tampak adalah 

memberi saran mengenai rancangan skenario yang dibuat siswa. 
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Guru dalam membimbing siswa dalam merancang skenario dan 

pendemonstrasian hasil kerja kelompok, guru memberikan arahan ketika siswa 

mengalami kesulitan, selain itu guru memberikan ide dalam membuat skenario. 

Hal itu sesuai dengan pendapat dari Hamdani (2011: 35) yaitu guru menjelaskan 

kepada siswa cara membentuk kelompok belajar dan membimbing kelompok 

belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. 

Indikator 8 adalah memberikan variasi dalam pembelajaran. Skor yang 

diperoleh keterampilan guru pada siklus I, siklus II, dan siklus III adalah 3, untuk 

deskriptor yang tampak yaitu guru memberi pertanyaan kepada siswa tentang 

sejarah aksara Jawa, guru menggunakan tepuk aksara untuk membangkitkan 

semangat siswa dalam belajar, dan menggunakan media untuk memperjelas 

materi. Sedangkan deskriptor yang tidak tampak yaitu meminta siswa untuk 

menjabarkan model yang dibawa oleh guru. 

Keterampilan guru saat memberikan variasi dalam pembelajaran. Guru 

berusaha memberikan variasi terhadap kegiatan pembelajaran agar tidak monoton. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hasibuan dan Moedjiono (2010: 64) yang 

menyatakan bahwa penggunaan variasi bertujuan mengatasi kebosanan siswa, 

sehingga dalam proses belajarnya siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, 

keantusiasan, serta berperan secara aktif. 

Indikator 9 adalah mengelola kelas. Skor yang diperoleh keterampilan guru 

pada siklus I adalah 2, untuk deskriptor yang tampak yaitu mengelola waktu 

sesuai perencanaan pembelajaran dan berkeliling membagi perhatian kepada 

siswa apabila ada siswa yang belum mengerti tentang tugas yang diberikan, guru 
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membantu mereka untuk menjelaskan kembali. Pada siklus II, masih seperti siklus 

I skor yang diperoleh tetap 2, kemudian meningkat pada siklus III menjadi skor 3, 

untuk deskriptor yang tidak tampak adalah mengembalikan kondisi belajar 

menjadi optimal. 

Guru di dalam mengelola kelas, berusaha menciptakan kondisi belajar yang 

kondusif, selain itu membagi perhatian kepada siswa. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Usman (dalam Rusman 2012: 90) yang menyatakan bahwa pengelolaan 

kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi 

belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses 

pembelajaran. 

Indikator 10 adalah memberikan penguatan kepada siswa. Skor yang 

diperoleh keterampilan guru pada siklus I adalah 2, untuk deskriptor yang tampak 

yaitu memberi penguatan berupa verbal dan memberi penguatan berupa gestural. . 

Pada siklus II dan siklus III memperoleh skor 3 untuk deskriptor yang belum 

tampak adalah memberi penguatan dengan sentuhan .  

Keterampilan guru dalam memberi penguatan dapat berupa memberikan 

respon terhadap tindakan siswa dengan memberikan penghargaan berupa pujian 

seperti berkata pintar dan acungan jempol agar siswa lebih termotivasi. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Sardiman (2011: 94) yang menyatakan bahwa dengan 

memberikan pujian yang tepat akan memupuk suasana yang menyenangkan dan 

mempertinggi gairah belajar serta sekaligus akan membangkitkan harga diri. 

Indikator 11 adalah menutup pelajaran. Skor yang diperoleh keterampilan 

guru pada siklus I adalah 2, untuk deskriptor yang tampak yaitu yaitu 
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menyimpulkan hasil pembelajaran dan melakukan refleksi. Pada siklus II, masih 

seperti siklus I skor yang diperoleh tetap 2, kemudian meningkat pada siklus III 

menjadi skor 3 untuk deskriptor yang belum tampak adalah menyampaikan materi 

yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya.  

Keterampilan guru dalam menutup pelajaran dapat berupa menyimpulkan 

hasil pembelajaran bersama siswa, siswa mengerjakan tes evaluasi, dan 

melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah dipelajari. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Rusman (2012: 92) kegiatan menutup pelajaran dilakukan untuk 

memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, 

mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan data yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa keterampilan 

guru terus meningkat. Pada siklus I memperoleh skor 25 dengan kategori cukup, 

kemudian pada siklus II memperoleh skor 31 dengan kategori baik dan meningkat 

pada siklus III meningkat menjadi 36 dengan kategori sangat baik. Peningkatan 

terjadi karena guru menggunakan Modeling The Way dengan media flashcard 

dalam pembelajaran, selain itu guru melakukan refleksi dan revisi disetiap 

pertemuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. 

4.2.2.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran menulis aksara Jawa 

menggunakan model pembelajaran Modeling The Way dengan media flashcard. 

Hasil yang diperoleh mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Peningkatan 

tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut: 
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Indikator 1 adalah mempersiapkan diri dalam menerima pelajaran. Pada 

siklus I memperoleh rata-rata skor 2,6 kemudian siklus II memperoleh rata-rata 

skor 3,1 dan siklus III memperoleh rata-rata skor 3,7. Deskriptor yang tampak 

adalah datang tepat waktu sebelum pelajaran dimulai, menyiapkan alat tulis dan 

buku pelajaran, memperhatikan penjelasan atau petunjuk guru untuk memulai 

pelajaran, tertib dan rapi ditempat duduk masing-masing. 

Indikator memersiapkan diri dalam menerima pelajaran termasuk dalam 

emotional activities. Dalam penelitian ini ditunjukkan dengan perubahan emosi 

siswa dalam menulis akasara Jawa. Misalnya senang, gembira, dan tidak merasa 

bosan selama proses pembelajaran berlangsung. Aktivitas siswa dapat meningkat 

karena guru mengkondisikan siswa untuk siap dalam menerima pelajaran. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Slameto (2010: 59) bahwa kesiapan perlu diperhatikan 

dalam proses belajar, karena jika siswa dalam belajar sudah memiliki kesiapan, 

maka akan mendapatkan hasil belajar yang optimal.  

Indikator 2 adalah bertanya dan menjawab pertanyaan. Pada siklus I 

memperoleh rata-rata skor 2,1 kemudian siklus II memperoleh rata-rata skor 2,2 

dan siklus III memperoleh rata-rata skor 2,5. Deskriptor yang tampak adalah 

mengangkat tangan sebelum bertanya atau menjawab, tertib dalam megajukan 

pertanyaan dan menjawab, pertanyaan dan jawaban sesuai dengan tema, 

pertanyaan dapat memancing siswa lain untuk berpartisipasi. 

Aktivitas siswa dalam penelitian ini merupakan oral activities, antara lain: 

menanyakan, meneruskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, 

mengadakan wawancara, diskusi, interupsi (Diedrich dalam Sardiman 2011: 101). 
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Dalam penelitian ini ditunjukkan dengan adanya pertanyaan atau pendapat siswa 

mengenai hal yang berkaitan dengan penjelasan guru, penggunaan media maupun 

dengan materi aksara Jawa yang diajarkan. 

Indikator 3 adalah memperhatikan media dan penjelasan guru. Pada siklus I 

memperoleh rata-rata skor 2,2 kemudian siklus II memperoleh rata-rata skor 2,5 

dan siklus III memperoleh rata-rata skor 2,4. Deskriptor yang tampak adalah 

mengamati media, mendengan penjelasan guru, bertanya tentang media dan 

penjelasan guru, memberi umpan balik berupa tanggapan. 

Aktivitas siswa dalam penelitian ini merupakan listening activities, sebagai 

contoh: mendengarkan, uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. Dalam 

penelitian ini ditunjukkan dengan kondisi siswa mendengarkan penjelasan guru. 

Aktivitas siswa meningkat karena guru menggunakan media agar pembelajaran 

lebih menarik. Usaha guru tersebut sesuai dengan pendapat Hamdani (2011: 243). 

Media adalah adalah alat bantu dan bahan  pembelajaran. Belajar melibatkan alat 

indra yang perlu pacuan secukupnya. Dengan menggunakan alat bantu maka alat 

indra terpacu, hal ini dapat mendorong semangat belajar siswa. 

Indikator 4 adalah diskusi kelompok. Pada siklus I memperoleh rata-rata 

skor 2,3 kemudian siklus II memperoleh rata-rata skor 2,4 dan siklus III 

memperoleh rata-rata skor 2,7. Deskriptor yang tampak adalah siswa melakukan 

diskusi kelompok, mencatat hasil diskusi kelompok, berdiskusi kelompok dengan 

antusias, dan berdiskusi kelompok dengan tertib. 

Aktivitas siswa dalam penelitian ini merupakan mental activities, sebagai 

contoh: menggali, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, 
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mengambil keputusan. Dalam penelitian ini siswa memecahkan soal yang 

diberikan guru. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat memecahkan soal bersama 

teman sekelompoknya. Hal ini sesuai dengan pendapat  Rusman (2012: 89) bahwa 

siswa berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil di bawah bimbingan guru atau 

temannya untuk berbagai informasi, pemecahan masalah atau pengambilan 

keputusan. 

Indikator 4 adalah diskusi kelompok. Pada siklus I memperoleh rata-rata 

skor 2,3 kemudian siklus II memperoleh rata-rata skor 2,4 dan siklus III 

memperoleh rata-rata skor 2,7. Deskriptor yang tampak adalah siswa melakukan 

diskusi kelompok, mencatat hasil diskusi kelompok, berdiskusi kelompok dengan 

antusias, dan berdiskusi kelompok dengan tertib. 

Aktivitas siswa dalam penelitian ini merupakan mental activities, sebagai 

contoh: menggali, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, 

mengambil keputusan. Dalam penelitian ini siswa memecahkan soal yang 

diberikan guru. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat memecahkan soal bersama 

teman sekelompoknya. Hal ini sesuai dengan pendapat  Rusman (2012: 89) bahwa 

siswa berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil di bawah bimbingan guru atau 

temannya untuk berbagai informasi, pemecahan masalah atau pengambilan 

keputusan. 

Indikator 5 adalah membuat skenario sesuai tema. Pada siklus I memperoleh 

rata-rata skor 2, kemudian siklus II memperoleh rata-rata skor 2,4 dan siklus III 

memperoleh rata-rata skor 3,2. Deskriptor yang tampak adalah menyiapkan alat 

tulis, menentukan ide, membuat skenario dan kesesuaian hasil dengan tema. 
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Aktivitas siswa dalam penelitian ini merupakan writing activities, seperti; 

menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin. Melalui aktivitas menulis 

siswa dapat melatih melatih kemampuan dalam menulis aksara Jawa. Hal ini 

sesuai dengan pendapat (Doyin dan Wagiran 2009:12) bahwa menulis merupakan 

salah satu keterampilan berbahasa yang dipergunakan dalam komunikasi secara 

tidak langsung. Keterampilan menulis tidak didapatkan secara alamiah, tetapi 

harus melalui proses belajar dan berlatih. 

Indikator 6 adalah menampilkan skenario. Pada siklus I memperoleh rata-

rata skor 2,2 kemudian siklus II memperoleh rata-rata skor 2,4 dan siklus III 

memperoleh rata-rata skor 2,6. Deskriptor yang tampak adalah menampilkan hasil 

skenario, menceritakan hasil skenario, suara jelas, memajang hasil karya. 

Aktivitas siswa dalam penelitian ini merupakan visual activities, seperti: 

membaca, memperhatikan gambar, demontrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

Dalam penelitian ini ditunjukkan dengan kondisi siswa dalam menampilkan 

skenario kerja. Peningkatan aktivitas siswa yang diperoleh sebagai akibat dari 

usaha guru untuk memotivasi siswa agar berani menampilkan hasil kerjanya di 

depan kelas. Hal ini sesuai dengan pendapat Rifa’i dan Anni (2009:161) bahwa 

motivasi sangat penting dilakukan karena menjadi faktor penyebab belajar, namun 

juga memperlancar belajar dan hasil belajar. 

Berdasarkan data yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa aktivitas siswa 

terus meningkat. Pada siklus I memperoleh skor 13,51 dengan kategori cukup, 

kemudian pada siklus II memperoleh skor 15,02 dengan kategori baik dan 

meningkat pada siklus III meningkat menjadi 17,03 dengan kategori baik. 
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Peningkatan terjadi karena guru menggunakan Modeling The Way dengan media 

flashcard dalam pembelajaran, selain itu guru melakukan refleksi dan revisi 

disetiap pertemuan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan 

aktivitas siswa agar lebih semangat dalam belajar.  

4.2.2.3 Keterampilan Menulis Aksara Jawa 

Hasil observasi keterampilan menulis aksara Jawa siswa menggunakan 

model pembelajaran Modeling The Way dengan media flashcard. Hasil yang 

diperoleh mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Peningkatan tersebut 

dijelaskan secara rinci sebagai berikut: 

Indikator I adalah keajegan tulisan Pada siklus I memperoleh rata-rata skor 

1,97 kemudian siklus II memperoleh rata-rata skor 2,36 dan siklus III memperoleh 

rata-rata skor 3,08. Deskriptor yang tampak adalah konsistensi dalam meng-

gunakan aksara Jawa nglegena, sandhangan swara, pasangan dan konsistensi 

dalam membuat kata. 

Di dalam menulis diperlukan adanya konsistensi, hal ini sangat diperlukan 

agar tulisan tidak berubah-ubah sesuai kehendak penulis. Hal ini sependapat 

dengan Soehardjono (2006) bahwa di dalam penulisan harus tetap konsisten 

sesuai kaidah yang berlaku dan tidak berubah-ubah seperti yang diinginkan 

penulis. 

Indikator II adalah kerapian tulisan pada siklus I memperoleh rata-rata skor 

2,02 kemudian siklus II memperoleh rata-rata skor 2,22 dan meningkat pada 

siklus III dengan rata-rata skor 2,72. Deskriptor yang tampak adalah kerapian 
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dalam menulis aksara Jawa berupa terdapat coretan atau tidak, tulisan mudah 

dibaca, selain itu kerapian dan kebersihan. 

Kerapian sangat diperlukan ketika seseorang menulis, karena apabila tulisan 

rapi maka akan memudahkan bagi pembaca. Menurut Rahman (2010) kerapian 

tulisan terdiri dari kerapian tulisan berangkai dan kejelasan (keteridentifikasian 

huruf) tulisan. 

Indikator III adalah bentuk tulisan pada siklus I memperoleh rata-rata skor 

1,86  kemudian siklus II memperoleh rata-rata skor 2,25 dan meningkat pada 

siklus III dengan rata-rata skor 2,58. Deskriptor yang tampak adalah 

memperhatikan ukuran tulisan, tebal tipis, kemiringan, dan letak penulisan aksara 

Jawa. 

Di dalam menulis, bentuk tulisan sangat mempengaruhi karena selain tata 

penulisan harus benar, kejelasan tulisan juga diperlukan. Menurut Nurudin (2010: 

39) asas menulis yang baik antara lain adalah kejelasan (clarity), maksudnya 

adalah tulisan harus dapat dimengerti oleh pembaca sehingga pembaca tidak 

mengalami kesusahan dalam membaca tulisan. 

Indikator IV adalah kecepatan pada siklus I memperoleh rata-rata skor 1,97 

kemudian siklus II memperoleh rata-rata skor 2,25 dan meningkat pada siklus III 

dengan rata-rata skor 3,16. Deskriptor yang tampak adalah tepat waktu dalam 

memecahkan masalah saat diskusi, membuat skenario kerja, menampilkan 

skenario kerja, dan meyelesaikan soal evaluasi. 

Di dalam menulis, kecepatan juga diperlukan untuk mengukur sejauh mana 

siswa dapat mengerjakan soal dari guru. Hal ini menyebabkan siswa 
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mendengarkan materi yang dijelaskan guru. Kemudian siswa saling berkompetisi 

mengerjakan soal yang diberikan guru dan dikumpulkan secepatnya untuk 

mengetahui hasil yang diperolehnya. Hal ini sependapat dengan Sardiman (2011: 

93) bahwa saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi siswa 

untuk mendorong siswa.  

Berdasarkan data yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa keterampilan 

menulis aksara Jawa siswa terus meningkat. Pada siklus I memperoleh skor 7,81 

dengan kategori cukup, kemudian pada siklus II memperoleh skor 9,08 dengan 

kategori cukup dan meningkat pada siklus III meningkat menjadi 11,54 dengan 

kategori baik. Peningkatan terjadi karena guru menggunakan Modeling The Way 

dengan media flashcard dalam pembelajaran, selain itu guru melakukan refleksi 

dan revisi disetiap pertemuan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan 

meningkatkan aktivitas siswa agar lebih semangat dalam belajar.  

Peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran menulis aksara Jawa 

menggunakan model pembelajaran Modeling The Way dengan media flashcard 

mengalami peningkatan pada siklus I sampai siklus III disetiap pertemuan. Hasil 

belajar menulis aksara Jawa pada siklus I diperoleh data sebagai berikut: nilai 

terendah 55, nilai tertinggi 80 dengan rata-rata 68,1 dan ketuntasan klasikal 

61,1%. Pada siklus II dengan perolehan nilai terendah siswa yaitu 58,  nilai 

tertinggi 80 dengan rata-rata 72,1 dan ketuntasan klasikal 72,2%. Hasil belajar 

menulis aksara Jawa pada siklus III meningkat. Nilai terendah yang diperoleh 

siswa yaitu 60, nilai tertinggi 100 dengan rata-rata 79 dan ketuntasan klasikal 

83,3%. Pada siklus III, nilai yang diperoleh sudah melebihi dari indikator 
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keberhasilan yang ditetapkan yaitu 75%, sehingga siklus dihentikan pada siklus 

III. Berdasarkan hasil belajar pada siklus I sampai siklus III, telah terjadi 

peningkatan hasil belajar siswa. Adanya perubahan pada siswa setelah mengalami 

proses pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Rifa’i dan Anni 

(2009:85) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. 

4.2.3 Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi hasil penelitian dengan model pembelajaran Modeling The Way 

dengan media flashcard memberikan kesempatan bagi siswa untuk berperan aktif 

dalam proses pembelajaran sehingga siswa lebih semangat dan aktif dalam proses 

pembelajaran, serta memperoleh pengalaman baru. Selain itu implikasi yang 

diperoleh dari penelitian ini ada tiga hal, yaitu: 

4.2.3.1 Implikasi Teoretis 

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah perbaikan dalam kualitas 

pembelajaran menulis aksara Jawa. Melalui Modeling The Way dengan media 

flashcard dapat dijadikan referensi guru sebagai model pembelajaran. Selain itu 

model pembelajaran Modeling The Way dengan media flashcard, dapat menarik 

meningkatkan perhatian dan aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Model ini juga mengajarkan keterampilan siswa dalam menulis aksara Jawa. 

Selain itu dapat meningkatkan siswa dalam bekerja kelompok dan memecahkan 

masalah. Penelitian dengan menerapkan Modeling The Way dengan media 

flashcard dapat memberi konstribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

berupa implementasi Modeling The Way dengan media flashcard pada 
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pembelajaran bahasa Jawa serta dapat menjadi landasan bagi penelitian 

selanjutnya. 

4.2.3.2 Implikasi Praktis 

Memperoleh solusi pemecahan masalah serta memperbaiki model 

pembelajaran yang menyenangkan sekaligus mampu meningkatkan kreativitas 

guru. 

4.2.3.3 Implikasi Paedagogis 

Implikasi paedagogis penelitian ini adalah pada proses pembelajaran 

meningkatkan keaktifan siswa, motivasi belajar siswa, dan pemahamannya 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu memberikan 

pengalaman bagi siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa. Dalam hal ini, peranan 

guru adalah memberikan bantuan kepada siswa, memantau jalannya diskusi, dan 

membimbing siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1    SIMPULAN 

 Berdasarkan analisis data peningkatan keterampilan siswa menulis aksara 

Jawa melalui model pembelajaran Modeling The Way dengan media flashcard 

yang telah dilaksanakan pada siswa kelas IV SDN Mangkangkulon 01 Semarang 

diperoleh data sebagai berikut. 

Model pembelajaran Modeling The Way dengan media flashcard dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis aksara Jawa pada 

siswa kelas IV SDN Mangkangkulon 01 Semarang. Hasil observasi keterampilan 

guru pada siklus I skor keterampilan guru mencapai 25 dengan kategori cukup, 

pada siklus II skor keterampilan guru mencapai 31 dengan kategori baik, dan pada 

siklus III skor keterampilan guru mencapai 36 dengan kategori sangat baik. 

Model pembelajaran Modeling The Way dengan media flashcard dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis aksara Jawa pada siswa 

kelas IV SDN Mangkangkulon 01 Semarang. Hasil observasi aktivitas siswa pada 

siklus I rata-rata skor aktivitas siswa mencapai 13,51 dengan kategori cukup, pada 

siklus II rata-rata skor aktivitas siswa mencapai 15,02 dengan kategori baik, dan 

pada siklus III rata-rata skor aktivitas siswa mencapai 17,03 dengan kategori baik. 

Model pembelajaran Modeling The Way dengan media flashcard dapat 

meningkatkan keterampilan menulis siswa dalam pembelajaran menulis aksara Jawa 

pada siswa kelas IV SDN Mangkangkulon 01 Semarang. Pada siklus I rata-rata 
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nilai siswa mencapai 68,1 dengan ketuntasan klasikal 61,1%, pada siklus II rata-

rata nilai siswa mencapai 72,1 dengan ketuntasan klasikal 72,2%, dan pada siklus 

III rata-rata nilai siswa mencapai 79 dengan ketuntasan klasikal 83,3%.  

 

5.2  SARAN 

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian tindakan kelas yang dilakukan 

pada siswa kelas IV SDN Mangkangkulon 01 Semarang, peneliti dapat 

memberikan saran sebagai berikut. 

5.2.1 Bagi Guru 

Modeling The Way dengan media flashcard merupakan model pembelajaran 

yang menarik, yang dapat diterapkan saat pembelajaran menulis aksara Jawa dan 

dapat dicoba  pada mata pelajaran lainnya. 

5.2.2 Bagi Siswa 

Modeling The Way dengan media flashcard dapat meningkatkan 

keterampilan siswa dalam menulis aksara Jawa, selain itu dapat meningkatkan 

kerjasama saat berkelompok. 

5.2.3 Bagi Lembaga 

Hendaknya penelitian dengan model pembelajaran Modeling The Way 

dengan media flashcard dapat dikembangkan lebih lanjut, baik oleh guru, 

lembaga maupun pengembang pendidikan lainnya dengan harapan penerapan 

model pembelajaran Modeling The Way dengan media flashcard dalam 

pembelajaran menjadi lebih baik. 
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Lampiran 1. Surat-surat Penelitian 
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Lampiran 2. Kisi-kisi Instrumen  

 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Judul: Peningkatan Keterampilan Menulis Aksara Jawa melalui Modeling The 

Way dengan Media Flashcard Pada Siswa Kelas IV SDN Mangkangkulon 01 

Semarang. 

 

No Variabel Indikator 
Sumber 

Data 

Alat / 

Instrumen 

1. Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

menulis aksara 

Jawa melalui 

Modeling The 

Way dengan 

media flashcard 

1. Melaksanakan pra pembelajaran 

2. Membuka pelajaran dengan 

apersepsi  

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran  

4. Mengajukan pertanyaan kepada 

siswa  

5. Melakukan demonstrasi berupa 

menulis aksara Jawa 

6. Membimbing pembentukan 

kelompok  

7. Membimbing siswa dalam 

merancang skenario dan 

pendemonstrasian hasil kerja 

kelompok  

8. Memberikan variasi dalam 

pembelajaran  

9. Mengelola kelas  

10. Memberikan penguatan kepada 

siswa  

11. Menutup pelajaran  

1. Guru 

2. Foto 

3. Wawan- 

cara 

4. Catatan 

lapangan 

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 

3. Lembar 

wawan- 

cara 

2. Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

menulis aksara 

Jawa melalui 

Modeling The 

Way dengan 

media flashcard 

1. Mempersiapkan diri dalam 

menerima pelajaran  

2. Memperhatikan media dan 

penjelasan guru  

3. Bertanya dan menjawab 

pertanyaan  

4. Diskusi kelompok  

5. Membuat skenario sesuai tema 

6. Menampilkan skenario  

1. Siswa 

2. Foto  

3. Catatan 

lapangan 

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 

3. Keterampilan 

menulis aksara 

Jawa melalui 

Modeling The 

Way dengan 

media flashcard 

1. Keajegan tulisan 

2. Kerapian tulisan 

3. Bentuk tulisan 

4. Kecepatan 

Siswa 

 

Lembar 

penilaian 

keterampi- 

lan menulis 

aksara Jawa 
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Lampiran 3. Lembar Pengamatan Keterampilan Guru 

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Peningkatan Keterampilan Menulis Aksara Jawa  

melalui Modeling The Way dengan Media Flashcard  Pada Siswa Kelas IV SDN 

Mangkangkulon 01 Semarang. 

 

Nama Guru  : Anestasia Wahyu Tiarasari 

Nama SD  : SDN Mangkangkulon 01 Semarang 

Kelas/Semester : IV/2 

Hari/Tanggal  : 

Petunjuk: 

a. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan. 

c. Berilah tanda cek ( √ ) pada setiap deskriptor yang muncul! 

d. Skor penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

1 = Jika deskriptor tidak tampak sama sekali 

2 = jika satu deskriptor yang tampak 

3 = jika dua deskriptor yang tampak 

              4    = jika tiga atau empat deskriptor yang tampak 

No Indikator Deskriptor Cek Skor 

1. Melaksanakan 

pra pembelajaran 

a. Mengkondisikan siswa   

b. Mempersiapkan media yang akan 

digunakan 
 

c. Memimpin berdoa  

d. Melakukan presensi  

2. Membuka 

pelajaran dengan 

apersepsi 

a. Mengadakan apersepsi yang dapat 

menarik perhatian siswa 
  

b. Bertanya tentang materi yang akan 

dibahas 
 

c. Mengaitkan masalah pokok yang 

akan dibahas 
 

d. Menimbulkan motivasi siswa  

3. Menyampaikan 

tujuan 

a. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 
  

b. Menuliskan tujuan pembelajaran  
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pembelajaran c. Menyampaikan tema pembelajaran  

d. Menyampaikan kegiatan 

pembelajaran 
 

4. Mengajukan 

pertanyaan 

kepada siswa 

a.  Mengajukan pertanyaan   

b.  Pertanyaan tidak berbelit-belit atau  

mudah dipahami siswa 
 

c. Memindahkan giliran jawaban  

d. Memberikan waktu untuk berpikir  

5. Melakukan 

demonstrasi 

berupa menulis 

aksara Jawa 

a. Penyampaian materi secara jelas 

dengan bahasa yang mudah 

dipahami siswa dengan 

menggunakan demonstrasi 

  

b. Menggunakan media dan contoh 

untuk memperjelas 
 

c. Memberikan penekanan pada 

materi yang penting 
 

d. Memberi umpan balik  

6. Membimbing 

pembentukan 

kelompok 

a. Guru mengorganisasikan siswa 

dalam kelompok 

 

  

b. Memberikan waktu pada siswa 

untuk berkelompok 
 

c. Guru membimbing siswa 

berkelompok  
 

d. Guru mengawasi pembentukan 

kelompok 
 

7. Membimbing 

siswa dalam 

merancang 

skenario dan 

pendemonstrasian 

hasil kerja 

kelompok 

a. Membimbing dalam menentukan 

ide 
  

b. Memberi saran mengenai 

rancangan skenario yang dibuat 

siswa 

 

c. Membimbing dalam membuat kata  

d. Memberi kesempatan bertanya  

8. Memberikan 

variasi dalam 

a. Memberi pertanyaan siswa tentang 

sejarah aksara Jawa 
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pembelajaran b. Menggunakan tepuk aksara  

c. Menggunakan media untuk 

memperjelas materi 
 

d. Meminta siswa untuk menjabarkan 

model yang dibawa oleh guru  

 

9. Mengelola kelas a. Menciptakan kondisi belajar yang 

kondusif 
  

b. Mengembalikan kondisi belajar 

menjadi optimal 
 

c. Mengelola waktu sesuai 

perencanaan pembelajaran 
 

d. Berkeliling membagi perhatian  

10. Memberikan 

penguatan kepada 

siswa 

a. Memberi penguatan verbal   

b. Memberi penguatan gestural  

c. Memberi penguatan dengan 

sentuhan 
 

d. Memberi penguatan berupa tanda  

11. Menutup 

pelajaran 

a. Menyimpulkan hasil pembelajaran   

  b. Melakukan refleksi   

  c. Memberi umpan balik terhadap 

proses dan hasil belajar siswa   
  

  d. Menyampaikan materi yang akan 

dibahas pada pertemuan 

berikutnya 

  

Jumlah skor keterampilan guru  

Sumber: Hasibuan, J.J, Moedjiono. 2009. Proses Belajar Mengajar. Bandung: 

Rosdakarya. 

Jumlah = …………… Kategori = ……………. 
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Kriteria Penilaian Skor Keterampilan Guru 

Keterangan Penilaian 

R = skor terendah = 11 ; T = skor tertinggi = 44; n = banyaknya skor = 34 

Q2 = median  

Letak Q2 = 

  (n +1)  

= (34 +1) 

=  x 35 

=  

Jadi Q2 adalah 

27,5 

Letak Q1 

 =  ( n +1) 

=  ( 34+1 ) 

= x 35 

 = 8,75 

Jadi Q1 adalah 

18,75 

Q3 = kuartil 

ketiga Letak Q3 = 

 (n +1 ) 

=  

=  x 35 

= 36,25 

Jadi Q3 adalah 

36,25 

Q4= skor mak-

simum 

 

Skor Kriteria 

36,25 ≤ skor ≤ 44 Sangat 

Baik 

27,5 ≤ skor <36,25 Baik 

18,75≤ skor < 27,5 Cukup 

11≤ skor <18,75 Kurang 

 

    Semarang,……………. 

 Observer 

 

 

  

(.......................) 
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Lampiran 4. Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Indikator Deskriptor Cek Skor 

1. Mempersiapkan 

diri dalam 

menerima 

pelajaran 

a. Datang tepat waktu sebelum 

pelajaran dimulai 
  

b. Menyiapkan alat tulis dan buku 

pelajaran 
 

c. Memperhatikan penjelasan/ 

petunjuk guru untuk memulai 

pelajaran 

 

d. Tertib dan rapi di tempat duduk 

masing-masing 
 

2. Bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan  

a. Mengangkat tangan sebelum 

bertanya atau menjawab 
  

b. Tertib dalam mengajukan 

pertanyaan dan menjawab 
 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Peningkatan Keterampilan Menulis Aksara Jawa  

melalui Modeling The Way dengan Media Flashcard  Pada Siswa Kelas IV SDN 

Mangkangkulon 01 Semarang. 

 

Nama SD  : SDN Mangkangkulon 01 Semarang 

Kelas/ Semester : IV / 2 

Pokok Bahasan : Menulis Aksara Jawa 

Petunjuk: 

a. Bacalah dengan cermat indikator aktivitas siswa! 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan. 

c. Berilah tanda cek ( √ ) pada setiap deskriptor yang muncul! 

d. Skor penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

1. = Jika deskriptor tidak tampak sama sekali 

2. = jika satu deskriptor yang tampak 

3. = jika dua deskriptor yang tampak 

4. = jika tiga atau empat deskriptor yang tampak 
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c. Pertanyaan dan jawaban sesuai 

dengan tema  

d. Pertanyaan dapat memancing siswa 

lain untuk berpartisipasi 

 

3. Memperhatikan 

media dan 

penjelasan guru 

a. Mengamati media   

b. Mendengarkan penjelasan guru  

c. Bertanya tentang media dan 

penjelasan guru 
 

d. Memberi umpan balik berupa 

tanggapan 
 

4. Diskusi kelompok a. Siswa melakukan diskusi 

kelompok 
  

b. Siswa mencatat hasil diskusi 

kelompok 
 

c. Siswa berdiskusi kelompok dengan 

antusias 
 

d. Siswa berdiskusi kelompok dengan 

tertib 
 

5. Membuat skenario 

sesuai tema 

a. Menyiapkan alat tulis   

b. Menentukan ide   

c. Membuat skenario  

d. Kesesuaian hasil dengan tema  

6. Menampilkan 

skenario 

a.   Menampilkan hasil skenario 

 
  

b.  Menceritakan hasil skenario  

c.    Suara jelas 

 
 

d.  Mengumpulkan hasil karya  

Jumlah skor aktivitas siswa  
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Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Keterangan Penilaian 

R = skor terendah = 6 ; T = skor tertinggi = 24 ; n = banyaknya skor = ? 

n = (T - R) + 1 = (24 – 6) + 1 = 19 

Q2 = median  

Letak Q2 

= (n+1)  

=  ( 19+1 ) 

=  x 20 

= 10 

Jadi Q2 adalah 15 

Letak Q1 =  ( n +1) 

=  ( 19+1 ) 

= x 20 

= 5 Jadi Q1 adalah 10 

 

 

Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 =  (n +1 ) 

=  

=  x 20 

= 15 

Jadi Q3 adalah 20 

Q4= skor maksimum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang,……………. 

Observer    

       

                    

Skor Kriteria 

20 ≤ skor ≤ 24 Sangat 

Baik 

15 ≤ skor < 20 Baik 

 10≤ skor < 15 Cukup 

 6 ≤ skor < 10  Kurang 

(.....................) 
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Lampiran 5. Lembar Pengamatan Keterampilan Menulis Aksara Jawa 

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN MENULIS  

AKSARA JAWA 

Peningkatan Keterampilan Menulis Aksara Jawa  

melalui Modeling The Way dengan Media Flashcard  Pada Siswa Kelas IV SDN 

Mangkangkulon 01 Semarang. 

Siklus …. 

Nama Siswa : ......................................................... 

Nama SD : SDN Mangkangkulon 01 Semarang 

Kelas/Semester : IV / 2 

Materi : Menulis Aksara Jawa  

Hari/Tanggal : ......................................................... 

 

Petunjuk! 

1. Bacalah dengan cermat 4 indikator keterampilan menulis aksara Jawa! 

2. Berilah tanda cek (√) pada setiap deskriptor yang muncul! 

3. Skor penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut 

1 =  Jika satu deskriptor tidak tampak sama sekali 

2 =  Jika satu deskriptor yang tampak       

3 =  Jika dua deskriptor yang tampak       

4 =  Jika tiga atau empat deskriptor yang tampak   

No Indikator Deskriptor Cek ( √ ) Skor 

1 Keajegan tulisan a. Konsistensi dalam menggunakan 

aksara Jawa nglegena 

  

b. Konsistensi dalam menggunakan 

sandhangan swara 

 

c. Konsistensi dalam menggunakan 

pasangan 

 

d. Konsistensi dalam membuat kata  

2 Kerapian tulisan a. Dalam menulis aksara Jawa 

terdapat banyak coretan 

  

b. Dalam menulis  aksara Jawa 

terdapat banyak coretan dan  
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Kriteria penilaian 

Skor maksimal (T) = 16 

Skor minimal (R) = 4 

Banyaknya skor (n) = ? 

n = (T - R) + 1 

   = (16 - 4) + 1 

   = 13 

 

Q1 =   (n + 1)  Q2 =  ( n + 1 )  Q3 =  ( n + 1)   

       =  (13 + 1)       =  (13 + 1)     =  ( 13 + 1)   

      = 3,5                       = 7       = 10,5 

 

Nilai Q1 = Letak Q1 + R  = 3,5 + 4 = 7,5 

Nilai Q2 = Letak Q2 + R  = 7 + 4 = 11 

Nilai Q3 = Letak Q3 + R  = 10,5 + 4 = 14,5 

Nilai Q4 = Nilai maksimal (T) = 16 

 

kurang rapi 

c. Dalam menulis  aksara Jawa rapi  

d. Dalam menulis  aksara Jawa dan 

kata tidak ada coretan dan sangat 

rapi. 

 

3 Bentuk  tulisan a. Ukuran tulisan dibuat sesuai 

dengan kaidah penulisan aksara 

Jawa 

  

b. Memperhatikan tebal tipis 

peulisan aksara Jawa 

 

c. Memperhatikan kemiringan 

dalam menulis aksara Jawa 

 

d. Memperhatian letak penulisan 

aksara Jawa pada garis buku 

 

4 Kecepatan a.   Tepat waktu dalam memecahkan  

masalah saat diskusi. 

  

c.  Tepat waktu  saat membuat  

skenario kerja. 

 

d.  Tepat waktu saat menampilkan 

skenario kerja. 

 

e. d.  Tepat waktu saat 

menyelsaikan soal evaluasi. 

 

Jumlah skor   
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Kriteria Aktivitas 

Siswa 

Kategori Nilai 

14,5 ≤ skor  16 Sangat Baik A 

11 ≤ skor < 14,5 Baik B 

7,5 ≤ skor < 11 Cukup C 

4 ≤ skor < 7,5 Kurang D 

 

Skor Maksimal = 16 

Nilai = (Jumlah Total : Skor Maksimal) x 100% 

Jumlah Skor = .......... Nilai = .......... 

  

 

 Semarang, ..................................... 

Peneliti, 

 

 

 

 

 

Anestasia Wahyu Tiarasari 

NIM 1401409240 
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Lampiran 6. Lembar Catatan Lapangan 

 

CATATAN LAPANGAN 

PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS AKSARA JAWA MELALUI 

MODELING THE WAY DENGAN MEDIA FLASHCARD PADA SISWA 

KELAS IV SDN MANGKANGKULON 01 SEMARANG 

Siklus ………. 

Nama SD  : SDN Mangkangkulon 01 Semarang 

Kelas/Semester : IV/II 

Hari/tanggal  : 

Subjek   :  Guru, Siswa, Proses Pembelajaran 

Petunjuk  : Catatlah secara singkat keadaan guru, siswa dan proses 

pembelajaran sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya! 

Guru 

……………………………………………………………………............................ 

……………………………………………………………………............................ 

Siswa  

……………………………………………………………………............................ 

……………………………………………………………………............................ 

Proses Belajar Mengajar: 

……………………………………………………………………............................ 

……………………………………………………………………............................ 

Lain-lain : 

……………………………………………………………………............................ 

……………………………………………………………………............................ 

……………………………………………………………………............................ 

Semarang……… 

Observer 

 

 

(.....................)  
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Lampiran 7. Lembar Wawancara 

LEMBAR WAWANCARA KOLABOLATOR TERHADAP 

PEMBELAJARAN 

 PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS AKSARA JAWA MELALUI 

MODELING THE WAY DENGAN MEDIA FLASHCARD PADA SISWA 

KELAS IV SDN MANGKANGKULON 01 SEMARANG 

Siklus.......................... 

 

Nama Guru  : Darojatus Sholikhah, S. Pd. 

Nama Sekolah  : SDN Mangkangkulon 01 Semarang 

Kelas   : IV 

Mata pelajaran  : Bahasa Jawa 

Hari/Tanggal  : ............. 

Petunjuk  : Jawablah pertanyaan sesuai dengan kenyataan di lapangan 

1. Bagaimanakah pendapat ibu, setelah diterapkan Modeling The Way dengan 

media flashcard dalam pembelajaran menulis aksara Jawa? 

2. Apakah ada kesulitan selama proses pembelajaran saat menggunakan 

Modeling The Way dengan media flashcard? 

3. Bagaimanakah pendapat ibu, hasil belajar siswa akan meningkat dalam 

pembelajaran menulis aksara Jawa melalui model Modeling The Way dengan 

media flashcard ini? 

4. Bagaimanakah pendapat ibu, manfaat apa saja yang diperoleh dengan 

menerapkan Modeling The Way dengan media flashcard dalam kegiatan 

pembelajaran? 

 

 

Semarang, 

Guru Kelas IV Peneliti, 

 

 

Darojatus Sholikhah, S. Pd. SD    Anestasia Wahyu T 

NIP 19621024 198201 2 007     NIM 1401409240 
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Lampiran 8. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS 1 

Satuan Pendidikan : SDN Mangkangkulon 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Kelas / Semester : IV (Empat) / I1 (Dua) 

Hari dan Tanggal : Rabu, 6 Maret 2013 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1x pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

4. Menulis 

Menulis percakapan atau dialog dalam berbagai ragam bahasa Jawa sesuai 

dengan unggah-ungguh dan menulis huruf Jawa. 

 

B. Kompetensi Dasar 

4.2 Menulis kata berhuruf Jawa menggunakan sandhangan swara, 

sandhangan pangiyeg wanda dan sandhangan wyanjana. 

 

C. Indikator 

1. Menceritakan sejarah aksara Jawa.  

2. Menulis aksara Jawa nglegena. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan diberikan cerita Ajisaka, siswa dapat menceritakan sejarah 

aksara Jawa dengan tepat. 

2. Melalui media flashcard, siswa dapat menulis aksara Jawa nglegena 

dengan tepat. 

 

Karakter Yang Diharapkan: Komunikatif, teliti,  penuh perhatian, dan jujur. 
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E. Materi Ajar 

Sejarah aksara Jawa dan aksara Jawa nglegena 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode :  Diskusi, Tanya jawab, Penugasan 

2. Model  :  Modeling The Way 

 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Prakegiatan (±10 menit) 

a. Salam 

b. Doa 

c. Presensi 

d. Pengkondisian kelas 

2. Kegiatan awal (±5 menit) 

a. Guru menyiapkan media pembelajaran 

b. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya langsung pada siswa untuk 

menggali pengetahuan siswa. “Bocah-bocah, sapa sing ngerti apa wae 

aksara Jawa kuwi?” 

c. Guru memberikan motivasi dengan menggunakan tepuk aksara. 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 

akan dicapai 

3. Kegiatan inti (±50 menit) 

a. Guru menjelaskan sejarah aksara Jawa dan aksara nglegena kepada 

siswa (eksplorasi). 

b. Tanya jawab guru dengan siswa tentang sejarah aksara Jawa dan 

aksara nglegena (eksplorasi). 

c. Guru memberikan contoh soal dengan media flashcard dan siswa di 

minta untuk membaca aksara tersebut (elaborasi). 

d. Guru mendemonstrasikan cara menulis aksara Jawa menggunakan 

media flashcard (elaborasi). 
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e. Guru mengelompokkan siswa menjadi 6 kelompok masing-masing 

beranggotakan 6 orang (elaborasi). 

f. Guru memberikan permasalahan kepada siswa dengan membentuk 

sebuah kata yang berhubungan dengan cerita sejarah aksara Jawa 

(elaborasi). 

g. Guru membagi flashcard yang telah diisi dengan aksara Jawa dan 

sandhangan guna menciptakan sebuah kata sebagai dasar pembentukan 

skenario kerja (elaborasi). 

h. Siswa diberikan waktu selama 5-10 menit untuk membuat kata dari 

flashcard yang telah dibagi (elaborasi). 

i. Secara bergiliran tiap kelompok diminta mendemonstrasikan kinerja 

masing-masing (elaborasi). 

j. Kelompok lain memberikan masukan pada setiap demonstrasi yang 

dilakukan (konfirmasi). 

k. Guru memberikan penjelasan secukupnya untuk mengklarifikasi 

(konfirmasi). 

l. Guru memberikan motivasi terhadap siswa agar lebih semangat dalam 

pembelajaran (konfirmasi). 

4. Kegiatan akhir (±15 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

b. Siswa mengerjakan lembar evaluasi. 

c. Guru melakukan tindak lanjut. 

 

H. Penilaian 

1. Teknik   :tes tertulis dan lisan. 

2. Bentuk instrument  :tertulis dan lisan. 

3. Alat penilaian   :soal dan lembar pengamatan. 
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I. Media dan Sumber Belajar 

1. Media :  Flashcard aksara Jawa nglegena 

2. Sumber :  a. Standar Isi 

b. Buku Cooperative Learning karangan Agus Suprijono 

c. Buku Remen Basa Jawi penerbit Erlangga. 

d. Buku Kulina Basa Jawa 

                  

Semarang, 6 Maret 2013 

Mengetahui, 

Guru Kelas IV      Peneliti, 

                                                               

Darojatus Sholikhah, S. Pd. SD   Anestasia Wahyu T.     

NIP 19621024 198201 2 007    NIM 1401409240 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

 

 

 

 



155 

 

BAHAN AJAR 

Dumadine Aksara Jawa 

Prabu Dewatacengkar Ratu ing Medangkamulan. Prabu Dewatacengkar 

seneng mangan daging wong. Mula wong-wong ing Medhangkamulan padha 

susah atine. Malah akeh sing padha ngungsi menyang panggonan liya. Padha 

wedi yen dipangan  Dewatacengkar. Nalika rakyat padha susah teka satriya 

bagus kang aran Ajisaka. Ajisaka mertamu marang mbok Randha. Mbok 

Randha carita kadadean ing Negara Medangkamulan. Ajisaka nduwe abdi loro 

cacahe kang aran Dora lan Sembada. Dora lan Sembada ditinggal ana ing Pulo 

Majethi. Wong loro mau didhawuhi njaga keris. Ajisaka maringi weling 

marang Dora lan Sembada, welinge Ajisaka loro cacahe yaiku Dora lan Sem-

bada ora kepareng nyusul yen ora ditimbali, kerise ora kepareng diwenehake 

sapa wae kajaba Ajisaka dhewe. Sawijining dina, Ajisaka nemoni Dewata-

cengkar. Ajisaka gelem didhahar Dewatacengkar, nanging Ajisaka duwe 

panyuwun, yaiku lemah saambane ikete lan Dewatacengkar nyanggupi. 

Ajisaka njereng ikete, jebul ikete amba banget. Ambane nganti tekan segara 

kidul. Dewatacengkar ngetutake, nalika tekan sapinggire segara kidul 

Dewatacengkar kecemplung segara. Dewatacengkar badar dadi baya putih. 

Banjur Ajisaka diangkat dadi Ratu ing Medangkamulan. Ajisaka utusan 

Duga lan Prayoga nyusul Dora lan Sembada. Ing dalan wong loro iku kepethuk 

Dora. Dora banjur ngajak nyusul Ajisaka, Sembada ora gelem amarga ora 

ditimbali Ajisaka. Dora njaluk kerise, Sembada ora maringake amarga dudu 

Ajisaka dhewe kang mendhet. Wusanane Dora lan Sembada padha pasulayan. 

Dora lan Sembada perang tandhing, loro-lorone mati kabeh. Kanggo 

pengeling-eling lelakon iku, Ajisaka nganggit aksara Jawa cacahe rong puluh. 

Aksara Jawa rong puluh iku isine: 

   

Ana utusan 
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Padha pasulayan 

Padha digdayane (kuwate) 

lan akhire padha matine 

 

Aksara Nglegena  

Aksara nglegena (Jawa:”wuda") yaitu huruf yang belum mendapat 

tambahan sandhangan. Dalam abjad Jawa (carakan) terdiri atas 20 buah huruf, 

yaitu: 

 

Aksara nglegena 

 

Ha 

 

Na 

 

Ca 

 

Ra 

 

Ka 

 

Da 

 

Ta 

 

Sa 

 

Wa 

 

La 

 

Pa 

 

Dha 

 

Ja 

 

Ya 

 

Nya 

 

Ma 

 

Ga 

 

Ba 

 

Tha 

 

Nga 

 

 

 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ha_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Na_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Ca_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Ra_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Ka_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Da_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Ta_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Sa_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Wa_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/La_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Pa_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Dha_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Ja_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Ya_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Nya_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Ma_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Ga_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Ba_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Tha_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Nga_%28aksara_Jawa%29
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Lembar Kerja Siswa 

Kelompok : ……. 

Nama       : 1. ……………………. 

  2.  …………………… 

  3. ……………............. 

  4. ……………………. 

  5. ……………………. 

Garapen tugas ing ngisor iki kanthi rembugan karo kelompokmu! 

1. Gawea tembung sambung-sinambung karo kelompokmu ngganggo media 

flashcard! 
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Nama / Absen  : 

LEMBAR EVALUASI 

Salinen nganggo aksara Jawa! 

1. Aja rana 

2. Ana baya 

3. Raja kaya 

4. Pada mara 

5. Sapa nyana 

6. Cara kana 

7. Jaya baya 

8. Nata bata 

9. Bala naga 

10. Jaka lara 

Skor setiap soal :jika benar = 10 

Jika salah = 0 

Skor maksimum : 100 

 

Nilai :  
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Kunci Jawaban :  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

Satuan Pendidikan : SDN Mangkangkulon 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Kelas / Semester : IV (Empat) / I1 (Dua) 

Hari dan Tanggal : 13 Maret 2013 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1x pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

4. Menulis 

Menulis percakapan atau dialog dalam berbagai ragam bahasa Jawa sesuai 

dengan unggah-ungguh dan menulis huruf Jawa. 

 

B. Kompetensi Dasar 

4.2 Menulis kata berhuruf Jawa menggunakan sandhangan swara, 

sandhangan pangiyeg wanda dan sandhangan wyanjana. 

 

C. Indikator 

1. Menulis huruf yang termasuk sandhangan swara 

2. Menulis huruf sandhangan pangiyeg wanda 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui media flashcard, siswa dapat menulis huruf yang termasuk 

sandhangan swaradengan tepat. 

2. Melalui media flashcard, siswa dapat menulis huruf yang termasuk 

sandhangan panyigeg wanda dengan tepat. 

 

Karakter Yang Diharapkan: Disiplin, teliti,  penuh perhatian, dan jujur. 
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E. Materi Ajar 

 Aksara Jawa nglegena, sandhangan swara, dan sandhangan panyigeg 

wanda. 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode :  Diskusi, Tanya jawab, Penugasan 

2. Model :  Modeling The Way 

 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Prakegiatan (±10 menit) 

a. Salam 

b. Doa 

c. Presensi 

d. Pengkondisian kelas 

2. Kegiatan awal (±5 menit) 

a. Guru menyiapkan media pembelajaran 

b. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya langsung pada siswa 

untuk menggali pengetahuan siswa. “Bocah-bocah, sapa sing ngerti 

apa wae san hangan swara kuwi?” 

c. Guru memberikan motivasi dengan menggunakan tepuk aksara. 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 

akan dicapai 

3. Kegiatan inti (±50 menit) 

a. Guru menjelaskan sandhangan swara dan sandhangan pangiyeg 

wanda kepada siswa (eksplorasi). 

b. Tanya jawab guru dengan siswa tentang sandhangan swara dan 

sandhangan pangiyeg wanda (eksplorasi). 

c. Guru memberikan contoh soal dengan media flashcard dan siswa di 

minta untuk membaca aksara tersebut (elaborasi). 

d. Guru mendemonstrasikan cara menulis aksara Jawa menggunakan 

media flashcard (elaborasi). 
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e. Guru mengelompokkan siswa menjadi 6 kelompok masing-masing 

beranggotakan 6 orang (elaborasi). 

f. Guru memberikan permasalahan kepada siswa dengan membentuk 

sebuah kata yang berhubungan dengan cerita sejarah aksara Jawa 

(elaborasi). 

g. Guru membagi flashcard yang telah di isi dengan aksara Jawa dan 

sandhangan guna menciptakan sebuah kata sebagai dasar pembentukan 

skenario kerja (elaborasi). 

h. Siswa diberikan waktu selama 5-10 menit untuk membuat kata dari 

flashcard yang telah dibagi (elaborasi). 

i. Secara bergiliran tiap kelompok diminta mendemonstrasikan kinerja 

masing-masing (elaborasi). 

j. Kelompok lain  memberikan masukan pada setiap demonstrasi yang 

dilakukan (konfirmasi). 

k. Guru memberikan penjelasan secukupnya untuk mengklarifikasi 

(konfirmasi). 

l. Guru memberikan motivasi terhadap siswa agar lebih semangat dalam 

pembelajaran (konfirmasi). 

4. Kegiatan akhir (±15 menit) 

d. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

e. Siswa mengerjakan lembar evaluasi. 

f. Guru melakukan tindak lanjut. 

 

H. Penilaian 

1. Teknik    :tes tertulis dan lisan. 

2. Bentuk instrument  :tertulis dan lisan. 

3. Alat penilaian   :soal dan lembar pengamatan. 
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I. Media dan Sumber Belajar 

1. Media : Flashcard aksara Jawa nglegena, sandhangan swara, sandhang-

an panyigeg wanda. 

2. Sumber :  a. Standar Isi 

b. Buku Cooperative Learning karangan Agus Suprijono 

c. Buku Remen Basa Jawi penerbit Erlangga. 

d. Buku Kulina Basa Jawa 

 

      Semarang, 13 Maret 2013 

Mengetahui, 

Guru Kelas IV      Peneliti, 

                                                               

Darojatus Sholikhah, S. Pd. SD   Anestasia Wahyu T.     

NIP 19621024 198201 2 007    NIM 1401409240 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 
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BAHAN AJAR 

Aksara Nglegena  

Aksara nglegena (Jawa:”wuda") yaitu huruf yang belum mendapat 

tambahan sandhangan. Dalam abjad Jawa (carakan) terdiri atas 20 buah huruf, 

yaitu: 

 

Aksara nglegena 

 

Ha 

 

Na 

 

Ca 

 

Ra 

 

Ka 

 

Da 

 

Ta 

 

Sa 

 

Wa 

 

La 

 

Pa 

 

Dha 

 

Ja 

 

Ya 

 

Nya 

 

Ma 

 

Ga 

 

Ba 

 

Tha 

 

Nga 

 

Nama Sandhangan 

Swara 
Aksara Jawa Keterangan 

Wulu 

 

tanda vokal i 

Suku 

 

tanda vokal u 

Taling 

 

tanda vokal é 

Pepet  

 

tanda vokal e 

Taling Tarung 

 

tanda vokal o 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ha_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Na_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Ca_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Ra_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Ka_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Da_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Ta_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Sa_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Wa_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/La_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Pa_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Dha_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Ja_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Ya_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Nya_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Ma_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Ga_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Ba_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Tha_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Nga_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Wulu
http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_%28Hanacaraka%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Taling
http://id.wikipedia.org/wiki/Pepet_%28Hanacaraka%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Taling
http://id.wikipedia.org/wiki/Tarung_%28tedung%29
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1.1.1.1 Sandhangan pembentuk vokal (Sandhangan swara) 

Sandhangan swara adalah perlengkapan huruf yang berfungsi untuk 

merubah fonem dasar “a” dalam aksara Jawa nglegena menjadi suara lainnya. 

Adapun macam dari sandhangan swara antara lain: 

a. Sandhangan Wulu (  ..... ) 

Sandhangan wulu berbentuk bulatan kecil, letaknya di atas huruf agak ke 

belakang. Adapun fungsinya untuk mengubah huruf nglegena yang berbunyi “a” 

menjadi vocal “i”.  

Contoh: 

Biru 

Ijo  

b. Sandhangan Suku ( … ) 

Sandhangan suku berfungsi untuk mengubah huruf nglegena yang berbunyi 

“a” menjadi huruf vocal yang berbunyi “u”. 

Contoh:  

Udan 

Wulu   

c. Sandhangan Pepet (  .... ) 

Sandhangan bentuknya  bulat yang diletaknya di atas huruf. Ukurannya jauh 

lebih besar dari pada wulu. Sandhangan ini berfungsi untuk mengubah huruf 

nglegena  yang berbunyi “a” menjadi “e”. 

Contoh: 

Pera 
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Teri 

d. Sandhangan Taling ( …) 

Sandhangan taling berbunyi “a” menjadi “e`”. 

Contoh: 

 

e. Sandhangan Taling Tarung (  … ) 

Taling di depan huruf, tarung di belakang huruf. Keduanya menjadikan huruf 

nglegena menjadi berbunyi “o”. 

Contoh:  

Bolu   

Bolong  

1.1.1.2 Sandhangan panyigeg wanda 

 

Sandhangan dalam aksara Jawa bermakna tambahan untuk melengkapi 

(Suryadipura, 2008: 10). Sedangkan sandhangan panyigeg wanda adalah 

pengganti konsonan atau pengganti huruf mati yang terdiri dari layar (pengganti 

r), cecak (pengganti ng), wignyan (pengganti h), dan pangkon (pengubah menjadi 

huruf mati). 

a. Layar (……/ ) 

 Layar adalah pengganti sigegan ra atau konsonan r sebagai penutup suku 

kata. 

Contoh: 

barter 

pasar 
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b. Cecak (……) 

Cecak adalah pengganti sigegan nga atau konsonan ng sebagai penutup 

suku kata. 

Contoh: 

Irung 

Iteng    

c. Wignyan (…… ) 

Wignyan adalah pengganti sigegan ha atau konsonan h sebagai penutup suku 

kata. 

Contoh: 

Wegah      

Betah       

d. Pangkon (…… )  

Pangkon adalah pengubah huruf nglegena menjadi huruf mati penutup kata. 

Contoh: 

Bapak        

 Dolan         
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Lembar Kerja Siswa 

Kelompok : ……. 

Nama       : 1. ……………………. 

  2.  …………………… 

  3. ……………............. 

  4. ……………………. 

  5. ……………………. 

Garapen tugas ing ngisor iki kanthi rembugan karo kelompokmu! 

1. Gawea ukara kang trep saka tembung-tembung ana flashcard! 
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LEMBAR EVALUASI 

Nama  : ……………………. 

Nomor absen : ……………………. 

 

I. Wenehana tanda ping ( x ) ing aksara a, b, c, utawa d minangka wangsulan sing 

bener ! 

1. Aksara Jawa kang durung oleh sandhangan diarani… 

a. aksara ngelegana   c. aksara swara 

b. aksara wilangan   d. aksara sandhangan 

2. Sandhangan swara (i) jenenge… 

a. taling    c. wulu 

b. taling tarung   d. pepet 

3. Sandhangan swara …  unine… 

a. (u)     c. (e) 

b. (o)     d. (i) 

4.  pamacane aksara Jawa iki, yaiku… 

a. wenehi gula    c. wenehana glali 

b. wenehi glali    d. wenehana gula 

5. Bapa sare, menawa ditulis kanthi aksara jawa yaiku… 

a.   c.  

b.   d. 

II. Ukara ing ngisor iki tulisen kanthi aksara Jawa! 

1. Kebo bule 

………………………………………………………………………………

…………. 
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2. Kuwi bukune heru 

………………………………………………………………………………

…………. 

 

3. Tuku sate sapi 

………………………………………………………………………………

…………. 

4. Mira lunga kutha 

………………………………………………………………………………

…………. 

5. Gowo bali lele 

………………………………………………………………………………

…………. 

 

Kunci Jawaban : 

I. 1. A 

 2. C 

 3. B 

 4. D 

 5. C 

II 1.  

 2.  

 3.  
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 4.  

 5.  

Skor maksimal I = 5 x 1 = 5 

  II = 5 x 2 = 10 

Nilai =  x 100 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS III 

Satuan Pendidikan : SDN Mangkangkulon 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Kelas / Semester : IV (Empat) / I1 (Dua) 

Hari dan Tanggal : Rabu, 10 April 2013 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1x pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

4. Menulis 

Menulis percakapan atau dialog dalam berbagai ragam bahasa Jawa sesuai 

dengan unggah-ungguh dan menulis huruf Jawa. 

 

B. Kompetensi Dasar 

4.3 Menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa menggunakan sandhangan 

swara, sandhangan pangiyeg wanda dan pasangan. 

 

C. Indikator 

1. Menulis kata menggunakan pasangan aksara Jawa 

2. Menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa menggunakan sandhangan 

swara, sandhangan pangiyeg wanda, danpasangan aksara Jawa 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui media flashcard, siswa dapat menulis kata menggunakan 

pasangan aksara Jawa dengan tepat. 

2. Melalui diskusi kelompok menggunakan media flashcard, siswa dapat 

menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa menggunakan sandhangan 

swara, sandhangan pangiyeg wanda, dan pasangan aksara Jawa dengan 

tepat. 

 

Karakter Yang Diharapkan: Disiplin, teliti,  penuh perhatian, dan jujur. 
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E. Materi Ajar 

 Aksara Jawa nglegena, sandhangan swara, sandhangan panyigeg wanda, 

dan pasangan aksara Jawa. 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode :  Diskusi, Tanya jawab, Penugasan 

2. Model  :  Modeling The Way 

 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1.Prakegiatan (±10 menit) 

a. Salam 

b. Doa 

c. Presensi 

d. Pengkondisian kelas 

2. Kegiatan awal (±5 menit) 

a. Guru menyiapkan media pembelajaran 

b. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya langsung pada siswa untuk 

menggali pengetahuan siswa. “Bocah-bocah sapa sing isih kelingan 

apa wae sandhangan swara, sandhangan panyigeg wanda?” 

c. Guru memberikan motivasi dengan menggunakan tepuk aksara. 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 

akan dicapai. 

3. Kegiatan inti (±50 menit) 

a. Guru mengulang kembali materi aksara nglegena, sandhangan swara, 

sandhangan panyigeg wanda kepada siswa. Kemudian guru 

menambahkan materi pasangan (eksplorasi). 

b. Tanya jawab guru dengan siswa tentang materi yang telah diajarkan 

kemudian dirangkai menjadi kalimat (eksplorasi). 

c. Guru memberikan contoh soal dengan media flashcard dan siswa di 

minta untuk membaca aksara tersebut (elaborasi). 
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d. Guru mendemonstrasikan cara menulis aksara Jawa menggunakan 

media flashcard (elaborasi). 

e. Guru mengelompokkan siswa menjadi 6 kelompok masing-masing 

beranggotakan 6 orang (elaborasi). 

f. Guru memberikan permasalahan kepada siswa dengan membentuk 

sebuah kata yang berhubungan dengan cerita sejarah aksara Jawa 

(elaborasi). 

g. Guru membagi flashcard yang telah di isi dengan aksara Jawa dan 

sandhangan guna menciptakan sebuah kata sebagai dasar 

pembentukan skenario kerja (elaborasi). 

h. Siswa diberikan waktu selama 5-10 menit untuk membuat kata dari 

flashcard yang telah dibagi (elaborasi). 

i. Secara bergiliran tiap kelompok diminta mendemonstrasikan kinerja 

masing-masing (elaborasi). 

j. Kelompok lain  memberikan masukan pada setiap demonstrasi yang 

dilakukan (konfirmasi). 

k. Guru memberikan penjelasan secukupnya untuk mengklarifikasi 

(konfirmasi). 

l. Guru memberikan motivasi terhadap siswa agar lebih semangat dalam 

pembelajaran (konfirmasi). 

3. Kegiatan akhir (±15 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

b. Siswa mengerjakan lembar evaluasi. 

 

H. Penilaian 

1. Teknik    :tes tertulis dan lisan. 

2. Bentuk instrument  :tertulis dan lisan. 

3. Alat penilaian   :soal dan lembar pengamatan. 
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I. Media dan Sumber Belajar 

1. Media : Flashcard aksara Jawa nglegena, sandhangan swara, san-

dhangan panyigeg wanda 

2. Sumber :  a.     Standar Isi 

e. Buku Cooperative Learning karangan Agus Suprijono 

f. Buku Remen Basa Jawi penerbit Erlangga 

g.    Buku Kulina Basa Jawa 

 

      Semarang, 10 April 2013 

Mengetahui, 

Guru Kelas IV      Peneliti,         

                                                                

Darojatus Sholikhah, S. Pd. SD   Anestasia Wahyu T.     

NIP 19621024 198201 2 007    NIM 1401409240 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 
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BAHAN AJAR 

 

Aksara Nglegena  

Aksara nglegena (Jawa:”wuda") yaitu huruf yang belum mendapat 

tambahan sandhangan. Dalam abjad Jawa (carakan) terdiri atas 20 buah huruf, 

yaitu: 

Aksara nglegena 

 

Ha 

 

Na 

 

Ca 

 

Ra 

 

Ka 

 

Da 

 

Ta 

 

Sa 

 

Wa 

 

La 

 

Pa 

 

Dha 

 

Ja 

 

Ya 

 

Nya 

 

Ma 

 

Ga 

 

Ba 

 

Tha 

 

Nga 

 

Nama Sandhangan 

Swara 
Aksara Jawa Keterangan 

Wulu 

 

tanda vokal i 

Suku 

 

tanda vokal u 

Taling 

 

tanda vokal é 

Pepet  

 

tanda vokal e 

Taling Tarung 

 

tanda vokal o 

Pasangan 

Pengertian tentang pasangan 

Aksara Pasangan ialah huruf Jawa seperti halnya Carakan, yang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ha_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Na_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Ca_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Ra_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Ka_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Da_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Ta_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Sa_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Wa_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/La_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Pa_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Dha_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Ja_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Ya_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Nya_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Ma_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Ga_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Ba_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Tha_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Nga_%28aksara_Jawa%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Wulu
http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_%28Hanacaraka%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Taling
http://id.wikipedia.org/wiki/Pepet_%28Hanacaraka%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Taling
http://id.wikipedia.org/wiki/Tarung_%28tedung%29
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jumlahnya juga 20 buah, tetapi bentuk dan fungsinya berbeda. Penulisan 

huruf Pasangan ada yang di depan huruf Carakan dan ada yang dibelakang 

huruf Carakan. Fungsi huruf Pasangan adalah untuk menghilangkan tanda 

pangkon dan untuk mematikan huruf di depan atau di atasnya. Pasangan 

dapat diartikan sebagai “setelan”, karena setiap huruf Jawa mempunyai 

pasangan sendiri-sendiri seperti di bawah ini: 

                                         Tabel 2. Aksara Pasangan 

       (Suryadipura, 2008: 29) 

Contoh : 

i. Dakgawa =  

ii. Jajan bakso =  

iii. Sayur bayem =  

iv. Tindak pasar =  

v. Ibu dhahar sate =  
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Lembar Kerja Siswa 

 

Kelompok : ……. 

Nama       : 1. ……………………. 

  2.  …………………… 

  3. ……………............. 

  4. ……………………. 

  5. ……………………. 

Garapen tugas ing ngisor iki kanthi rembugan karo kelompokmu! 

1. Gawea ukara kang trep saka tembung-tembung ana flashcard! 
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LEMBAR EVALUASI 

Nama : 

Absen : 

Ukara ing ngisor iki tulisen nganggo aksara Jawa! 

No Pitakonan Wangsulan 

1 Sayur asem  

2 Arisan kampung  

3 Gunung Bromo  

4 Ajisaka  

5 Surabaya  

6 Bendhera   

7 Sulawesi  

8 Semarang  

9 Sekolah sore  

10 Pasar Minggu  

 

Skor setiap soal : jika benar = 10 

Jika salah = 0 

Skor maksimum : 100 

   

Nilai :  

Kunci Jawaban : 
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No Pitakonan Wangsulan 

1 Sayur asem 
 

2 Arisan kampung 
 

3 Gunung Bromo 
 

4 Ajisaka 
 

5 Surabaya 
 

6 Bendhera  
 

7 Sulawesi 
 

8 Semarang 
  

9 Sekolah sore 
 

10 Pasar Minggu 
   

 

 

 

 

Lampiran 9. Lembar Pengamatan Keterampilan Guru 

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Peningkatan Keterampilan Menulis Aksara Jawa  

melalui Modeling The Way dengan Media Flashcard Pada Siswa Kelas IV SDN 

Mangkangkulon 01 Semarang. 

Siklus I 
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Nama Guru  : Anestasia Wahyu Tiarasari 

Nama SD  : SDN Mangkangkulon 01 Semarang 

Kelas/Semester : IV/2 

Hari/Tanggal  :Rabu, 6 Maret 2013 

Petunjuk: 

a. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan. 

c. Berilah tanda cek ( √ ) pada setiap deskriptor yang muncul! 

d. Skor penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

 1 = Jika deskriptor tidak tampak sama sekali 

2 = jika satu deskriptor yang tampak 

3 = jika dua deskriptor yang tampak 

              4 = jika tiga atau empat deskriptor yang tampak 

No Indikator Deskriptor Cek Skor 

1. Melaksanakan 

pra pembelajaran 

a.  Mengkondisikan siswa √ 4 

b. Mempersiapkan media yang akan 

digunakan 

√ 

c. Memimpin berdoa √ 

d. Melakukan presensi √ 

2. Membuka 

pelajaran dengan 

apersepsi 

a.  Mengadakan apersepsi yang dapat 

menarik perhatian siswa 

√ 2 

h. Bertanya tentang materi yang akan 

dibahas 

 

2. Mengaitkan masalah pokok yang 

akan dibahas 
 

3. Menimbulkan motivasi siswa √ 

3. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

a. Menyampaikan tujuan pembelajaran √ 2 

b. Menuliskan tujuan pembelajaran √ 

c. Menyampaikan tema pembelajaran  

d. Menyampaikan kegiatan 

pembelajaran 
 

4. Mengajukan 

pertanyaan 

kepada siswa 

a. Mengajukan pertanyaan √ 2 

b. Pertanyaan tidak berbelit-belit atau  

mudah dipahami siswa 
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c. Memindahkan giliran jawaban  

d. Memberikan waktu untuk berpikir √ 

5. Melakukan 

demonstrasi 

berupa menulis 

aksara Jawa 

a. Penyampaian materi secara jelas 

dengan bahasa yang mudah 

dipahami siswa dengan 

menggunakan demonstrasi 

 2 

b. Menggunakan media dan contoh 

untuk memperjelas 

√ 

c. Memberikan penekanan pada materi 

yang penting 
 

d. Memberi umpan balik √ 

6. Membimbing 

pembentukan 

kelompok 

a. Guru mengorganisasikan siswa 

dalam kelompok 

 

√ 2 

b. Memberikan waktu pada siswa 

untuk berkelompok 
 

c. Guru membimbing siswa 

berkelompok  

√ 

d. Guru mengawasi pembentukan 

kelompok 
 

7. Membimbing 

siswa dalam 

merancang 

skenario dan 

pendemonstrasian 

hasil kerja 

kelompok 

a. Membimbing dalam menentukan ide  2 

b. Memberi saran mengenai rancangan 

skenario yang dibuat siswa 
 

c. Membimbing dalam membuat kata √ 

d. Memberi kesempatan bertanya √ 

8. Memberikan 

variasi dalam 

pembelajaran 

a. Memberi pertanyaan siswa tentang 

sejarah aksara Jawa 

√ 3 

b. Menggunakan tepuk aksara √ 

c. Menggunakan media untuk 

memperjelas materi 

√ 

d. Meminta siswa untuk menjabarkan 

model yang dibawa oleh guru  

 

9. Mengelola kelas a. Menciptakan kondisi belajar yang 

kondusif 
 2 
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b. Mengembalikan kondisi belajar 

menjadi optimal 
 

c. Mengelola waktu sesuai 

perencanaan pembelajaran 

√ 

d. Berkeliling membagi perhatian √ 

10. Memberikan 

penguatan kepada 

siswa 

a. Memberi penguatan verbal √ 2 

b. Memberi penguatan gestural √ 

c. Memberi penguatan dengan 

sentuhan 
 

d. Memberi penguatan berupa tanda  

11. Menutup 

pelajaran 

a. Menyimpulkan hasil pembelajaran √ 2 

  b. Melakukan refleksi √  

  c. Memberi umpan balik terhadap 

proses dan hasil belajar siswa   
  

  d. Menyampaikan materi yang akan 

dibahas pada pertemuan berikutnya 
  

Jumlah skor keterampilan guru 25 

                                                                    Semarang, 6 Maret 2013 

Guru Kelas IV   

             

Darojatus Sholikhah, S. Pd. SD 

            NIP 196210241982012007 

 

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Peningkatan Keterampilan Menulis Aksara Jawa  

melalui Modeling The Way dengan Media Flashcard Pada Siswa Kelas IV SDN 

Mangkangkulon 01 Semarang. 

Siklus II 

Nama Guru  : Anestasia Wahyu Tiarasari 
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Nama SD  : SDN Mangkangkulon 01 Semarang 

Kelas/Semester : IV/2 

Hari/Tanggal  :Rabu, 13 Maret 2013 

Petunjuk: 

a. Bacalah dengan cermat indikator 

keterampilan guru! 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada 

deskriptor yang sudah ditetapkan. 

c. Berilah tanda cek ( √ ) pada setiap 

deskriptor yang muncul! 

d. Skor penilaian untuk masing-masing 

indikator adalah sebagai berikut: 

 1 = Jika deskriptor tidak tampak sama sekali 

2 = jika satu deskriptor yang tampak 

3 = jika dua deskriptor yang tampak 

              4 = jika tiga atau empat deskriptor yang tampak 

No Indikator Deskriptor Cek Skor 

1. Melaksanakan 

pra pembelajaran 

a.  Mengkondisikan siswa √ 4 

b. Mempersiapkan media yang akan 

digunakan 

√ 

c. Memimpin berdoa √ 

d. Melakukan presensi √ 

2. Membuka 

pelajaran dengan 

apersepsi 

a.  Mengadakan apersepsi yang dapat 

menarik perhatian siswa 

√ 3 

b. Bertanya tentang materi yang akan 

dibahas 

√ 

c. Mengaitkan masalah pokok yang 

akan dibahas 
 

d. Menimbulkan motivasi siswa √ 

3. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

a.  Menyampaikan tujuan pembelajaran √ 3 

b. Menuliskan tujuan pembelajaran √ 

c. Menyampaikan tema pembelajaran  

d. Menyampaikan kegiatan 

pembelajaran 

√ 
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4. Mengajukan 

pertanyaan 

kepada siswa 

a.  Mengajukan pertanyaan √ 2 

b. Pertanyaan tidak berbelit-belit atau  

mudah dipahami siswa 
 

c. Memindahkan giliran jawaban  

d. Memberikan waktu untuk berpikir √ 

5. Melakukan 

demonstrasi 

berupa menulis 

aksara Jawa 

a.  Penyampaian materi secara jelas 

dengan bahasa yang mudah 

dipahami siswa dengan 

menggunakan demonstrasi 

√ 3 

b. Menggunakan media dan contoh 

untuk memperjelas 

√ 

c. Memberikan penekanan pada materi 

yang penting 
 

d. Memberi umpan balik √ 

6. Membimbing 

pembentukan 

kelompok 

a.  Guru mengorganisasikan siswa 

dalam kelompok 

 

√ 4 

b. Memberikan waktu pada siswa 

untuk berkelompok 

√ 

c. Guru membimbing siswa 

berkelompok  

√ 

d. Guru mengawasi pembentukan 

kelompok 

√ 

7. Membimbing 

siswa dalam 

merancang 

skenario dan 

pendemonstrasian 

hasil kerja 

kelompok 

a. Membimbing dalam menentukan ide  2 

b. Memberi saran mengenai rancangan 

skenario yang dibuat siswa 
 

c. Membimbing dalam membuat kata √ 

d. Memberi kesempatan bertanya √ 

8. Memberikan 

variasi dalam 

pembelajaran 

a.  Memberi pertanyaan siswa tentang 

sejarah aksara Jawa 

√ 3 

b. Menggunakan tepuk aksara √ 

c. Menggunakan media untuk 

memperjelas materi 

√ 
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d. Meminta siswa untuk menjabarkan 

model yang dibawa oleh guru  

 

9. Mengelola kelas a.  Menciptakan kondisi belajar yang 

kondusif 
 2 

b. Mengembalikan kondisi belajar 

menjadi optimal 
 

c. Mengelola waktu sesuai 

perencanaan pembelajaran 

√ 

d. Berkeliling membagi perhatian √ 

10. Memberikan 

penguatan kepada 

siswa 

a. Memberi penguatan verbal √ 2 

b. Memberi penguatan gestural √ 

c. Memberi penguatan dengan 

sentuhan 

√ 

d. Memberi penguatan berupa tanda  

11. Menutup 

pelajaran 

a. Menyimpulkan hasil pembelajaran √ 2 

  b. Melakukan refleksi √  

  c. Memberi umpan balik terhadap 

proses dan hasil belajar siswa   
  

  d. Menyampaikan materi yang akan 

dibahas pada pertemuan berikutnya 
  

Jumlah skor keterampilan guru 31 

 

Semarang, 13 Maret 2013 

Guru Kelas IV   

          

Darojatus Sholikhah, S. Pd. SD 

            NIP 19621024 198201 2 007 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Peningkatan Keterampilan Menulis Aksara Jawa  

melalui Modeling The Way dengan Media Flashcard Pada Siswa Kelas IV SDN 

Mangkangkulon 01 Semarang. 

Siklus III 

Nama Guru  : Anestasia Wahyu Tiarasari 

Nama SD  : SDN Mangkangkulon 01 Semarang 

Kelas/Semester : IV/2 

Hari/Tanggal  :Rabu, 10 April 2013 

Petunjuk: 

a.  Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

b.  Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan. 

c.  Berilah tanda cek ( √ ) pada setiap deskriptor yang muncul! 

d.  Skor penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

 1 = Jika deskriptor tidak tampak sama sekali 

2 = jika satu deskriptor yang tampak 

3 = jika dua deskriptor yang tampak 

              4 = jika tiga atau empat deskriptor yang tampak 

No Indikator Deskriptor Cek Skor 

1. Melaksanakan 

pra pembelajaran 

a.  Mengkondisikan siswa √ 4 

b. Mempersiapkan media yang akan 

digunakan 

√ 

c. Memimpin berdoa √ 

d. Melakukan presensi √ 

2. Membuka 

pelajaran dengan 

apersepsi 

a.  Mengadakan apersepsi yang dapat 

menarik perhatian siswa 

√ 3 

b. Bertanya tentang materi yang akan 

dibahas 

√ 

c. Mengaitkan masalah pokok yang 

akan dibahas 
 

d. Menimbulkan motivasi siswa √ 

3. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

a.  Menyampaikan tujuan pembelajaran √ 4 

b. Menuliskan tujuan pembelajaran √ 

c. Menyampaikan tema pembelajaran √ 

d.  Menyampaikan kegiatan 

pembelajaran 

√ 



188 

 

4. Mengajukan 

pertanyaan 

kepada siswa 

a.  Mengajukan pertanyaan √ 3 

b. Pertanyaan tidak berbelit-belit atau  

mudah dipahami siswa 

√ 

c. Memindahkan giliran jawaban  

d. Memberikan waktu untuk berpikir √ 

5. Melakukan 

demonstrasi 

berupa menulis 

aksara Jawa 

a.  Penyampaian materi secara jelas 

dengan bahasa yang mudah 

dipahami siswa dengan 

menggunakan demonstrasi 

√ 3 

b. Menggunakan media dan contoh 

untuk memperjelas 

√ 

c. Memberikan penekanan pada materi 

yang penting 
 

d. Memberi umpan balik √ 

6. Membimbing 

pembentukan 

kelompok 

a.  Guru mengorganisasikan siswa 

dalam kelompok 

 

√ 4 

b. Memberikan waktu pada siswa 

untuk berkelompok 

√ 

c. Guru membimbing siswa 

berkelompok  

√ 

d. Guru mengawasi pembentukan 

kelompok 

√ 

7. Membimbing 

siswa dalam 

merancang 

skenario dan 

pendemonstrasian 

hasil kerja 

kelompok 

a. Membimbing dalam menentukan ide √ 3 

b. Memberi saran mengenai rancangan 

skenario yang dibuat siswa 
 

c. Membimbing dalam membuat kata √ 

d. Memberi kesempatan bertanya √ 

8. Memberikan 

variasi dalam 

pembelajaran 

a.  Memberi pertanyaan siswa tentang 

sejarah aksara Jawa 

√ 3 

b. Menggunakan tepuk aksara √ 

c. Menggunakan media untuk 

memperjelas materi 

√ 
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d. Meminta siswa untuk menjabarkan 

model yang dibawa oleh guru  

 

9. Mengelola kelas a.  Menciptakan kondisi belajar yang 

kondusif 

√ 3 

b. Mengembalikan kondisi belajar 

menjadi optimal 
 

c. Mengelola waktu sesuai 

perencanaan pembelajaran 

√ 

d. Berkeliling membagi perhatian √ 

10. Memberikan 

penguatan kepada 

siswa 

a. Memberi penguatan verbal √ 3 

b. Memberi penguatan gestural √ 

c. Memberi penguatan dengan 

sentuhan 
 

d. Memberi penguatan berupa tanda √ 

11. Menutup 

pelajaran 

a. Menyimpulkan hasil pembelajaran √ 3 

  b. Melakukan refleksi √  

  c. Memberi umpan balik terhadap 

proses dan hasil belajar siswa   

√  

  d. Menyampaikan materi yang akan 

dibahas pada pertemuan berikutnya 
  

Jumlah skor keterampilan guru 36 

Semarang, 10 April 2013 

Guru Kelas IV    

                                     

Darojatus Sholikhah, S. Pd. SD 

            NIP 19621024 198201 2 007  
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Lampiran 10. Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

No. Nama 
Indikator 

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 5 6 

1 KSU 3 1 2 2 2 2 12 Cukup 

2 YU 3 1 2 3 2 2 13 Kurang 

3 AIP 2 2 2 3 2 2 13 Cukup 

4 AHA 3 2 3 4 3 3 18 Baik 

5 ARR 3 2 2 3 3 3 16 Baik 

6 CN 3 2 2 3 2 2 14 Cukup 

7 DPP 2 2 2 2 2 2 12 Cukup 

8 DMS 3 3 2 2 2 2 14 Cukup 

9 EPO 2 3 3 3 3 3 17 Baik 

10 ES 3 2 2 3 2 2 14 Cukup 

11 IA 2 3 4 3 3 3 17 Baik 

12 JAS 3 1 2 1 2 2 11 Cukup 

13 KK 3 2 2 2 3 2 14 Cukup 

14 MW 2 2 3 3 3 3 16 Baik 

15 MA 3 3 3 3 2 3 17 Baik 

16 MRA 3 2 3 2 2 2 14 Cukup 

17 NK 2 3 2 2 2 2 13 Cukup 

18 NC 2 3 2 2 2 2 13 Cukup 

19 NW 3 3 2 2 2 2 16 Baik 

20 PDP 2 1 3 1 2 2 11 Cukup 

21 RH 4 2 2 4 2 1 15 Baik 

22 RAM 3 2 2 2 2 2 13 Cukup 

23 RA 2 3 2 1 2 2 12 Cukup 

24 RS 2 2 2 2 2 2 12 Cukup 

25 RSH 3 3 2 3 3 3 17 Baik 

26 SRM 3 3 4 2 3 3 18 Baik 

27 SK 4 3 2 3 3 3 18 Baik 

28 SD 2 1 2 1 2 2 11 Cukup 

29 UL 3 2 1 2 2 2 12 Cukup 

30 VK 3 2 2 2 2  2 13 Cukup 

31 WA 2 3 2 3 3 3 16 Baik 

32 DS 3 2 2 2 3 2 14 Cukup 

33 WDF 2 2 2 2 2 2 12 Cukup 

34 AR 2 3 2 2 2 2 13 Cukup 

35 MDN 2 1 2 2 2 2 11 Cukup 

36 MR 2 2 3 2 2 2 13 Cukup 

Jumlah 95 75 81 84 72 80 488  

Rata-rata 2,63 2,08 2,25 2,33 2 2,22 13,51  

Kategori Cukup 
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Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

No. Nama 
Indikator 

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 5 6 

1 KSU 3 2 2 3 2 2 14 Cukup 

2 YU 3 2 2 3 3 2 15 Baik 

3 AIP 3 2 2 2 3 2 14 Cukup 

4 AHA 4 3 3 3 3 3 19 Baik 

5 ARR 4 4 2 3 3 3 19 Baik 

6 CN 3 2 2 2 2 2 13 Cukup 

7 DPP 4 1 2 2 1 2 12 Cukup 

8 DMS 3 2 2 2 2 2 13 Cukup 

9 EPO 4 3 3 3 3 4 20 Sangat Baik 

10 ES 3 2 3 1 2 2 13 Cukup 

11 IA 4 3 3 3 2 2 17 Baik 

12 JAS 3 1 2 1 1 3 11 Cukup 

13 KK 3 3 2 4 3 2 17 Baik 

14 MW 4 3 4 3 3 4 21 Sangat Baik 

15 MA 4 4 3 4 2 2 19 Baik 

16 MRA 3 2 3 2 2 1 13 Cukup 

17 NK 2 2 3 2 2 1 12 Cukup 

18 NC 3 2 2 2 2 2 13 Cukup 

19 NW 4 2 2 3 2 3 16 Baik 

20 PDP 2 2 2 2 1 1 10 Cukup 

21 RH 3 3 2 2 2 2 14 Cukup 

22 RAM 3 3 2 2 4 2 16 Baik 

23 RA 2 1 2 2 2 2 11 Cukup 

24 RS 3 4 4 3 2 4 20 Sangat Baik 

25 RSH 4 3 3 3 3 4 21 Sangat Baik 

26 SRM 4 3 4 3 4 3 21 Sangat Baik 

27 SK 4 4 3 3 3 3 20 Sangat Baik 

28 SD 2 1 2 2 2 2 11 Cukup 

29 UL 3 3 2 3 3 2 16 Baik 

30 VK 2 2 2 2 2  2 12 Cukup 

31 WA 4 3 3 3 4 2 19 Baik 

32 DS 3 2 2 4 3 2 16 Cukup 

33 WDF 3 2 3 2 2 2 14 Cukup 

34 AR 4 3 2 2 2 4 17 Baik 

35 MDN 2 2 2 2 1 2 12 Cukup 

36 MR 2 3 2 2 2 2 13 Cukup 

Jumlah 112 79 90 90 85 85 601  

Rata-rata 3,11 2,19 2,5 2,5 2,36 2,36 15,02  

Kategori Baik 
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Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus III 

No. Nama 
Indikator 

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 5 6 

1 KSU 4 2 2 3 3 2 16 Baik 

2 YU 4 2 2 2 3 2 15 Baik 

3 AIP 4 2 2 2 3 2 15 Baik 

4 AHA 4 3 3 4 4 4 22 Sangat Baik 

5 ARR 4 3 3 4 4 3 21 Sangat Baik 

6 CN 4 2 2 2 3 3 16 Baik 

7 DPP 4 2 2 2 2 2 14 Cukup 

8 DMS 4 2 2 2 3 3 16 Baik 

9 EPO 4 4 3 4 3 4 22 Sangat Baik 

10 ES 4 2 2 2 3 2 15 Baik 

11 IA 4 3 3 3 3 3 19 Baik 

12 JAS 3 3 2 2 2 2 14 Cukup 

13 KK 4 3 2 4 4 3 20 Sangat Baik 

14 MW 4 4 4 3 4 4 23 Sangat Baik 

15 MA 4 3 3 4 4 3 21 Sangat Baik 

16 MRA 3 2 2 2 2 2 13 Cukup 

17 NK 3 2 2 2 2 3 14 Cukup 

18 NC 3 2 3 2 2 2 14 Cukup 

19 NW 4 2 2 2 3 2 15 Baik 

20 PDP 3 2 2 2 2 2 13 Cukup 

21 RH 4 2 3 3 3 2 17 Baik 

22 RAM 4 3 3 2 3 2 17 Baik 

23 RA 3 2 2 2 2 2 13 Cukup 

24 RS 4 2 2 3 2 2 15 Baik 

25 RSH 4 2 3 4 4 2 19 Baik 

26 SRM 4 4 4 3 4 4 23 Sangat Baik 

27 SK 4 4 3 4 4 4 23 Sangat Baik 

28 SD 3 2 2 2 2 3 14 Cukup 

29 UL 4 2 2 3 3 2 16 Baik 

30 VK 3 2 2 3 2  2 14 Cukup 

31 WA 4 3 3 4 4 4 22 Sangat Baik 

32 DS 4 2 2 3 3 3 18 Baik 

33 WDF 3 2 2 2 3 2 14 Cukup 

34 AR 3 2 2 3 3 2 15 Baik 

35 MDN 3 2 2 2 2 2 13 Cukup 

36 MR 3 2 2 2 2 2 13 Cukup 

Jumlah 132 89 87 98 115 93 614  

Rata-rata 3,66 2,47 2,41 2,72 3,19 2,58 17,03  

Kategori Baik 
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Lampiran 11. Hasil Pengamatan Keterampilan Menulis Aksara Jawa Siswa 

Hasil Pengamatan Keterampilan Menulis Aksara Jawa Siswa Siklus I 

No. Nama 
Indikator 

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 

1 KSU 3 2 2 3 10 Cukup 

2 YU 2 2 2 2 8 Cukup 

3 AIP 2 1 2 1 6 Kurang 

4 AHA 3 2 2 2 9 Cukup 

5 ARR 2 2 1 1 6 Kurang 

6 CN 2 2 1 2 7 Kurang 

7 DPP 2 1 1 1 5 Kurang 

8 DMS 1 2 2 1 6 Kurang 

9 EPO 2 3 2 3 10 Cukup 

10 ES 2 2 2 2 8 Cukup 

11 IA 2 2 2 2 8 Cukup 

12 JAS 2 1 2 1 6 Kurang 

13 KK 2 2 2 2 8 Cukup 

14 MW 3 3 4 4 14 Baik 

15 MA 3 4 3 3 13 Baik 

16 MRA 1 1 2 2 6 Kurang 

17 NK 1 2 1 1 5 Kurang 

18 NC 2 2 2 2 8 Cukup 

19 NW 2 2 2 2 8 Cukup 

20 PDP 1 1 1 1 4 Kurang 

21 RH 2 2 3 2 9 Cukup 

22 RAM 3 3 1 2 9 Cukup 

23 RA 1 2 1 2 6 Kurang 

24 RS 2 2 2 2 8 Cukup 

25 RSH 3 4 3 2 11 Baik 

26 SRM 4 2 3 4 13 Baik 

27 SK 2 3 3 3 11 Baik 

28 SD 1 1 1 1 4 Kurang 

29 UL 2 2 2 2 8 Cukup 

30 VK 1 2 1 1 5 Kurang 

31 WA 2 2 3 3 10 Cukup 

32 DS 1 2 3 2 9 Cukup 

33 WDF 3 1 2 2 8 Cukup 

34 AR 2 3 1 2 8 Cukup 

35 MDN 1 1 1 1 4 Kurang 

36 MR 1 2 1 1 5 Kurang 

Jumlah 71 73 68 71 303  

Rata-rata 1,97 2,02 1,88 1,97 7,81  

Kategori Cukup 
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Hasil Pengamatan Keterampilan Menulis Aksara Jawa Siswa Siklus II 

No. Nama 
Indikator 

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 

1 KSU 3 3 2 3 11 Baik 

2 YU 2 2 2 2 8 Cukup 

3 AIP 1 2 1 2 6 Kurang 

4 AHA 3 2 2 3 10 Cukup 

5 ARR 3 2 2 2 9 Cukup 

6 CN 2 2 2 2 8 Cukup 

7 DPP 2 1 2 1 6 Kurang 

8 DMS 2 1 3 2 8 Cukup 

9 EPO 3 2 3 4 12 Baik 

10 ES 2 2 1 3 8 Cukup 

11 IA 2 2 2 2 8 Cukup 

12 JAS 2 2 2 2 8 Cukup 

13 KK 3 4 2 2 11 Baik 

14 MW 3 4 2 3 12 Baik 

15 MA 4 3 4 3 14 Baik 

16 MRA 1 2 1 1 5 Kurang 

17 NK 2 2 2 2 8 Cukup 

18 NC 2 2 2 2 8 Cukup 

19 NW 2 2 2 2 8 Cukup 

20 PDP 1 1 1 2 5 Kurang 

21 RH 3 2 3 2 10 Cukup 

22 RAM 4 2 4 3 13 Baik 

23 RA 2 1 1 2 6 Kurang 

24 RS 2 2 2 2 8 Cukup 

25 RSH 2 3 3 3 11 Baik 

26 SRM 4 3 3 4 14 Baik 

27 SK 4 3 3 4 14 Baik 

28 SD 2 2 2 2 8 Cukup 

29 UL 2 3 3 2 10 Cukup 

30 VK 1 2 2 1 6 Kurang 

31 WA 3 3 3 4 13 Baik 

32 DS 2 2 3 2 9 Cukup 

33 WDF 2 2 3 1 8 Cukup 

34 AR 2 3 3 2 10 Cukup 

35 MDN 2 1 2 1 6 Kurang 

36 MR 2 2 1 1 6 Kurang 

Jumlah 85 80 81 81 327  

Rata-rata 2,36 2,22 2,25 2,25 9,08  

Kategori Cukup 
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Hasil Pengamatan Keterampilan Menulis Aksara Jawa Siswa Siklus III 

No. Nama 
Indikator 

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 

1 KSU 3 2 3 3 12 Baik 

2 YU 3 3 2 3 11 Baik 

3 AIP 3 2 2 3 10 Cukup 

4 AHA 4 4 4 3 15 Sangat Baik 

5 ARR 4 3 3 4 14 Baik 

6 CN 3 2 2 3 10 Cukup 

7 DPP 3 2 2 3 10 Cukup 

8 DMS 3 3 2 3 11 Cukup 

9 EPO 4 4 3 4 15 Sangat Baik 

10 ES 3 2 2 3 10 Cukup 

11 IA 4 3 3 4 14 Baik 

12 JAS 3 3 2 3 11 Cukup 

13 KK 4 3 3 4 14 Baik 

14 MW 4 4 4 4 16 Sangat Baik 

15 MA 4 4 4 4 16 Sangat Baik 

16 MRA 3 2 1 2 8 Cukup 

17 NK 2 2 2 3 9 Cukup 

18 NC 3 1 2 2 8 Cukup 

19 NW 3 3 2 3 11 Baik 

20 PDP 2 2 2 2 8 Cukup 

21 RH 3 3 3 3 12 Baik 

22 RAM 3 3 2 3 11 Baik 

23 RA 3 2 2 3 10 Cukup 

24 RS 3 3 3 2 11 Baik 

25 RSH 4 3 3 4 14 Baik 

26 SRM 4 4 3 4 15 Sangat Baik 

27 SK 4 3 4 4 15 Sangat Baik 

28 SD 2 2 2 3 9 Cukup 

29 UL 3 3 2 3 11 Baik 

30 VK 2 2 3 3 10 Cukup 

31 WA 4 4 4 4 16 Sangat Baik 

32 DS 2 3 3 3 11 Baik 

33 WDF 2 2 2 3 9 Cukup 

34 AR 3 3 2 3 11 Baik 

35 MDN 2 2 2 2 8 Cukup 

36 MR 2 2 2 2 8 Cukup 

Jumlah 111 98 93 114 416  

Rata-rata 3,08 2,72 2,58 3,16 11,54  

Kategori Baik 

 

 



196 

 

Lampiran 12. Hasil Belajar Siswa 

HASIL BELAJAR SISWA 

 

No. 

 

NAMA 

Siklus 

I II III 

1 KSU 60 69 75 

2 YU 70 70 80 

3 AIP 60 60 65 

4 AHA 75 85 90 

5 ARR 78 90 95 

6 CN 60 65 70 

7 DPP 60 65 65 

8 DMS 74 70 70 

9 EPO 78 90 100 

10 ES 60 60 70 

11 IA 77 80 100 

12 JAS 60 61 70 

13 KK 74 75 100 

14 MW 79 85 95 

15 MA 80 88 100 

16 MRA 60 58 60 

17 NK 58 58 60 

18 NC 60 60 70 

19 NW 68 80 85 

20 PDP 55 58 60 

21 RH 77 75 85 

22 RAM 78 90 95 

23 RA 57 58 60 

24 RS 69 75 80 

25 RSH 79 80 90 

26 SRM 79 90 100 

27 SK 79 85 90 

28 SD 57 60 65 

29 UL 62 75 80 

30 VK 59 61 65 

31 WA 79 90 100 

32 DS 74 80 85 

33 WDF 72 60 65 

34 AR 76 80 85 

35 MDN 55 60 60 

36 MR 55 58 60 

 Jumlah 2453 2599 2845 

 Rata-rata 68,1 72,1 79 

 Ketuntasan lasikal 61,1% 72,2% 83,3% 
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SIKLUS I 
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SIKLUS II 
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SIKLUS III 
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Lampiran 13. Catatan Lapangan 
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Lampiran 14. Hasil Wawancara 

Peningkatan Keterampilan Menulis Aksara Jawa melalui Modeling The Way dengan 

Media Flashcard Pada Siswa Kelas IV SDN Mangkangkulon 01 Semarang 

 

Nama Guru  : Darojatus Sholikhah, S. Pd. 

Nama Sekolah  : SDN Mangkangkulon 01 Semarang 

Kelas   : IV 

Mata pelajaran  : Bahasa Jawa 

Hari/Tanggal  : Rabu, 10 april 2013 

Petunjuk  :Jawablah pertanyaan sesuai dengan kenyataan di lapangan. 

1. Bagaimanakah pendapat ibu, setelah diterapkan Modeling The Way dengan 

media flashcard dalam pembelajaran menulis aksara Jawa? 

Jawab: 

Setelah menggunakan Modeling The Way degan media flashcard dalam 

pembelajaran menulis aksara Jawa, siswa lebih semangat dan antusias dalam 

proses pembelajaran, karena siswa belajar menggunakan model yang belum 

pernah digunakan sebelumnya. Dengan menggunakan media flashcard siswa 

lebih aktif dalam belajar, karena siswa belum pernah menggunakan media 

flashcard dalam pembelajaran menulis aksara Jawa. 

2. Apakah ada kesulitan selama proses pembelajaran saat menggunakan 

Modeling The Way dengan media flashcard? 

Jawab:  

Kesulitan selama proses pembelajaran saat menggunakan Modeling The 

Way dengan media flashcard adalah siswa belum begitu paham tentang 

model yang diberikan karena siswa baru pertama kali menerimanya. Siswa 

belum terbiasa menulis aksara Jawa menggunakan flashcard. Siswa ada yang 

ramai ketika pembentukan kelompok. Kurangnya kerjasama saat diskusi 

karena ada siswa yang berbicara sendiri. 

3. Bagaimanakah pendapat ibu, hasil belajar siswa akan meningkat dalam 

pembelajaran menulis aksara Jawa melalui model Modeling The Way dengan 

media flashcard ini? 
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Jawab: 

Hasil belajar siswa dalam menulis aksara Jawa melalui model Modeling 

The Way dengan media flashcard dari sebelum tindakan, siklus I, siklus II, 

dan siklus III mengalami peningkatan. 

4. Bagaimanakah pendapat ibu, manfaat apa saja yang diperoleh dengan 

menerapkan Modeling The Way dengan media flashcard dalam kegiatan 

pembelajaran? 

Jawab: 

Manfaat yang diperoleh dengan menerapkan Modeling The Way dengan 

media flashcard dalam kegiatan pembelajaran adalah siswa lebih aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. Selain itu siswa dapat menyesuaikan diri ketika 

berkelompok secara heterogen. Hasil belajar siswa meningkat saat 

menggunakan model tersebut.  

 

 

Semarang, 10 April 2013 

Guru Kelas IV Peneliti, 

                                                             

Darojatus Sholikhah, S. Pd. SD   Anestasia Wahyu Tiarasari 

NIP 19621024 198201 2 007    NIM 1401409240 
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Lampiran 15. Foto-foto Penelitian 

SIKLUS I 

 

                  
Guru memimpin baris             Melakukan apersepsi 

 

               
Menyampaikan tujuan pembelajaran            Menyampaikan materi 

 

              
Demonstrasi menulis aksara Jawa               Pembentukan kelompok 
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Siswa berdiskusi             Membimbing diskusi 

 

             
Presentasi siswa         Menyimpulkan materi 

 

 
                                      Siswa mengerjakan soal evaluasi  
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SIKLUS II 

 

 

               
Melakukan apersepsi             Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

               
Menyampaikan materi               Demonstrasi menulis aksara Jawa 

 

               
Siswa menjawab pertanyaan dari guru          Pembentukan kelompok 
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Siswa berdiskusi               Membimbing diskusi 

 

               
Presentasi siswa            menyimpulkan materi 

 

 
                                     Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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SIKLUS III 

 

             
Guru melakukan presensi             Guru melakukan apersepsi 

 

             
menyampaikan tujuan pembelajaran             Menyampaikan materi pelajaran 

 

             
Demonstrasi menulis aksara Jawa                Siswa menjawab pertanyaan dari guru 
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Pembentukan kelompok            Membimbing diskusi 

 

               
Presentasi siswa             Menyimpulkan materi 

 

 
                                     Siswa mengerjakan soal evaluasi 

 

 


