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Bahasa Jawa memiliki peranan penting dalam peningkatan mutu pendidikan 

di Jawa Tengah, khususnya penanaman nilai luhur dan penguasaan bahasa Jawa. 

Oleh karena itu, seseorang harus menguasai keempat keterampilan dalam bahasa 

Jawa, yaitu: (1) mendengarkan; (2) berbicara; (3) membaca; dan (4) menulis dengan 

baik. Namun pembelajaran bahasa Jawa di kelas VA SDN Wonosari 02 Semarang 

masih kurang maksimal. Berdasarkan observasi awal di kelas VA SDN Wonosari 02 

Semarang ditemukan permasalahan dalam pembelajaran bahasa Jawa tentang 

menulis karangan narasi. Hal ini dikarenakan siswa kesulitan dalam menentukan 

gagasan, serta kurangnya optimalisasi penggunaan strategi pembelajaran yang 

efektif dari guru. Hasil belajar siswa secara klasikal hanya mencapai 57,6%. Solusi 

untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan metode Mind 

Mapping.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah penerapan metode Mind 

Mapping dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

berupa keterampilan menulis narasi bahasa Jawa siswa kelas VA SDN Wonosari 02 

Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar berupa keterampilan menulis narasi bahasa Jawa 

siswa Kelas VA SDN Wonosari 02 Semarang. 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam tiga siklus, masing-masing 

siklus terdiri dari satu pertemuan. Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas 

VA SDN Wonosari 02 Semarang yang berjumlah 32 siswa. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah teknik tes berupa lembar soal dan teknik non tes berupa 

lembar pengamatan, catatan lapangan, lembar wawancara, dan dokumentasi. 

Analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif 

kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan: (1) keterampilan guru siklus I mendapatkan 

skor 20 kategori cukup, siklus II skor 26 kategori baik, dan siklus III skor 32 

kategori sangat baik. (2) aktivitas siswa siklus I mendapatkan skor 14,44 kategori 

cukup, siklus II skor 16,75 kategori baik, dan siklus III skor 19,56 kategori baik. (3) 

ketuntasan hasil belajar klasikal siswa siklus I 62,5%, siklus II 71,88%, dan 

meningkat pada siklus III menjadi 84,38%. Simpulan dari penelitian ini adalah 

melalui penerapan metode Mind Mapping dapat meningkatkan keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar berupa keterampilan menulis narasi bahasa Jawa 

siswa kelas VA SDN Wonosari 02 Semarang.   

 

Kata kunci: keterampilan menulis narasi, metode Mind Mapping 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Muatan lokal memiliki peranan penting dalam peningkatan mutu 

pendidikan karena sesuai dengan ciri khas dan potensi daerah. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi 

untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa muatan lokal 

merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang 

disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, yang materinya tidak dapat 

dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. (Wibawa dalam Rohmadi dan 

Hartono 2011:9). Salah satu mata pelajaran muatan lokal yang ada di Jawa 

Tengah adalah bahasa Jawa. 

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 

423.5/5/2010, bahwa pemerintah mengupayakan peningkatan mutu pendidikan di 

Jawa Tengah khususnya penanaman nilai-nilai luhur dan penguasaan bahasa Jawa 

dengan menetapkan Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal (bahasa Jawa) yang 

wajib dilaksanakan untuk Jenjang Pendidikan SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs 

Negeri dan Swasta Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Standar Isi dan Standar 

Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran Muatan Lokal.  

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

budaya sebagai  salah satu unsur kebudayaan nasional (Depdiknas 2006:3). 

Tujuan pembelajaran bahasa Jawa adalah: (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, yaitu menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis. Komponen-komponen tersebut harus men-

dapatkan perhatian yang sama dalam pembelajaran bahasa karena keempat aspek 

tersebut saling terkait dan saling berpengaruh (Tarigan 2008:1). Keempat 

keterampilan tersebut diperoleh melalui proses berlatih.  

Keterampilan berbicara dan menulis sebagai keterampilan yang produktif, 

didukung oleh keterampilan menyimak dan membaca sebagai keterampilan yang 

reseptif (Doyin dan Wagiran 2009:11). Ketika aktivitas menulis berlangsung, 

penulis dapat bertindak sebagai pembaca. Saat membaca karangannya, penulis 

akan membayangkan dirinya sebagai pembaca untuk menilai kualitas tulisannya. 

Selain itu penulis perlu membaca tulisan lain untuk mendapatkan ide, memperluas 

wawasan serta memperbanyak perbendaharaan kata. Penulis juga dapat memper-

oleh informasi untuk tulisannya dari proses menyimak, seperti menyimak radio, 

televisi, diskusi, dan wawancara. Seorang penulis akan menjadi pembicara yang 
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baik, karena penulis mengetahui bahasa yang baik dan benar untuk berbicara 

dengan orang lain. 

Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung, tidak tatap muka dengan orang lain. 

Menurut Nurudin (2010:4) menulis adalah segenap rangkaian kegiatan seseorang 

dalam rangka mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa 

tulis kepada orang lain agar mudah dipahami. Menurut Suparno dan Yunus 

(2010:1.4), seseorang tidak suka menulis karena tidak tahu untuk apa dia menulis, 

merasa tidak berbakat menulis, dan merasa tidak tahu bagaimana harus menulis. 

Ketidaksukaan tersebut terjadi sebagai akibat dari pengaruh lingkungan keluarga 

dan masyarakatnya, serta pengalaman pembelajaran menulis atau mengarang di 

sekolah yang kurang memotivasi dan merangsang minat.  

Menulis merupakan suatu bentuk latihan, karena siswa tidak otomatis 

memiliki kemampuan menulis sejak lahir melainkan dari proses pembelajaran. 

Menulis perlu dilatih sejak dini karena menulis merupakan proses kebahasaan 

yang rumit. Menulis bukan hanya menyalin kata-kata, melainkan menuangkan 

pikiran dalam bentuk yang terstruktur. Oleh sebab itu, dalam pendidikan dasar 

kemampuan menulis siswa harus diasah agar siswa mampu menulis dengan baik. 

Ada banyak bentuk tulisan. Menurut Pratiwi, dkk. (2008:6.40), bentuk-

bentuk tulisan meliputi deskripsi, eksposisi, narasi, persuasi, dan argumentasi. 

Menurut Semi (2007:53) narasi adalah tulisan yang tujuannya menceritakan 

kronologis peristiwa kehidupan manusia. Dengan menulis narasi, siswa akan 

mengembangkan imajinasinya, menuangkan gagasannya melalui kata dan 
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kalimat. Keterampilan siswa dalam menulis narasi bahasa Jawa akan berpengaruh 

terhadap kemampuannya berbicara bahasa Jawa, minat membaca, serta 

kemampuan menyimak. Dalam pembelajaran menulis narasi bahasa Jawa, siswa 

menuliskan karangan berbahasa Jawa, hal tersebut membutuhkan banyak 

perbendaharaan kosakata bahasa Jawa, sehingga kosakata yang digunakan dalam 

karangan beranekaragam dan tidak diulang-ulang. Selain itu aspek ejaan dan tanda 

baca, struktur kalimat seperti jejer, wasesa, dan lesan, serta kerapian juga harus 

diperhatikan. Dengan menguasai kemampuan menulis narasi, siswa akan lebih 

mudah untuk menuliskan ide, pengetahuan dan gagasannya sehingga akan 

memberikan hasil optimal pada setiap pembelajaran yang dilakukan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BAPEDA DIY (dalam 

Ekowati 2004) mengenai kondisi pembelajaran bahasa Jawa menunjukkan  93% 

guru di SD dan SMP hanya menggunakan metode ceramah dalam setiap 

penyampaian materi pembelajaran. 

Permasalahan mengenai kurangnya keterampilan menulis narasi bahasa 

Jawa juga terjadi pada siswa kelas VA SDN Wonosari 02 Semarang. Berdasarkan 

hasil refleksi awal yang dilakukan oleh peneliti dengan kolaborator yaitu guru 

kelas VA SDN Wonosari 02 Semarang, peneliti menemukan bahwa keterampilan 

menulis narasi bahasa Jawa kurang maksimal. Guru kurang terampil dalam meng-

organisasikan strategi pembelajaran, sehingga siswa kurang dapat berimajinasi 

dan menuliskan gagasannya dalam bentuk tulisan. Ketika guru menugaskan siswa 

untuk membuat karangan narasi, sebagian besar siswa merasa bingung tentang 
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bagaimana memulai cerita, apa yang akan ditulis selanjutnya, dan bagaimanakah 

mengakhiri cerita.  

Keterampilan menulis narasi bahasa Jawa siswa kelas VA SDN Wonosari 

02 Semarang kurang maksimal. Pernyataan tersebut didukung dengan data hasil 

belajar siswa masih banyak yang belum mencapai KKM yang ditetapkan oleh 

sekolah yaitu 61. Sebanyak 19 dari 33 siswa (57,6%) mendapatkan nilai < 61. 

Pencapaian nilai terendah siswa adalah 20 dan nilai tertinggi yang diperoleh siswa 

adalah 83 dengan nilai rata-rata kelas 62,8. Berdasarkan data hasil belajar dan 

pelaksanaan pembelajaran bahasa Jawa, proses pembelajaran perlu ditingkatkan 

kualitasnya supaya siswa lebih terampil menulis narasi bahasa Jawa.  

Berdasarkan diskusi peneliti dengan guru kelas VA SDN Wonosari 02 

Semarang, untuk memecahkan masalah pembelajaran tersebut, tim kolaborasi 

menetapkan alternatif tindakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang 

dapat meningkatkan keterampilan guru, keaktifan siswa dan hasil belajar berupa 

keterampilan menulis narasi bahasa Jawa. Peneliti memilih solusi dengan 

menggunakan metode Mind Mapping. 

Metode Mind Mapping adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, dan 

secara harfiah akan memetakan pikiran (Buzan 2012: 4). Metode Mind Mapping 

(peta pikiran) ini berupa urutan langkah-langkah yang sistematis. Otak mengingat 

informasi dalam bentuk gambar, simbol, dan perasaan. Otak menyimpan 

informasi dengan pola dan asosiasi seperti pohon dengan cabang dan rantingnya. 

Penerapan metode Mind Mapping akan meningkatkan pembelajaran bahasa Jawa 

di SDN Wonosari 02 Semarang. Siswa akan lebih aktif, kreatif, dan dapat 
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bekerjasama dalam kelompok. Perbendaharaan kosakata bahasa Jawa siswa akan 

bertambah melalui interaksi dalam kelompok. Melalui Mind Mapping, siswa 

dapat berkreasi menggunakan gambar, warna dan penanda visual yang 

memudahkan siswa untuk berkonsentrasi. metode Mind Mapping membebaskan 

siswa untuk mengembang-kan ide dan gagasan mereka sesuai dengan karakter 

masing-masing. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka peneliti akan mengkaji 

lebih lanjut melalui penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Narasi Bahasa Jawa melalui Metode Mind Mapping Siswa 

Kelas VA SDN Wonosari 02 Semarang”. 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN  

MASALAH 

1.2.1. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: bagaimanakah cara meningkatkan keterampilan menulis narasi bahasa 

Jawa siswa kelas VA SDN Wonosari 02 Semarang? 

Rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut. 

a. Apakah penerapan metode Mind Mapping dapat meningkatkan keterampilan 

guru dalam pembelajaran menulis narasi bahasa Jawa siswa kelas VA SDN 

Wonosari 02 Semarang? 
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b. Apakah penerapan metode Mind Mapping dapat meningkatkan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran menulis narasi bahasa Jawa siswa kelas VA SDN 

Wonosari 02 Semarang? 

c. Apakah penerapan metode Mind Mapping dapat meningkatkan hasil belajar 

berupa keterampilan menulis narasi bahasa Jawa siswa kelas VA SDN 

Wonosari 02 Semarang? 

 

1.2.2. Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah, peneliti merencanakan pemecahan masalah 

dengan melakukan penelitian tindakan kelas yang terdiri atas tiga siklus melalui 

metode Mind Mapping. Langkah-langkah dalam pemecahan masalah yang 

dilakukan adalah sebagai berikut. 

a. Memulai dari tengah kertas kosong yang sisi panjangnya diletakkan mendatar 

b. Menggunakan gambar atau foto sebagai ide sentral 

c. Menggunakan warna 

d. Menghubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat dan hubungkan 

cabang-cabang ke tingkat dua dan tiga dan seterusnya 

e. Membuat cabang dengan bentuk garis melengkung 

f. Menggunakan satu kata kunci untuk setiap baris 

g. Menggunakan gambar (Buzan 2012: 15) 
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1.3. TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1. Tujuan umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan 

menulis narasi bahasa Jawa siswa Kelas VA SDN Wonosari 02 Semarang. 

 

1.3.2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis narasi bahasa 

Jawa siswa kelas VA SDN Wonosari 02 Semarang melalui metode Mind 

Mapping.  

b. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis narasi bahasa 

Jawa siswa kelas VA SDN Wonosari 02 Semarang melalui metode Mind 

Mapping. 

c. Meningkatkan hasil belajar siswa berupa keterampilan menulis narasi 

bahasa Jawa siswa kelas VA SDN Wonosari 02 Semarang melalui metode 

Mind Mapping. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut. 

1.4.1. Manfaat Teoretis 

Memberikan konstribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan berupa 

implementasi metode Mind Mapping pada pembelajaran bahasa Jawa dan  

penelitian-penelitian berikutnya yang relevan sebagai sumber informasi. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Guru 

Memberikan wawasan tentang model pembelajaran sesuai materi yang diberikan 

serta dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bervariasi. 

b. Siswa 

Memotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran bahasa Jawa sehingga dapat 

meningkatkan aktivitas dan keterampilan siswa dalam menulis narasi. 

c. Sekolah 

Memberikan tambahan referensi implementasi metode pembelajaran yang 

inovatif sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

  

2.1. KAJIAN TEORI 

2.1.1. Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1.1.Pengertian Belajar 

 Belajar merupakan kegiatan yang tidak pernah lepas dari dunia 

pendidikan. Belajar adalah proses perubahan perilaku yang menyangkut aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik yang disebabkan oleh pengalaman dan 

pelatihan untuk memperoleh tujuan tertentu. Pendapat peneliti tersebut didukung 

oleh Sardiman (2011: 20) yang menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan 

tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan 

membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya.  

 Sedangkan menurut  Baharuddin (2009: 162), belajar merupakan aktivitas 

yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan dalam dirinya melalui 

pelatihan-pelatihan atau pengalaman-pengalaman. Belajar adalah suatu usaha 

sadar yang dilakukan individu dalam perubahan tingkah laku baik melalui latihan 

dan pengalaman yang menyangkut aspek-aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik untuk memperoleh tujuan tertentu (Aunurrahman 2012: 35).  
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2.1.1.2.Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

 Belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Faktor internal dan faktor 

eksternal sangat mempengaruhi terhadap proses dan hasil belajar siswa. Faktor-

faktor tersebut ada yang berasal dari dalam dan dari luar diri siswa yang saling 

berkaitan satu sama lain dan sangat mempengaruhi hasil belajar yang dicapai 

individu. Pendapat peneliti tersebut didukung oleh Rifa’i dan Anni (2009: 97) 

yang menyata-kan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil 

belajar adalah kondisi internal dan eksternal peserta didik. Kondisi internal 

berasal dari dalam individu yang mencakup kondisi fisik seperti kesehatan organ 

tubuh; kondisi psikis seperti kemam-puan intelektual, emosional; dan kondisi 

sosial seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Faktor-faktor internal 

ini dapat terbentuk sebagai akibat dari pertumbuhan, pengalaman belajar 

sebelumnya, dan perkembangan. Kondisi eksternal yang berasal dari luar individu 

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 peserta didik akan 

berpengaruh terhadap kesiapan, proses, dan hasil belajar.  

2.1.1.3.Pengertian Pembelajaran 

  Pembelajaran yang dilakukan guru di dalam kelas dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Pembelajaran adalah suatu sistem yang sengaja menciptakan 

suatu lingkungan belajar yang melibatkan seluruh komponen pembelajaran 

sehingga peserta didik memperoleh kemudahan untuk mencapai tujuan.  
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  Pendapat peneliti tersebut didukung oleh Suprijono (2009: 13) yang 

menyatakan pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti proses, cara, 

perbuatan mempelajari. Dalam pembelajaran, guru mengorganisir lingkungan 

terjadinya pembelajaran, guru menyediakan fasilitas belajar bagi peserta didiknya  

untuk mempelajarinya Menurut Rusman (2012: 1) pembelajaran merupakan suatu 

sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berhubungan satu sama 

lain, komponen tersebut meliputi tujuan, materi, metode dan evaluasi. Sedangkan 

menurut Winataputra, dkk (2008:1.18) pembelajaran merupakan kegiatan yang 

dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan 

kualitas belajar pada siswa. 

  Menurut Rifa’i dan Anni (2009:194) dalam pembelajaran melibatkan 

beberapa komponen, komponen tersebut yaitu: 

a. 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). 

b. Subyek belajar, merupakan komponen yang utama karena berperan sebagai 

subyek sekaligus objek. Sebagai subyek karena peserta didik adalah individu 

yang melakukan proses belajar mengajar. Sebagai objek karena kegiatan 

pembelajaran diharapkan dapat mencapai perubahan perilaku pada diri 

subyek belajar. 
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c. Materi pelajaran, materi pelajaran yang komprehensif dan terorganisasi 

secara sistematis dan dideskripsikan dengan jelas akan berpengaruh  terhadap 

intensitas proses pembelajaran. 

d. Strategi pembelajaran, merupakan pola umum mewujudkan proses 

pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.  

e. Media pembelajaran, merupakan alat atau wahana yang digunakan pendidik 

dalam proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan 

pembelajaran.  

f. Penunjang, komponen penunjang yang dimaksud dalam sistem pembelajaran 

adalah fasilitas belajar, buku sumber, alat pelajaran, bahan pelajaran, dan 

semacamnya. Komponen penunjang berfungsi memperlancar, melengkapi, 

dan mempermudah terjadinya proses pembelajaran. 

 

2.1.2. Kualitas Pembelajaran 

Kualitas pembelajaran adalah tingkat keberhasilan proses pembelajaran 

yang dapat dilihat dari tercapainya tujuan pembelajaran dan hasil belajar berupa 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap sebaik-

baiknya sesuai dengan keadaan dan kemampuan siswa yang bersangkutan. 

Pendapat peneliti tersebut didukung oleh Etzioni (dalam Hamdani 2011: 194) 

yang menyatakan bahwa kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau juga 

keefektifan. Secara definitif efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat 

keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Pencapaian tujuan tersebut 
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berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap 

melalui proses pembelajaran.  

Menurut Depdiknas (2004:8), indikator kualitas pembelajaran dapat dilihat 

dari perilaku pembelajaran pendidik (guru), perilaku dan dampak belajar siswa, 

iklim pembelajaran, materi pembelajaran, kualitas media  pembelajaran, dan 

sistem pembelajaran di sekolah. 

Terdapat tiga unsur acuan untuk mengamati kualitas pembelajaran dalam 

penelitian tindakan kelas ini, yaitu: 

2.1.2.1.Keterampilan Guru dalam Pembelajaran 

Seorang guru harus memiliki keterampilan dalam mengajar. Keterampilan 

mengajar guru adalah kemampuan guru dalam menyajikan materi pelajaran dan 

membimbing siswa, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai apa yang 

diharapkan. Pendapat peneliti tersebut didukung oleh Rusman (2012: 80) yang 

menyatakan bahwa keterampilan dasar mengajar adalah bentuk-bentuk perilaku 

bersifat mendasar dan khusus yang harus dimiliki seorang guru sebagai modal 

awal untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya secara terencana dan 

profesional. Proses belajar mengajar akan berlangsung dengan baik apabila 

seorang guru mempunyai kemampuan untuk menciptakan suasana pembelajaran 

yang menyenangkan.  

 Menurut Hasibuan dan Moedjiono (2009:58), ada delapan keterampilan 

mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai pengajar guna 

mendorong tercapainya prestasi belajar siswa. Delapan keterampilan tersebut 

yaitu: 
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a. Keterampilan memberikan penguatan 

Penguatan diberikan untuk memberikan penghargaan berupa respon 

positif terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan 

berulangnya kembali tingkah laku tersebut (Rusman 2012: 84). Deskriptor 

yang digunakan untuk mengetahui keterampilan memberikan penguatan 

dalam penelitian ini yaitu: (1) memberikan penguatan verbal; (2) memberikan 

penguatan gestural; (3) memberikan penguatan dengan cara mendekati; dan 

(4) memberikan penguatan berupa tanda atau benda. 

b. Keterampilan bertanya 

Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respons dari 

seseorang yang dikenai. Respons yang diberikan dapat berupa pengetahuan 

sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Jadi bertanya 

merupakan stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir (Hasibuan 

dan Moedjiono 2009:62). Deskriptor yang digunakan untuk mengetahui 

keterampilan bertanya pada penelitian ini yaitu: (1) mengungkapkan 

pertanyaan secara jelas; (2) memberikan acuan; (3) memindahkan giliran 

jawaban; dan (4) memberikan waktu untuk berpikir. 

c. Keterampilan menggunakan variasi 

Variasi adalah keanekaan yang membuat sesuatu tidak monoton. 

Variasi dapat berwujud perubahan-perubahan atau perbedaan-perbedaan yang 

sengaja diciptakan/ dibuat untuk memberikan kesan yang unik (Anitah, 2009: 

7.38). Penggunaan variasi bertujuan mengatasi kebosanan siswa, sehingga 

dalam proses belajarnya siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, 
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keantusiasan, serta berperan secara aktif. Deskriptor yang digunakan untuk 

mengetahui keterampilan menggunakan variasi dalam penelitian ini yaitu: (1) 

melakukan kontak pandang dengan siswa; (2) memberikan variasi dalam 

volume suara dan kecepatan berbicara; (3) mengadakan perubahan mimik 

dan gerak; dan (4) menggunakan media pembelajaran. 

d. Keterampilan menjelaskan  

Menjelaskan berarti menyajikan informasi lisan yang diorganisasikan 

secara sistematis dengan tujuan menunjukkan hubungan. Penekanan 

memberikan penjelasan adalah penalaran siswa (Hasibuan dan Moedjiono 

2009:70). Deskriptor yang digunakan untuk mengetahui keterampilan 

menjelaskan dalam penelitian ini yaitu: (1) penyampaian materi secara jelas 

dengan bahasa yang mudah dipahami siswa; (2) menggunakan media dan 

contoh untuk memperjelas; (3) memberikan penekanan pada materi yang 

penting; dan (4) memberikan umpan balik. 

e. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

Membuka pembelajaran adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan 

oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi bagi 

siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang akan 

dipelajarinya, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif 

terhadap kegiatan belajar (Rusman, 2012: 80). Menutup pelajaran adalah 

kegiatan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran (Djamarah 2010:139). 

Deskriptor yang digunakan untuk mengetahui keterampilan membuka 

pelajaran dalam penelitian ini yaitu: (1) mengadakan apersepsi yang dapat 
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menarik perhatian siswa; (2) bertanya tentang materi yang lalu; (3) 

menyampaikan tujuan pembelajaran; dan (4) menyampaikan tema 

pembelajaran. 

Deskriptor yang digunakan untuk mengetahui keterampilan menutup  

pelajaran dalam penelitian ini yaitu: (1) menyimpulkan hasil pembelajaran; 

(2) melakukan refleksi; (3) memberikan umpan balik terhadap proses dan 

hasil belajar siswa; dan (4) menyampaikan materi yang akan dibahas pada 

pertemuan berikutnya. 

f. 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 (Hasibuan dan Moedjiono 2009:77). Deskriptor yang 

digunakan untuk mengetahui keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan dalam penelitian ini yaitu: (1) mengadakan pendekatan secara 

pribadi; (2) membimbing dalam membuat karangan narasi; (3) menghargai 

perbedaan pendapat siswa; dan (4) memberikan nasihat. 
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g. Keterampilan mengelola kelas 

Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal, serta untuk mengembalikan kondisi 

belajar yang terganggu ke arah kondisi belajar yang optimal (Anitah, 2009: 

8.36). Deskriptor yang digunakan untuk mengetahui keterampilan mengelola 

kelas dalam penelitian ini yaitu: (1) menunjukkan sikap tanggap; (2) 

membagi perhatian secara adil; (3) mengelola waktu sesuai perencanaan 

pembelajaran; dan (4) menemukan dan memecahkan tingkah laku yang 

menimbulkan masalah. 

h. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu 

cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang 

dibutuhkan oleh siswa secara kelompok. (Rusman, 2012: 89). Deskriptor 

yang digunakan untuk mengetahui keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil dalam penelitian ini yaitu: (1) memusatkan perhatian; (2) 

menganalisa pandangan siswa; (3) menyebarkan kesempatan berpartisipasi; 

dan (4) memberikan kesempatan bertanya. 

 Indikator yang digunakan untuk mengamati keterampilan guru dalam 

pembelajaran menulis narasi bahasa Jawa menggunakan metode Mind Mapping 

adalah: (1) membuka pelajaran; (2) mengajukan pertanyaan kepada siswa; (3) 

menyampaikan materi (4) memberikan variasi dalam pembelajaran; (5) 

membimbing siswa dalam diskusi; (6) mengajar kelompok kecil dan perorangan; 
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(7) mengelola kelas; (8) memberikan penguatan kepada siswa; dan (9) menutup 

pelajaran. 

2.1.2.2.Aktivitas Siswa 

Siswa adalah salah satu komponen pembelajaran yang menempati posisi 

sentral dalam proses belajar-mengajar. Siswa dalam pembelajaran di kelas tidak 

dapat disamakan antara siswa satu dengan siswa yang lain. Dibutuhkan dukungan 

dari semua aspek yang menjadi faktor penentu keberhasilan kegiatan belajar 

mengajar di sekolah, salah satunya adalah tingkat kemampuan guru dalam 

menemukan dan melayani perbedaan individu. Dengan mengetahui perbedaan 

setiap siswa, guru dapat mengadakan pendekatan khusus dan mengantisipasi 

kemungkinan selama proses pembelajaran. 

Aktivitas siswa adalah rangkaian kegiatan siswa yang terdiri dari aktivitas 

fisik dan non fisik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga 

menimbulkan perubahan perilaku belajar pada diri siswa. Aktivitas diperlukan 

dalam belajar, sebab pada prinsipnya belajar adalah berbuat. Aktivitas belajar 

adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Dalam kegiatan belajar kedua 

aktivitas itu harus selalu berkait. 

Diedrich (dalam Sardiman 2011:101) membuat suatu daftar yang berisi 

177 macam kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai berikut. 

a. Aktivitas visual (Visual activities), seperti: membaca, memperhatikan gambar, 

demontrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 
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b. Aktivitas lisan (Oral activities), seperti: menanyakan, meneruskan, bertanya, 

memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi.  

c. Aktivitas mendengarkan (Listening activities), sebagai contoh: mendengarkan 

uraian percakapan, diskusi, musik, pidato.  

d. Aktivitas menulis (Writing activities), seperti; menulis cerita, karangan, 

laporan, angket, menyalin.  

e. Aktivitas menggambar (Drawing activities), misalnya: menggambar grafik, 

peta, diagram, pola dan sebagainya.  

f. Aktivitas motorik (Motor activities), yang termasuk di dalamnya: melakukan 

percobaan, melakukan konstruksi, mereparasi model, bermain, berkebun dan 

memelihara binatang.  

g. Aktivitas mental (Mental activities), misalnya: menggali, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan.  

h. Aktivitas emosional (Emotional activities), misalnya: menaruh minat, merasa 

bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup.  

Aktivitas siswa yang difokuskan dalam pembelajaran menulis narasi 

bahasa Jawa dengan metode Mind Mapping ini adalah: (1) aktivitas visual, yaitu 

mengamati gambar yang disediakan oleh guru; (2) aktivitas lisan, yaitu bertanya, 

berpendapat, dan berdiskusi; (3) aktivitas mendengarkan, yaitu mendengarkan 

penjelasan guru dan mendengarkan anggota kelompok saat berdiskusi; (4) 

aktivitas menulis, yaitu menulis narasi bahasa Jawa; (5) aktivitas menggambar, 

yaitu menggambar peta pikiran sesuai dengan tema; (6) aktivitas mental, yaitu 
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berdiskusi, dan (7) aktivitas emosional, yaitu mempersiapkan diri untuk mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

Indikator yang digunakan untuk mengamati aktivitas siswa dalam 

pembelajaran menulis narasi bahasa Jawa dengan metode Mind Mapping adalah: 

(1) mempersiapkan diri dalam menerima pelajaran; (2) memperhatikan gambar 

dan penjelasan guru; (3) bertanya dan menjawab pertanyaan; (4) diskusi 

kelompok; (5) membuat peta pikiran, dan (6) membuat karangan narasi. 

2.1.2.3.Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku pembelajar yang mencakup 

kognitif, sikap dan keterampilan yang dimiliki siswa setelah melalui suatu proses 

atau kegiatan pembelajaran. Pendapat peneliti tersebut didukung oleh Suprijono 

(2009: 5) yang menyatakan bahwa hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-

nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. Sedangkan 

menurut Rifa’i dan Anni (2009: 85) hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar.  

Menurut Bloom (dalam Thobroni 2011:23), hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

a. Domain kognitif mencakup: (1) knowledge (pengetahuan, ingatan); (2) 

comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh); (3) 

application (menerapkan); (4) analysis (menguraikan, menentukan 

hubungan); (5) synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, membentuk 

bangunan baru); (6) evaluating  (menilai). 



22 

 

 

b. Domain afektif mencakup: (1) receiving (sikap menerima); (2) responding 

(memberikan respons); (3) valuing (nilai); (4) organization (organisasi); (5) 

characterization  (karakterisasi). 

c. Domain psikomotor mencakup: (1) initiatory; (2) pre-routine; (3) 

rountinized; (4) keterampilan produktif, teknik, fisik, social, manajerial, dan 

hasil intelektual. 

Hasil belajar dalam penelitian ini berupa hasil belajar ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Hail belajar ranah kognitif diukur dengan instrumen tes 

berupa lembar soal, sedangkan hasil belajar afektif dan psikomotorik diukur 

dengan instrumen non tes berupa lembar pengamatan. 

Indikator yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam 

penelitian ini adalah: (1) ejaan dan tanda baca; (2) kosakata; (3) struktur kalimat; 

(4) hubungan tema dan isi, dan (5) kerapian. 

2.1.3. Keterampilan Berbahasa 

Keterampilan berbahasa perlu dikuasai oleh seseorang agar mampu 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik. Ada empat keterampilan berbahasa, 

yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis (Mulyati 

2008:1.10). 

a. Keterampilan Menyimak 

Proses menyimak merupakan proses interaktif yang mengubah bahasa lisan 

menjadi makna dalam pikiran. Menyimak tidak sekadar mendengarkan, tetapi 

juga memerlukan kegiatan berpikir atau menangkap makna dari apa yang 

didengar. 
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b. Keterampilan Berbicara 

Berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan menggunakan bahasa 

lisan. Berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang produktif, karena 

berbicara berfungsi sebagai sarana penyampai dan penyebar informasi. 

c. Keterampilan Membaca 

Membaca adalah keterampilan reseptif bahasa tulis. Pemahaman merupakan 

faktor yang penting dalam membaca. Dengan membaca, seseorang dapat 

mengetahui maksud/ isi dari lambang-lambang tulis.  

d. Keterampilan Menulis 

Menulis berarti menyampaikan pikiran, perasaan, atau pertimbangan 

melalui tulisan. Pikiran yang disampaikan kepada orang lain dinyatakan dengan 

kata yang mendukung makna secara tepat dan sesuai dengan apa yang ingin 

dinyatakan.  

Menurut Dawson (dalam Tarigan 2008:1) setiap keterampilan tersebut 

sangat berhubungan dengan tiga keterampilan lainnya. Terdapat dua klasifikasi 

keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan berbahasa tulis dan keterampilan 

berbahasa lisan (Doyin dan Wagiran 2009: 13). Kajian tentang keterampilan 

berbahasa tulis, terdiri dari keterampilan membaca dan menulis. Sedangkan 

keterampilan berbahasa lisan terdiri dari keterampilan menyimak dan berbicara. 

Oleh karena itu, pembelajaran bahasa di Sekolah Dasar (SD) harus difokuskan 

pada kemampuan siswa memahami dan menggunakan bahasa sebagai alat 

komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. 
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2.1.4. Keterampilan Menulis  

2.1.4.1. Menulis sebagai Keterampilan Berbahasa 

Menulis adalah proses kreatif memindahkan gagasan ke dalam lambang 

tulisan untuk menyampaikan pesan. Pendapat peneliti tersebut didukung oleh 

Suparno dan Yunus (2009: 1.3) yang menyatakan bahwa menulis adalah suatu 

kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis 

sebagai alat atau medianya. Menurut Semi (2007: 40) menulis merupakan suatu 

proses kreatif memindahkan gagasan dalam lambang-lambang tulisan. Sedangkan 

menurut Doyin dan Wagiran (2009: 12) menulis merupakan salah satu 

keterampilan berbahasa yang dipergunakan dalam komunikasi secara tidak 

langsung. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. 

Penulis harus terampil memanfaatkan grafologi, kosakata, struktur kalimat, 

pengembangan paragraf, dan logika berbahasa.   

Menulis merupakan suatu bentuk latihan karena siswa tidak otomatis 

memiliki kemampuan menulis sejak lahir melainkan dari proses pembelajaran. 

Menulis perlu dilatih sejak dini karena menulis merupakan proses kebahasaan 

yang rumit. Menulis bukan hanya menyalin kata-kata, melainkan menuangkan 

pikiran dalam bentuk yang terstruktur. Oleh sebab itu dalam pendidikan dasar 

kemampuan menulis siswa harus diasah agar siswa mampu menulis dengan baik. 

2.1.4.2. Jenis-Jenis Karangan 

Suatu karangan mengandung dua hal, yaitu isi dan cara penyajiannya. Cara 

penyajian dan jenis karangan dipengaruhi oleh tujuan penulisan, dan jenis 

karangan akan mempengaruhi isi tulisan. 
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Berikut adalah jenis-jenis karangan menurut Pratiwi, dkk. (2008:6.40-6.48). 

a. Deskripsi 

Deskripsi adalah bentuk tulisan yang bertujuan untuk memperluas 

pengetahuan dan pengalaman pembaca dengan jalan melukiskan, 

membeberkan suatu objek sesuai dengan ciri-ciri, sifat-sifat, atau hakikat 

objek yang sebenarnya. 

b. Narasi 

Narasi adalah bentuk tulisan yang berusaha menciptakan, mengisahkan, 

me-rangkaikan tindak tanduk, perbuatan manusia dalam sebuah peristiwa 

secara kronologis atau yang berlangsung dalam suatu kesatuan. 

c. Eksposisi 

Karangan eksposisi merupakan wahana yang bertujuan untuk 

menguraikan atau menerangkan sesuatu.  

d. Argumentasi 

Karangan argumentasi adalah adalah bentuk tulisan untuk meyakinkan 

pembaca agar menerima atau mengambil suatu doktrin, sikap, dan tingkah 

laku tertentu. 

e. Persuasi 

Karangan persuasi adalah karangan yang bertujuan membuat pembaca 

percaya, yakin, dan terbujuk akan hal-hal yang dikomunikasikan yang berupa 

fakta, suatu pendirian umum, suatu pendapat/ gagasan ataupun perasaan 

seseorang.  
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Berdasarkan jenis-jenis karangan tersebut, peneliti memfokuskan untuk 

meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis narasi. Karena dengan 

menguasai kemampuan menulis narasi, siswa akan lebih mudah untuk menuliskan 

ide, pengetahuan dan gagasannya sehingga akan memberikan hasil optimal pada 

setiap pembelajaran yang dilakukan. 

2.1.4.3.Keterampilan Menulis Narasi 

  Karangan narasi merupakan suatu karangan yang menceritakan suatu 

kejadian dengan urutan waktu. Pendapat peneliti tersebut didukung oleh Nurudin 

(2010: 71) yang menyatakan bahwa karangan narasi adalah bentuk tulisan yang 

berusaha menciptakan, mengisahkan, merangkaikan tindak-tanduk perbuatan 

manusia dalam sebuah peristiwa secara kronologis atau yang berlangsung dalam 

suatu kesatuan waktu. Sedangkan menurut Semi (2007: 53) narasi adalah tulisan 

yang tujuannya menceritakan kronologis peristiwa kehidupan manusia. 

  Berdasarkan definisi tersebut, ciri-ciri tulisan narasi adalah: 1) tulisan 

berisi cerita tentang kehidupan manusia; 2) peristiwa kehidupan manusia yang 

diceritakan boleh merupakan kehidupan nyata, imajinasi atau gabungan keduanya; 

3) cerita memiliki nilai keindahan, baik isinya maupun penyajiannya; 4) terdapat 

konflik dalam peristiwa, yaitu pertentangan kepentingan, kemelut, atau 

kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Karangan narasi meliputi apa 

peristiwa yang terjadi, di mana dan kapan peristiwa berlangsung, siapa pelakunya, 

mengapa terjadi dan bagaimana kejadiannya. Oleh sebab itu perlunya karangan 

narasi dipelajari oleh siswa agar siswa dapat menceritakan kejadian yang pernah 
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dialaminya, menyampaikan pesan yang ingin disampaikan serta membentuk 

imajinasi siswa. 

Menurut Keraf (2010:136-138), karangan narasi dibedakan menjadi dua, 

yaitu narasi ekspositoris dan narasi sugestif. 

a. Narasi ekspositoris 

Narasi ekspositoris bertujuan untuk menggugah pikiran para pembaca 

untuk mengetahui apa yang dikisahkan. Sasaran utamanya adalah perluasan 

pengetahuan para pembaca setelah membaca kisah tersebut. Narasi 

ekspositoris mempersoalkan tahap-tahap kejadian, rangkaian-rangkaian 

perbuatan kepada para pembaca. Runtun kejadian atau peristiwa yang 

disajikan itu dimaksudkan untuk menyampaikan informasi untuk memperluas 

pengetahuan atau pengertian pembaca. 

b. Narasi sugestif 

Narasi sugestif merupakan suatu rangkaian peristiwa yang disajikan 

sekian macam sehingga merangsang daya khayal pembaca. Pembaca menarik 

suatu makna baru di luar apa yang diungkapkan secara eksplisit (sesuatu yang 

tersurat mengenai objek atau subyek yang bergerak atau bertindak). 

Menurut Aries (2011:138-139), dalam penilaian karangan ada lima 

komponen yang dinilai meliputi isi, organisasi, kosakata, pengembangan bahasa, 

dan mekanik.  Berkaitan dengan penilaian menulis karangan narasi bahasa Jawa, 

indikator yang digunakan untuk mengamati keterampilan menulis narasi bahasa 

Jawa yaitu: (1) ejaan dan tanda baca; (2) kosakata; (3) struktur kalimat; (4) 

hubungan isi dan tema, dan (5) kerapian. 
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2.1.5. Pembelajaran Bahasa Jawa di Sekolah Dasar 

  Bahasa Jawa merupakan bagian dari mata pelajaran muatan lokal. Mata 

pelajaran muatan lokal bertujuan agar peserta didik dapat: (1) mengenal dan 

menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial dan budayanya; (2) memiliki 

bekal kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang 

berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya, dan (3) 

memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai/ aturan-aturan yang 

berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur 

budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional (Aqib 

2009:107). 

  Menurut 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; dan (d) memupuk 

tanggung jawab untuk melestarikan hasil kreasi budaya sebagai  salah satu unsur 

kebudayaan nasional (Depdiknas 2006:3). 

  Mata pelajaran bahasa Jawa mempunyai fungsi sebagai: (1) alat 

komunikasi; (2) kebudayaan, dan (3) perorangan. Fungsi komunikasi berkaitan 

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 
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terkait fungsi instrumental, khayalan, dan informatif (Wibawa dalam Rohmadi 

dan Hartono 2011:8). 

Pembelajaran bahasa Jawa harus dapat mengembangkan empat aspek 

berbahasa yang meliputi mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis, agar 

siswa dapat mengembangkan kemampuan berbahasa Jawanya. 

Salah satu materi bahasa Jawa di kelas V adalah menulis narasi. Keterampilan 

siswa dalam menulis narasi bahasa Jawa akan berpengaruh terhadap 

kemampuannya berbicara bahasa Jawa, minat membaca, serta kemampuan 

menyimak. Dalam pembelajaran menulis narasi bahasa Jawa, siswa menuliskan 

karangan berbahasa Jawa, hal tersebut membutuhkan banyak perbendaharaan 

kosakata bahasa Jawa, sehingga kosakata yang digunakan dalam karangan 

beranekaragam dan tidak diulang-ulang. Selain itu aspek ejaan dan tanda baca, 

struktur kalimat seperti jejer, wasesa, dan lesan, serta kerapian juga harus 

diperhatikan. Dengan menguasai kemampuan menulis narasi, siswa akan lebih 

mudah untuk menuliskan ide, pengetahuan dan gagasannya sehingga akan 

memberikan hasil optimal pada setiap pembelajaran yang dilakukan. 

  Pembelajaran bahasa Jawa di SD bertujuan untuk mengembangkan 

apresiasi terhadap bahasa dan budaya Jawa, mengenalkan identitas masyarakat 

Jawa dan menanamkan kecintaan terhadap bahasa dan budaya Jawa yang 

mencakup empat aspek berbahasa yaitu mendengarkan, berbicara, membaca dan 

menulis. Dalam pelaksanaan pembelajaran, keempat aspek tersebut tidak terpisah 

satu sama lain, tetapi dilaksanakan secara terpadu. 
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2.1.6. Metode Mind Mapping 

2.1.6.1.Pengertian Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran adalah cara sistematis yang digunakan guru untuk 

mempermudah peserta didik dalam mencapai kompetensi tertentu. Pendapat 

peneliti tersebut didukung oleh Hamdani (2011: 80) yang menyatakan bahwa 

metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan 

pelajaran kepada siswa. Dengan demikian semakin baik metode, akan semakin 

efektif pula pencapaian tujuan belajar (Surahmad dalam Ahmadi 2011: 101).  

2.1.6.2.Metode Mind Mapping  

Mind Mapping adalah sebuah diagram yang mempresentasikan kata-kata, 

ide-ide (pikiran), tugas-tugas atau hal lain untuk memudahkan kita dalam 

mengingat banyak informasi. Peta pikiran tersebut merupakan peta informasi yang 

panjang yang dibuat menjadi diagram warna-warni, sangat teratur, dan mudah 

diingat yang bekerja selaras dengan cara kerja alami otak dalam melakukan 

berbagai hal. Pendapat peneliti tersebut didukung oleh Buzan (2012: 5) yang 

menyatakan bahwa Mind Map adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, dan 

secara harfiah akan memetakan pikiran. Mind Mapping berupa urutan langkah-

langkah yang sistematis. Otak mengingat informasi dalam bentuk gambar, simbol, 

dan perasaan. Mind Mapping adalah sebuah diagram yang digunakan untuk 

mempresentasikan kata-kata, ide-ide (pikiran), tugas-tugas atau hal-hal lain yang 

dihubungkan dari ide pokok otak. Peta pikiran juga digunakan untuk 

menggeneralisasikan, memvisualisasikan serta mengklasifikasikan ide-ide dan 
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sebagai bantuan dalam belajar, berorganisasi, pemecahan masalah, pengambilan 

keputusan serta dalam menulis. 

Menurut Suyatno (2009: 99) Mind Mapping atau peta pikiran adalah cara 

termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi 

keluar dari otak, yang merupakan cara mencatat yang kreatif dan efektif. Peta 

pikiran merupakan alat yang membantu otak berfikir secara teratur. Semua peta 

pikiran mempunyai kesamaan. Semuanya menggunakan warna. Sedangkan 

menurut DePorter (2010: 225) peta pikiran adalah metode mencatat kreatif yang 

memudahkan kita mengingat banyak informasi. Setelah selesai, catatan yang 

dibuat membentuk sebuah pola gagasan yang saling berkaitan, dengan topik 

utama di tengah serta subtopik dan perincian menjadi cabang-cabangnya. 

2.1.6.3.Kegunaan Mind Mapping  

Belajar membuat Mind Mapping akan memberikan pandangan menyeluruh 

pokok masalah atau area yang luas, memungkinkan kita merencanakan rute atau 

membuat pilihan-pilihan dan mengetahui kemana kita akan pergi dan di mana kita 

berada. Untuk anak-anak, peta pikiran memiliki manfaat yaitu membantu dalam 

mengingat, mendapatkan ide, menghemat waktu, berkonsentrasi, mendapatkan 

nilai yang lebih bagus, mengatur pikiran dan hobi, media bermain, bersenang-

senang dalam menuangkan imajinasi yang tentunya memunculkan kreativitas 

(Suyatno 2009:99).  

Mind Mapping dapat menumbuhkan rasa percaya diri anak, mengasah 

kreativitas, kemampuan berpikir, rasa ingin tahu serta melatih konsentrasi. Dalam 
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kegiatan menulis, Mind Mapping membantu siswa menyusun informasi dan 

melancarkan aliran pikiran dalam mengatasi hambatan menulis. 

Berdasarkan uraian tentang kegunaan Mind Mapping, alasan peneliti 

menggunakan metode Mind Mapping dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

pembelajaran akan berlangsung menyenangkan karena siswa dapat berkreasi 

menggunakan gambar, warna, dan penanda visual yang memudahkan siswa untuk 

berkonsentrasi, karena metode ini membebaskan mereka untuk mengembangkan 

ide dan gagasan mereka sesuai dengan karakter masing-masing. 

2.1.6.4.Langkah-langkah membuat Mind Mapping  

Buzan (2012:15) mengemukakan tujuh langkah untuk membuat Mind 

Mapping. Tujuh langkah tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Memulai dari bagian tengah kertas kosong yang sisi panjangnya diletakkan 

mendatar. Hal itu dikarenakan apabila dimulai dari tengah akan memberikan 

kebebasan kepada otak untuk menyebar ke segala arah dan untuk 

mengungkapkan dirinya secara lebih bebas dan alami. 

b. Menggunakan gambar atau foto untuk ide sentral. Karena sebuah gambar 

atau foto akan mempunyai seribu kata yang membantu otak dalam 

menggunakan imajinasi yang akan diungkapkan. 

c. Menggunakan warna yang menarik. Karena bagi otak, warna sama 

menariknya dengan gambar. Warna membuat Mind Mapping (peta pikiran) 

lebih hidup, menambah energi pada pemikiran yang kreatif dan 

menyenangkan. 
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d. Menghubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat dan hubungkan 

cabang-cabang tingkat dua dan tingkat tiga dan seterusnya. Otak senang 

mengaitkan dua (atau tiga atau empat) hal sekaligus. Apabila cabang-cabang 

dihubungkan akan lebih mudah diingat dan dimengerti. 

e. Membuat garis hubung yang melengkung, bukan garis lurus. Karena garis 

lurus akan membosankan otak. Cabang-cabang yang melengkung dan organis 

seperti cabang-cabang pohon jauh lebih menarik bagi mata. 

f. Menggunakan satu kata kunci untuk setiap garis. Karena dengan kata kunci 

tunggal memberi lebih banyak daya dan fleksibilitas kepada peta pikiran. 

g. Menggunakan gambar. Karena setiap gambar sentral bermakna seribu kata. 

Dengan memperhatikan cara-cara membuat Mind Mapping (peta pikiran) 

dan menerapkannya dalam pembelajaran itu siswa dapat berlatih mengembangkan 

otaknya secara maksimal, siswa akan lebih mudah berkonsentrasi karena setiap 

catatan yang dibuat oleh masing-masing siswa bersifat unik dan mudah dipahami. 

 

2.1.7. Teori Belajar yang Mendasari Metode Mind Mapping 

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

yang mendasari penerapan metode Mind Mapping adalah: 

2.1.7.1.Teori Belajar Konstruktivisme 

Teori konstruktivisme 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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Teori ini mendasari metode Mind Mapping karena siswa harus aktif dalam 

proses pembelajaran dan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki. Sehingga 

ada pergeseran peran guru, yakni dari sumber informasi, menjadi fasilitator, 

mediator, dan manajer dari proses pembelajaran. Hasil akhirnya diharapkan siswa 

kreatif dalam menyusun karangan narasi sesuai dengan ide, gagasan, dan 

imajinasi siswa. Siswa bersikap kreatif dan berani dalam mengkonstruk desain 

dengan menggunakan bentuk-bentuk acak untuk menunjukkan gagasan tertentu. 

Selain itu imajinasi dan kreativitas siswa dalam pengembangan peta pikiran tidak 

terbatas. Hal itu menjadikan pembuatan kerangka karangan menjadi lebih 

menyenangkan. 

2.1.7.2.Teori Perkembangan Kognitif Piaget 

Menurut Piaget (dalam Trianto 2007:14) pengalaman-pengalaman fisik dan 

manipulasi lingkungan penting bagi terjadinya perubahan perkembangan. Setiap 

individu pada saat tumbuh mulai dari bayi yang baru dilahirkan sampai usia 

dewasa mengalami empat tingkat perkembangan sebagai berikut. 

a. Tahap sensorimotor (0-2 tahun) yaitu terbentuknya konsep “kepermanenan 

objek” dan kemajuan gradual dari perilaku refleksif ke perilaku yang 

mengarah kepada tujuan. 

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

menggunakan simbol-simbol untuk menyatakan objek-objek dunia. 

c. Tahap operasional konkrit (7-11 tahun) yaitu perbaikan dalam kemampuan 

untuk berpikir secara logis. 
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d. Tahap operasional formal (11 tahun-dewasa) yaitu pemikiran abstrak dan 

murni simbolis mungkin dilakukan. 

  Pembelajaran menggunakan metode Mind Mapping sesuai dengan teori 

perkembangan siswa usia SD berada pada tahap operasional konkrit di mana 

dalam pembelajaran guru memperkenalkan informasi  menggunakan pemetaan 

pikiran, memberikan waktu cukup untuk mengemukakan ide-ide menggunakan 

pola berfikir formal. 

2.1.7.3.Teori Humanistik 

 Menurut Rifa’i dan Anni (2009: 211) filsafat humanistik sangat 

mementingkan adanya rasa kemerdekaan dan tanggung jawab. Bila seseorang 

mampu mengaktualisasikan dirinya tanpa adanya tekanan, maka ia akan 

memperoleh kesejahteraan. Prinsip yang nampak dalam kegiatan pembelajaran 

adalah pembelajar-an yang mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan 

aktif dalam proses belajar sesuai dengan karakter masing-masing. 

 

2.1.8. Penerapan Metode Mind Mapping dalam Pembelajaran Bahasa Jawa 

Salah satu materi pembelajaran bahasa Jawa kelas V adalah menulis 

karangan narasi. Penggunaan metode Mind Mapping akan menarik perhatian 

siswa dan memperjelas pembelajaran sehingga mudah dipahami dan diingat oleh 

siswa. Prosedur pembelajaran menggunakan metode Mind Mapping yaitu: 

a. Siswa bersama guru memilih ide/ gagasan cerita kemudian menuliskannya di 

tengah selembar kertas kosong. 
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b. Guru membantu siswa untuk mengembangkan gagasan pokok tersebut 

dengan menuliskan kata tanya kapan, dimana, siapa, mengapa, dan 

bagaimana. 

c. Siswa mengembangkan Mind Mapping kerangka karangannya dengan 

menambahkan keterangan di setiap cabang. 

d. Siswa memberikan warna, simbol dan gambar yang menarik pada Mind 

Mapping kerangka karangannya. 

e. Setelah siswa selesai membuat Mind Mapping kerangka karangannya, baru 

diberikan tugas untuk membuat cerita berdasarkan Mind Mapping kerangka 

karangan yang telah dibuat. 

f. Ide yang muncul di tengah aktivitas menulis dapat dituangkan dalam cabang-

cabang atau ranting mana pun dalam peta pikiran untuk selanjutnya 

ditambahkan dalam karangan cerita. 

 

2.2. KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang relevan oleh 

beberapa peneliti dengan menggunakan metode Mind Mapping dalam 

pembelajaran. Beberapa penelitian yang telah dilakukan antara lain: 

Penelitian Jumanto (2010) dengan judul “Peningkatan Kemampuan Menulis 

Cerita Melalui Metode Mind Mapping pada Siswa Kelas IV SD Negeri Sondakan 

No. 11 Surakarta”. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu ada peningkatan 

kemampuan menulis cerita setelah diadakan tindakan dengan menggunakan 

metode Mind Mapping. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan 
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siswa sebelum dan sesudah tindakan. Pada siklus I menunjukkan peningkatan 

kemampuan menulis cerita dengan nilai rata-rata 68,84 dan presentase siswa yang 

mencapai KKM sebanyak 63,16% (24 siswa). Pada siklus II menunjukkan 

peningkatan kemampuan menulis cerita dengan nilai rata-rata 76,61 dan 

presentase siswa yang mencapai KKM sebanyak 89,47% (34 siswa). 

Penelitian Aslamiyah (2010) dengan judul “Penggunaan Metode Mind 

Mapping dan Keterampilan Menulis Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Bahasa 

Indonesia Siswa Kelas IV SD Negeri Pajang I Surakarta Tahun Ajaran 2009-

2010”. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu dengan menggunakan metode Mind 

Mapping dan keterampilan menulis dapat meningkatkan prestasi belajar Bahasa 

Indonesia siswa kelas IV SD Negeri Pajang I Surakarta Tahun Ajaran 2009-2010 

yang ditunjukkan dengan siswa memperoleh nilai tes 6,1 dan secara klasikal 70 % 

siswa mencapai batas nilai minimal tersebut. Nilai rata-rata awal 73,80 dan secara 

klasikal 84 % siswa mencapai ketuntasan belajar. Pada siklus I, diperoleh nilai 

rata-rata 76,80, secara klasikal 100 % siswa mencapai ketuntasan belajar, dengan 

rincian 68 % mendapatkan nilai sedang (61-80) dan 32 mendapatkan nilai tinggi 

(81-100). Pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 82,34 dengan presentase 36 % 

siswa mendapatkan nilai sedang (61-80) dan 64 % siswa mendapatkan nilai tinggi 

(81-100). 

Penelitian Dewi (2010) dengan judul “Penerapan Metode Peta Pikiran (Mind 

Mapping) Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Narasi pada Siswa Kelas 

IV SD Negeri I Trirenggo Bantul Yogyakarta Tahun Ajaran 2009/2010”. Hasil 

penelitian yang diperoleh yaitu penerapan metode peta pikiran (Mind Mapping) 
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dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran menulis narasi (menyusun 

karangan). Peningkatan kualitas proses pembelajaran menulis narasi ditandai 

dengan meningkat-nya: (1) jumlah siswa yang aktif selama mengikuti apersepsi, 

yaitu 40% pada siklus I, 72% pada siklus II, dan 88% pada silus III; dan (2) 

jumlah siswa yang aktif dalam mengikuti pembelajaran menulis narasi. Pada 

siklus I sebesar 60%, siklus II sebesar 76%, dan silus III mencapai 88%. Hasil 

penelitian juga membuktikan bahwa penerapan metode peta pikiran (Mind 

Mapping) dapat meningkatkan kualitas hasil pembelajaran keterampilan menulis 

narasi siswa. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata menulis narasi siswa yang 

mengalami peningkatan pada tiap siklusnya, yaitu siklus I sebesar 64,12; siklus II 

sebesar 68,24; dan siklus III sebesar 72,20.  

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa metode Mind Mapping dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Dengan demikian, maka ketiga penelitian tersebut dapat dijadikan 

acuan untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peningkatan Keterampilan 

Menulis Narasi Bahasa Jawa melalui Metode Mind Mapping Siswa Kelas VA 

SDN Wonosari 02 Semarang”. 
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2.3.  KERANGKA BERPIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

Kondisi Akhir 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran menulis narasi 

bahasa Jawa melalui metode Mind Mapping meningkat. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis narasi bahasa 

Jawa melalui metode Mind Mapping meningkat. 

3. Keterampilan menulis narasi bahasa Jawa melalui metode 

Mind Mapping meningkat. 

 

 

Kondisi Awal 

1. Guru 

Guru masih menggunakan pembelajaran konvensional 

ditunjukkan dengan penggunaan metode ceramah satu arah. 

2. Siswa  

a. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran.  

b. Siswa kesulitan dalam menentukan gagasan. 

3. Keterampilan menulis narasi 

Sebagian besar siswa belum mencapai  KKM. 

 

 

Pelaksanaan 

1. Siswa bersama guru memilih ide/ gagasan cerita kemudian 

menuliskannya di tengah selembar kertas kosong. 

2. Guru membantu siswa mengembangkan gagasan pokok 

tersebut dengan menuliskan kata tanya kapan, dimana, 

siapa, mengapa, dan bagaimana. 

3. Siswa mengembangkan Mind Mapping kerangka 

karangannya dengan menambahkan keterangan di setiap 

cabang. 

4. Siswa memberikan warna, simbol dan gambar yang 

menarik pada Mind Mapping kerangka karangannya. 

5. Setelah siswa selesai membuat Mind Mapping kerangka 

karangannya, baru diberikan tugas untuk membuat cerita 

berdasarkan Mind Mapping kerangka karangan yang telah 

dibuat. 

6. Ide yang muncul di tengah aktivitas menulis dapat 

dituangkan dalam cabang-cabang atau ranting mana pun 

dalam peta pikiran untuk selanjutnya. ditambahkan dalam 

karangan cerita. 
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Skema alur berpikir memperlihatkan bahwa pada kondisi awal pembelajaran 

berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan permasalahan pada 

pembelajaran bahasa Jawa di kelas VA SDN Wonosari 02 Semarang, siswa masih 

kesulitan menulis narasi. Penggunaan metode pembelajaran yang berbeda akan 

menghasilkan aktivitas yang berbeda pula. Dalam menulis narasi siswa masih 

kesulitan dalam menentukan gagasan. Mereka bingung mengenai apa yang akan 

mereka tulis. Hal inilah yang menyebabkan minat siswa rendah dalam 

pembelajaran menulis narasi. Permasalahan lainnya yaitu guru belum dapat 

mengemas pembelajaran menjadi pembelajaran yang dapat menarik antusiasme 

siswa, masih menggunakan metode konvensional, yaitu ceramah menyebabkan 

siswa kurang mampu menuangkan ide dan gagasannya secara tertulis dalam 

bentuk cerita. Penentuan gagasan dalam kerangka karangan inilah yang membuat 

siswa kesulitan dalam menulis karangan.  

Melihat kondisi tersebut, peneliti bersama tim kolaborasi merencanakan 

untuk melakukan tindakan perbaikan pembelajaran dengan menerapkan metode 

Mind Mapping. Metode Mind Mapping adalah metode yang sangat 

menyenangkan dan mengaktifkan siswa sehingga dapat meningkatkan motivasi 

siswa dalam mengikuti pelajaran dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran dan meningkatkan kemampuan menulis narasi bahasa Jawa 

siswa kelas VA SDN Wonosari 02 Semarang. 

Tindakan perbaikan yang peneliti lakukan pada pembelajaran menulis narasi 

menggunakan metode Mind Mapping diharapkan dapat memberikan peningkatan 

pada keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan menulis narasi siswa. 
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Selanjutnya dapat memberikan  kontribusi atau masukan bagi guru untuk selalu 

menerapkan pembelajaran inovatif dan menyenangkan agar siswa antusias dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

 

2.4. HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan kajian teori, beberapa hasil penelitian yang relevan, dan 

kerangka berpikir yang telah dikemukakan, maka hipotesis tindakan yang 

diajukan peneliti dalam penelitian ini adalah penerapan metode Mind Mapping 

dapat meningkatkan  keterampilan menulis narasi bahasa Jawa siswa kelas VA 

SDN Wonosari 02 Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. RANCANGAN PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan dalam tiga siklus. Setiap siklus terdiri dari empat 

langkah, yaitu (1) perencanaan (planning); (2) aksi atau tindakan (acting); (3) 

observasi (observing); dan (4) refleksi (reflecting) (Arikunto 2008: 16). Adapun 

langkah-langkah PTK adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Perencanaan  

Peneliti membuat perencanaan sebelum melaksanakan tindakan. Menurut  

Arikunto (2008: 17) perencanaan adalah tahapan yang berupa menyusun 

Gambar 3.1. 

Langkah-langkah PTK 

 

Perencanaan 

Siklus I Pelaksanaan Refleksi 

Pengamatan 

Perencanaan 

Siklus II 

Pengamatan 

Refleksi Pelaksanaan 

Perencanaan 

Siklus III 

Pengamatan 

Refleksi Pelaksanaan 

Siklus selanjutnya tergantung 

rekomendasi hasil refleksi akhir 

siklus III 
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rancangan tindakan yang menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, dimana, oleh 

siapa, dan bagaimana tindakan tersebut akan dilakukan. Peneliti menentukan 

fokus peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, 

membuat instrumen pengamatan selama tindakan berlangsung. Langkah-langkah 

pada tahap perencanaan adalah sebagai berikut. 

1) Melakukan penelitian awal yaitu observasi untuk mendapatkan data. 

2) Menelaah materi pembelajaran menulis narasi. 

3) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menggunakan metode 

Mind Mapping. 

4) Menyiapkan sumber dan media yang digunakan. 

5) Menyusun alat evaluasi dalam penelitian. 

6) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan keterampilan menulis narasi bahasa Jawa siswa dalam 

pembelajaran, serta lembar wawancara dan catatan lapangan. 

 

3.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

Setelah membuat perencanaan, peneliti melaksanakan tidakan sesuai dengan 

perencanaan yang telah disusun. Menurut Sanjaya (2009: 79) pelaksanaan 

tindakan adalah perlakuan yang dilaksanakan guru berdasarkan perencanaan yang 

telah disusun. Penelitian direncanakan dalam tiga siklus. Siklus I mengenalkan 

karangan narasi bahasa Jawa, metode Mind Mapping, dan membuat kerangka 

karangan secara berkelompok serta penggunaan huruf kapital. Siklus II  membuat 

karangan berdasarkan kerangka karangan yang telah dibuat bersama-sama. Siklus 
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III membuat kerangka karangan menggunakan metode Mind Mapping dan 

mengembangkannya menjadi sebuah cerita. 

 

3.1.3. Observasi 

  Observasi dilakukan pada saat pelaksanaan tindakan berlangsung. Menurut 

Muslich (2011: 58) observasi adalah kegiatan yang berfungsi untuk 

mendokumentasikan pengaruh tindakan dan prosesnya. Kegiatan observasi 

dilakukan secara kolaboratif dengan guru pengamat  untuk mengamati 

keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis narasi bahasa 

Jawa melalui metode Mind Mapping.   

 

3.1.4. Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah dilakukan (Arikunto 2008: 17). Setelah pelaksanaan tindakan selesai 

dilaksanakan, guru pelaksana, peneliti dan subyek 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 pada penelitian dilakukan untuk mengkaji keterampilan 

guru, aktivitas siswa dan hasil belajar dalam pelaksanaan pembelajaran menulis 

narasi bahasa Jawa menggunakan metode Mind Mapping dengan melihat 

ketercapaian dalam indikator kinerja pada tiap siklus. Peneliti juga mengkaji 

kekurangan dan permasalahan yang muncul pada tiap siklus,  kemudian membuat 

perencanaan perbaikan untuk siklus berikutnya. 
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3.2. PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN 

Penelitian akan dilaksanakan dalam tiga siklus, setiap siklus terdiri dari satu 

kali pertemuan. Setiap siklus dalam penelitian 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 karangan narasi dan penggunaan huruf kapital 

menggunakan metode Mind Mapping 

c. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran 

d. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa 

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan keterampilan menulis narasi bahasa Jawa 

f. Menyiapkan lembar wawancara dan catatan lapangan 

3.2.1.2.Pelaksanaan Tindakan 

Peneliti menggunakan metode pembelajaran Mind Mapping. Prosedur 

pelaksanaannya yaitu: 

1) Pra Kegiatan (± 5 menit) 

a. Salam 

b. Doa 

c. Presensi 

d. Pengkondisian kelas 
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2) Kegiatan Awal (± 5 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi: “Bocah-bocah, sapa sing seneng nulis 

cerita? Cerita apa kang seneng kotulis?” 

b. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai  

3) Kegiatan inti (±40 menit) 

a. Siswa memperhatikan gambar Mind Mapping kerangka karangan 

(eksplorasi) 

b. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang judul yang paling tepat 

untuk Mind Mapping kerangka karangan tersebut (elaborasi) 

c. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang karangan narasi 

(eksplorasi) 

d. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang huruf kapital 

(elaborasi) 

e. Guru mengelompokkan siswa menjadi 6 kelompok masing-masing 

beranggotakan 5-6 orang (eksplorasi) 

f. Siswa berdiskusi untuk membuat kerangka karangan (elaborasi)  

g. Perwakilan kelompok maju mempresentasikan hasil diskusinya 

(elaborasi)  

h. Siswa lain mendengarkan dan menanggapi presentasi kelompok lain 

(elaborasi)  

i. Guru memberikan umpan balik kepada siswa mengenai presentasi yang 

telah dilakukan (konfirmasi) 
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j. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang 

belum dipahami (konfirmasi) 

k. Guru memberikan penguatan penguatan baik verbal maupun non verbal 

pada siswa (konfirmasi) 

4) Kegiatan akhir (±20 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

c. Guru menyampaikan topik pembelajaran untuk pertemuan berikutnya 

d. Guru melakukan refleksi sebagai pertimbangan pertemuan berikutnya 

3.2.1.3.Observasi 

Tahap ini meliputi: 

a. melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis 

narasi bahasa Jawa melalui metode Mind Mapping 

b. melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis narasi 

bahasa Jawa melalui metode Mind Mapping  

c. melakukan penilaian keterampilan siswa menulis narasi bahasa Jawa dengan 

metode Mind Mapping 

3.2.1.4.Refleksi 

Tahap ini meliputi: 

a. menganalisis pelaksanaan pembelajaran siklus I 

b. mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus I apakah sudah mencapai 

indikator keberhasilan individual sebesar ≥ 61 dan ketuntasan klasikal 

minimal 75% 
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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 didaftar 

 

3.2.2. Siklus II 

3.2.2.1.Perencanaan 

a. Menelaah materi pelajaran bahasa Jawa yang akan dilakukan 

b. Menyusun RPP dengan materi membuat kerangka karangan dan membuat 

karangan narasi bahasa Jawa melalui metode Mind Mapping 

c. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran 

d. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa 

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan keterampilan menulis narasi bahasa Jawa 

f. Menyiapkan lembar lembar wawancara dan catatan lapangan 

3.2.2.2.Pelaksanaan Tindakan 

Peneliti menggunakan metode pembelajaran Mind Mapping. Prosedur 

pelaksanaannya yaitu: 

1) Pra Kegiatan (± 5 menit) 

a. Salam 

b. Doa 

c. Presensi 
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d. Pengkondisian kelas 

2) Kegiatan Awal (± 5 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi: “Bocah-bocah, sapa sing seneng maca 

buku? sapa sing seneng bal-balan” 

b. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai  

3) Kegiatan inti (±40 menit) 

a. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang cara membuat Mind 

Mapping (eksplorasi) 

b. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang cara membuat Mind 

Mapping (elaborasi)  

c. Guru mengelompokkan siswa menjadi 6 kelompok masing-masing 

beranggotakan 5-6 orang (eksplorasi) 

d. Siswa ditugaskan untuk membuat karangan berdasarkan Mind Mapping 

yang ada di papan tulis (elaborasi) 

e. Siswa berdiskusi untuk membuat karangan berdasarkan Mind Mapping 

yang ada di papan tulis (elaborasi)  

f. Perwakilan kelompok maju mempresentasikan hasil diskusinya 

(elaborasi)  

g. Siswa lain mendengarkan dan menanggapi presentasi kelompok lain 

(elaborasi)  

h. Guru memberikan umpan balik kepada siswa mengenai presentasi yang 

telah dilakukan (konfirmasi) 
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i. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang 

belum dipahami (konfirmasi) 

j. Guru memberikan penguatan penguatan baik verbal maupun non verbal 

pada siswa (konfirmasi) 

4) Kegiatan akhir (±20 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

c. Guru menyampaikan topik pembelajaran untuk pertemuan berikutnya 

d. Guru melakukan refleksi sebagai pertimbangan pembelajaran 

selanjutnya 

3.2.2.3.Observasi 

Tahap ini meliputi: 

a. melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis 

narasi bahasa Jawa melalui metode Mind Mapping 

b. melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis narasi 

bahasa Jawa melalui metode Mind Mapping  

c. melakukan penilaian keterampilan siswa menulis narasi bahasa Jawa melalui 

metode Mind Mapping 

3.2.2.4.Refleksi 

Tahap ini meliputi: 

a. menganalisis pelaksanaan pembelajaran siklus II 
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b. mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus II apakah sudah mencapai 

indikator keberhasilan individual sebesar ≥ 61 dan ketuntasan klasikal 

minimal 75% 

c. membuat daftar permasalahaan yang terjadi pada siklus II 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 didaftar 

 

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 kerangka karangan dan membuat 

karangan melalui metode Mind Mapping 

c. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran 

d. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa 

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan keterampilan menulis narasi bahasa Jawa 

f. Menyiapkan lembar catatan lapangan 

3.2.3.2.Pelaksanaan Tindakan 

Pada siklus ini peneliti menggunakan metode pembelajaran Mind Mapping. 

Prosedur pelaksanaannya yaitu: 

1) Pra Kegiatan (± 5 menit) 
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a. Salam 

b. Doa 

c. Presensi 

d. Pengkondisian kelas 

2) Kegiatan Awal (± 5 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi: “Bocah-bocah, sapa sing tau dholan 

menyang Lawang Sewu? Lawang Sewu kuwi ana ngendi?” 

b. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai  

3) Kegiatan inti (±35 menit) 

a. Siswa memperhatikan gambar tempat pariwisata yang ditunjukkan guru 

(eksplorasi) 

b. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang gambar yang ditujukkan 

guru (elaborasi)  

c. Siswa dan guru bersama-sama membuat Mind Mapping dengan tema 

pariwisata (elaborasi) 

d. Guru mengelompokkan siswa menjadi 5 kelompok masing-masing 

beranggotakan 6-7 orang (eksplorasi) 

e. Siswa ditugaskan untuk membuat Mind Mapping dengan tema 

pariwisata secara berkelompok (elaborasi) 

f. Perwakilan siswa mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas 

(elaborasi)  
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g. Guru memberikan umpan balik kepada siswa mengenai presentasi yang 

telah dilakukan (konfirmasi) 

h. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang 

belum dipahami (konfirmasi) 

i. Guru memberikan penguatan penguatan baik verbal maupun non verbal 

pada siswa (konfirmasi) 

4) Kegiatan akhir (±25 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

c. Guru melakukan refleksi 

3.2.3.3.Observasi 

Tahap ini meliputi: 

a. melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis 

narasi bahasa Jawa melalui metode Mind Mapping 

b. melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis narasi 

bahasa Jawa melalui metode Mind Mapping  

c. melakukan penilaian keterampilan siswa menulis narasi bahasa Jawa melalui 

metode Mind Mapping 

3.2.3.4.Refleksi 

Tahap ini meliputi: 

a. menganalisis pelaksanaan pembelajaran siklus III 
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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. mengidentifikasi dan mendaftar permasalahan yang terjadi pada siklus III 

d. menyimpulkan hasil pelaksanaan siklus III dan memastikan tujuan dan 

indikator penelitian sudah tercapai pada siklus III 

 

3.3. SUBYEK PENELITIAN 

Subyek dalam penelitian adalah guru dan siswa kelas VA SDN Wonosari 

02 Semarang tahun pelajaran 2012/ 2013. Jumlah siswa 32 anak yang terdiri atas 

17 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. 

 

3.4. LOKASI PENELITIAN 

Penelitian diadakan di SDN Wonosari 02 Semarang yang berada di Jalan 

Raya Mangkang Km.16 Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota 

Semarang. 

 

3.5. VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. keterampilan guru dalam pembelajaran menulis narasi bahasa Jawa melalui 

metode Mind Mapping. 

b. aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis narasi bahasa Jawa melalui 

metode Mind Mapping. 
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c. hasil belajar berupa keterampilan menulis narasi bahasa Jawa melalui metode 

Mind Mapping. 

 

3.6 . DATA DAN PENGUMPULAN DATA 

3.6.1. Sumber Data 

3.6.1.1. Guru 

  Sumber data guru diperoleh dari wawancara dan lembar observasi 

keterampilan guru yang dilakukan selama pelaksanaan siklus I sampai siklus III 

dalam pembelajaran menulis narasi bahasa Jawa melalui metode Mind Mapping. 

3.6.1.2. Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi aktivitas siswa yang 

diperoleh selama pelaksanaan siklus I sampai siklus III dalam pembelajaran 

menulis narasi bahasa Jawa melalui metode Mind Mapping. 

3.6.1.3. Data Dokumen 

Sumber data dokumen berasal dari data nilai siswa sebelum dan sesudah 

dilaksanakannya PTK serta foto-foto aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. 

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 berbentuk bilangan (Herrhyanto dan 

Hamid 2007: 1.3). Data kuantitatif diperoleh dari hasil belajar berupa nilai yang 
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diperoleh dalam pembelajaran menulis narasi menggunakan metode Mind 

Mapping. 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 kategori atau atribut 

(Herrhyanto dan Hamid 2007: 1.3). Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi 

menggunakan lembar pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa, 

keterampilan menulis narasi bahasa Jawa, wawancara, catatan lapangan serta 

dokumentasi dalam pembelajaran menulis narasi bahasa Jawa melalui metode 

Mind Mapping. 

 

3.6.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah tes dan 

non tes. 

3.6.3.1. 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). 

Teknik tes dalam penelitian bertujuan untuk mengukur kemampuan atau prestasi 

belajar. Instrumen tes dalam penelitian ini adalah soal pilihan ganda untuk 

mengetahui kemampuan kognitif dalam menulis narasi bahasa Jawa siswa. 
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3.6.3.2. Teknik Non Tes 

Tekik nontes adalah cara pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan 

observasi secara langsung maupun tak langsung, angket, maupun wawancara 

(Poerwanti 2008:1.34). 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu objek yang 

difokuskan pada perilaku tertentu (Daryanto 2011: 80). Observasi dalam 

penelitian digunakan untuk menggambarkan aktivitas siswa dan guru dalam 

pembelajaran menulis narasi bahasa Jawa menggunakan metode Mind Mapping. 

Instrumen dalam peneltian ini adalah lembar pengamatan keterampilan guru, 

lembar pengamatan aktivitas siswa, dan lembar pengamatan keterampilan menulis 

narasi bahasa Jawa. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2010: 274). Dalam penelitian dokumentasi 

digunakan untuk mengetahui daftar nama siswa dan nilai awal dan akhir mata 

pelajaran bahasa Jawa. Instrumen dalam penelitian ini adalah foto-foto saat 

tindakan dilaksanakan. 

c. Wawancara 

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data dengan menggunakan 

bahasa lisan baik secara tatap muka ataupun melalui saluran media tertentu 

(Sanjaya 2009: 96). Dalam penelitian wawancara dilakukan dengan bertanya 
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kepada guru mengenai permasalahan dan kesulitan yang dialami selama 

pembelajaran menulis narasi menggunakan metode Mind Mapping. Instrumen 

dalam penelitian ini berupa lembar wawancara berupa daftar pertanyaan yang 

akan ditanyakan pada guru kelas yang bertindak sebagai observer. 

d. Catatan lapangan 

Catatan lapangan adalah pencatatan suatu objek yang difokuskan 

terhadap perilaku tertentu (Daryanto, 2011: 80). Dalam penelitian catatan 

lapangan digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dalam observasi. 

Instrumen dalam penelitian ini berupa catatan lapangan yang ditulis oleh observer 

pada saat tindakan dilaksanakan. 

 

3.7. TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif 

kuantitatif dan kualitatif. 

3.7.1. Kuantitatif 

Data kuantitatif penelitian ini yaitu diwujudkan dengan prestasi belajar 

siswa berupa hasil belajar kognitif dan keterampilan menulis narasi bahasa 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 yang diperoleh siswa 

N = 
𝐵

𝑆𝑡
x 100 

Keterangan: 
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N = Nilai 

B = Skor yang diperoleh 

St = Skor teoritis (Poerwanti dkk 2008: 6.14-6.16) 

3.7.1.2. Menghitung persentase ketuntasan belajar klasikal. 

P = 
   siswa  yang  tuntas  belajar

   seluruh  siswa
× 100 %  

Keterangan : 

P : Presentase siswa yang tuntas (Aqib 2010:41) 

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 Wonosari 02 Semarang Tahun Ajaran 2012/2013 

 

Kriteria ketuntasan 
Kualifikasi 

Klasikal (%) Individu 

≥ 75 ≥ 61 Tuntas 

< 75 < 61 Tidak Tuntas 

 

3.7.1.3. Rumus untuk menghitung nilai rata-rata adalah sebagai berikut:  

x  =
 Σx

 ΣN
 

Keterangan:      

 x   =   Nilai rata-rata 

Σx=   jumlah semua nilai siswa 

ΣN =   jumlah siswa (Aqib 2010: 40) 
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3.7.2. Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan keterampilan menulis dalam pembelajaran menulis narasi bahasa Jawa 

menggunakan metode Mind Mapping. Data observasi keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan keterampilan menulis narasi bahasa Jawa dikelompokkan sesuai 

dengan kategori yang telah ditentukan untuk memperoleh kesimpulan.  

Menurut Poerwanti dkk (2008:6.9) pengolahan data skor dilakukan dengan 

langkah-langkah berikut ini: 

a. Menentukan skor terendah 

b. Menentukan skor tertinggi 

c. Mencari median 

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

kurang) 

Kemudian setelah langkah  tersebut dilanjutkan dengan menghitung data skor 

dengan cara sebagai berikut: 

R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

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

Q2 = median  

Menurut Herrhyanto dan Hamid (2008:5.3), rumus yang digunakan adalah: 

Letak Q1 =  untuk n genap atau Q1 =  untuk data ganjil 

Letak Q2 =  untuk data genap maupun data ganjil 
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Letak 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 diperoleh: 

Tabel 3.2 

  Ketuntasan Data Kualitatif 

 

Kriteria 

Ketuntasan 
Skala Penilaian 

Q3 ≤ skor  T Sangat Baik (A) 

Q2 ≤ skor ˂ Q3 Baik (B) 

Q1 ≤ skor ˂ Q2 Cukup (C) 

R ≤ skor ˂ Q1 Kurang (D) 

 

Berdasarkan pengolahan data kisi-kisi instrumen yang ada, dapat diperoleh 

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 

30,5 ≤ skor  36 Sangat Baik A 

23 ≤ skor ˂ 30,5 Baik B 

15,5 ≤ skor ˂ 23 Cukup C 

9 ≤ skor ˂ 15,5 Kurang D 
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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 

 

Tabel 3.5 

Skor Keterampilan Menulis Narasi Bahasa Jawa 

 

Kriteria Keterampilan 

Menulis Narasi Bahasa Jawa 

Kategori Nilai 

13 ≤ skor  15 Sangat Baik A 

10 ≤ skor ˂ 13 Baik B 

7 ≤ skor ˂ 10 Cukup C 

5 ≤ skor ˂ 7 Kurang D 

 

3.8. INDIKATOR KEBERHASILAN 

Pembelajaran menulis narasi bahasa Jawa melalui metode Mind Mapping 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VA SDN Wonosari 02 Semarang 

dengan indikator sebagai berikut. 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran menulis narasi bahasa Jawa melalui 

metode Mind Mapping meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya 

mencapai kriteria baik, dengan skor   23 ≤ skor < 30,5. 
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b. Aktivitas belajar siswa dalam menulis narasi bahasa Jawa melalui metode 

Mind Mapping meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya mencapai 

kriteria baik, dengan skor 15 ≤ skor ˂ 20. 

c. Hasil belajar menulis narasi bahasa Jawa melalui metode Mind Mapping 

mengalami peningkatan dengan ketuntasan belajar individual  ≥ 61 

sedangkan ketuntasan belajar klasikal sebesar 75%. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. HASIL PENELITIAN 

Berikut deskripsi hasil penelitian yang meliputi keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan keterampilan menulis narasi bahasa Jawa siswa melalui 

metode Mind Mapping siswa kelas VA SDN Wonosari 02 Semarang pada 

pembelajaran keterampilan menulis narasi bahasa Jawa. Penelitian dilaksanakan 

dalam tiga siklus, setiap siklus satu kali pertemuan. 

4.1.1. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus 1 

4.1.1.1. Perencanaan 

Perencanaan yang dibuat oleh peneliti sebelum melaksanakan tindakan 

siklus I adalah sebagai berikut. 

g. Menelaah materi pelajaran menulis narasi bahasa Jawa yang akan dilakukan 

h. Menyusun RPP dengan materi menulis narasi bahasa Jawa bertema olah raga 

dan skenario pembelajaran melalui metode Mind Mapping 

i. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran 

j. Mempersiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa 

k. Mempersiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa, serta 

penilaian keterampilan menulis narasi bahasa Jawa 

l. Mempersiapkan lembar wawancara dan catatan lapangan 
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4.1.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan siklus I dilaksanakan pada hari Selasa, 5 Maret 2013. Materi 

pada siklus I adalah pengertian karangan narasi, huruf kapital, dan cara menulis 

karangan narasi. Alokasi waktu yang digunakan adalah 2 jam pelajaran (2 x 35 

menit). 

Uraian kegiatan pembelajaran pada siklus I adalah sebagai berikut. 

a. Pra kegiatan (± 5 menit) 

Pra kegiatan pembelajaran dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. 

Pra kegiatan dilakukan untuk mempersiapkan siswa dalam mengikuti 

pelajaran. Guru melakukan salam, memimpin doa, dan mengkondisikan 

siswa untuk memulai pembelajaran. 

b. Kegiatan awal (± 5 menit) 

Guru melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan kepada 

siswa tentang siapa yang suka berolah raga. Setelah itu guru menyampaikan 

tema pembelajaran yaitu olah raga. 

c. Kegiatan inti (±40 menit) 

1) Eksplorasi 

Siswa mengamati gambar Mind Mapping yang dibawa guru, kemudian 

siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai Mind Mapping. Setelah itu 

siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai karangan narasi. Dalam 

menyampaikan materi guru menyelipkan pertanyaan yang harus dijawab 

siswa, seperti apakah pengertian karangan narasi, kalimat tanya apa saja yang 

baisa digunakan, siswa tampak kurang berani untuk mengutarakan 
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pendapatnya. Selanjutnya siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai 

huruf kapital. Sebagian besar siswa telah menguasai penggunaan huruf 

kapital. 

2) Elaborasi 

Siswa dikelompokkan menjadi enam kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari 5-6 siswa untuk mendiskusikan lembar kerja siswa 

membuat Mind Mapping sesuai dengan tema yang telah ditentukan. 

3) Konfirmasi 

Perwakilan siswa dari setiap kelompok menuliskan jawabannya di 

papan tulis, siswa lain memperhatikan dan menanggapi. Guru memberikan 

penguatan verbal kepada siswa yang berani maju ke depan kelas dan 

menanggapi hasil pekerjaan temannya. Setelah itu guru mengkonfirmasikan 

hasil diskusi kelompok dengan membuat kesimpulan mengenai Mind 

Mapping yang telah dibuat. Siswa diberikan kesempatan bertanya tentang 

materi yang belum dipahami.  

d. Kegiatan akhir (±20 menit) 

Kegiatan akhir pada siklus I antara lain siswa dan guru bersama-sama 

menyimpulkan materi dilanjutkan dengan kegiatan evaluasi. Kegiatan 

evaluasi berlangsung lancar dan selesai tepat pada waktunya. Guru 

memberikan pesan kepada siswa agar tidak takut salah dalam menulis 

karangan narasi bahasa Jawa kemudian menyampaikan materi pada 

pertemuan selanjutnya.  
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4.1.1.3. Observasi 

4.1.1.3.1. Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran keterampilan 

menulis narasi bahasa Jawa melalui metode Mind Mapping pada siklus I diperoleh 

data sebagai berikut. 

Tabel 4.1  

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

 

No. Indikator Skor 

1 Membuka pelajaran 2 

2 Mengajukan pertanyaan kepada siswa 2 

3 Menyampaikan materi 3 

4 Memberikan variasi dalam pembelajaran 3 

5 Membimbing siswa dalam diskusi 2 

6 Mengajar kelompok kecil dan perorangan 2 

7 Mengelola kelas 3 

8 Memberikan penguatan kepada siswa 1 

9 Menutup pelajaran 2 

Jumlah 20 

Rata-rata 2 

Kategori cukup 

 

Berdasarkan tabel di atas, keterampilan guru memperoleh jumlah skor 20 

dengan rata-rata 2. Hasil ini termasuk dalam kategori cukup dengan nilai C. Hasil 

observasi setiap indikator pada siklus I dipaparkankan secara lebih jelas sebagai 

berikut. 

a. Membuka pelajaran (keterampilan membuka dan menutup pelajaran) 

Pada indikator membuka pelajaran guru memperoleh skor 2, guru 

mengadakan apersepsi yang dapat menarik minat siswa dan menyampaikan 

tema pembelajaran. Guru tidak bertanya tentang materi yang lalu, yaitu 

kegiatan sebelum tindakan siklus I serta tidak menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 
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b. Mengajukan pertanyaan kepada siswa (keterampilan bertanya) 

Pada indikator mengajukan pertanyaan kepada siswa, guru memperoleh 

skor 2. Guru mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan memberikan waktu 

untuk berpikir. Meskipun guru mengungkapkan pertanyaan dengan jelas, tidak 

ada siswa yang berani mengacungkan tangan untuk menjawab pertanyaan 

guru. Guru juga telah memberikan waktu untuk berpikir, namun tetap tidak 

ada siswa yang berani menjawab pertanyaan guru. Hal tersebut terjadi karena 

siswa kurang berani dalam mengungkapkan pendapat. Sedangkan deskriptor 

memberikan acuan dalam bertanya dan memindahkan giliran jawaban belum 

muncul.  

c. Menyampaikan materi (keterampilan menjelaskan) 

Berdasarkan pengamatan terhadap keterampilan guru, indikator 

menyampaikan materi memperoleh skor 3. Guru menyampaikan materi 

tentang karangan narasi, cara menulis narasi dengan membuat Mind Mapping 

kerangka karangan terlebih dahulu. Dalam menyampaikan materi, guru 

menggunakan media dan contoh untuk memperjelas. Guru menyampaikan 

materi dengan bahasa Jawa. Namun setelah guru bertanya apakah siswa sudah 

mengerti atau belum, sebagian besar  siswa kurang mengerti tentang apa yang 

disampaikan guru. Hal tersebut membuat guru beberapa kali menyampaikan 

materi menggunakan bahasa Indonesia agar dapat dimengerti siswa. 

Sedangkan deskriptor memberikan penekanan pada materi yang penting 

belum muncul. 
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d. Memberikan variasi dalam pembelajaran (keterampilan menggunakan variasi) 

Pada indikator memberikan variasi dalam pembelajaran, guru 

memperoleh skor 3. Guru melakukan kontak pandang dengan siswa, 

mengadakan perubahan mimik dan gerak, serta menggunakan media berupa 

gambar dalam pembelajaran. Sedangkan deskriptor memberikan variasi dalam 

volume suara dan kecepatan berbicara belum muncul. 

e. Membimbing siswa dalam diskusi (keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

Berdasarkan pengamatan terhadap keterampilan guru, indikator 

membimbing siswa dalam diskusi memperoleh skor 2. Dalam membimbing 

diskusi kelompok, guru memusatkan perhatian siswa pada apa yang akan 

mereka kerjakan. Guru memberikan arahan dan penjelasan kepada kelompok 

yang kurang mengerti tentang tugas mereka. Guru memberikan kesempatan 

bertanya pada semua siswa dalam kelompok. Sedangkan deskriptor 

menganalisa pandangan siswa dan menyebarkan kesempatan berpartisipasi 

belum muncul. Guru masih berpusat pada siswa yang aktif dalam kelompok 

saja. 

f. Mengajar kelompok kecil dan perorangan (keterampilan mengajar kelompok 

kecil dan perorangan) 

Guru memperoleh skor 2 pada aspek mengajar kelompok kecil dan 

perorangan. Guru mengadakan pendekatan secara pribadi dan memberikan 

nasihat kepada siswa. Sedangkan deskriptor menghargai perbedaan pendapat 

siswa dan membimbing dalam membuat karangan narasi belum muncul. Hal 
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ini terjadi karena guru disibukkan dengan pengelolaan kelas, yaitu menegur 

dan memberikan tindakan bagi siswa yang menimbulkan masalah di kelas. 

g. Mengelola kelas (keterampilan mengelola kelas) 

Pada indikator mengelola kelas, guru memperoleh skor 3. Guru 

menunjukkan sikap tanggap pada setiap siswa dalam kelas. Guru menemukan 

dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Masalah yang 

terjadi pada pembelajaran adalah siswa laki-laki yang memukul-mukul tong 

dan ada siswa melemparkan bola ke wajah temannya. Hal tersebut terjadi 

karena pembelajaran bahasa Jawa berlangsung setelah pelajaran olah raga. 

Peralatan olah raga masih ada di dalam kelas. Hal yang dilakukan guru adalah 

menegur dan meletakkan tong dan bola di depan kelas yang jauh dari 

jangkauan siswa. Guru mengelola waktu sesuai perencanaan pembelajaran 

dengan tepat. Sedangkan deskriptor membagi perhatian belum muncul karena 

suasana pembelajaran yang kurang kondusif yang diakibatkan siswa kelelahan 

setelah berolah raga. 

h. Memberikan penguatan kepada siswa (keterampilan memberikan penguatan) 

Guru memperoleh skor 1 pada indikator memberikan penguatan kepada 

siswa. Hanya 1 deskriptor yang muncul pada indikator ini, yaitu memberikan 

penguatan verbal berupa pujian kepada siswa yang berani menjawab 

pertanyaan dan berani maju ke depan kelas. Sedangkan deskriptor 

memberikan penguatan gestural, memberikan penguatan dengan cara 

mendekati, dan memberikan penguatan berupa tanda atau benda belum 

muncul.  Hal ini terjadi persiapan guru kurang dalam memberikan penguatan. 
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i. Menutup pelajaran (keterampilan membuka dan menutup pelajaran) 

Berdasarkan pengamatan terhadap keterampilan guru, indikator 

menutup pelajaran memperoleh skor 2. Guru dan siswa bersama-sama 

menyimpulkan hasil pembelajaran kemudian guru menyampaikan materi yang 

akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Sedangkan deskriptor melakukan 

refleksi dan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar siswa 

belum muncul.  

4.1.1.3.2. Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Pada saat pembelajaran, guru melakukan pengamatan terhadap aktivitas 

siswa dengan cara membuat catatan tentang siswa serta dari dokumentasi berupa 

foto dan rekaman video sebagai alat untuk mengisi lembar pengamatan aktivitas 

siswa. Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I  disajikan pada tabel berikut. 

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 pelajaran 

3 10 9 10 90 2,81 

2 Memperhatikan penjelasan guru 6 19 7 - 65 2,03 

3 Bertanya dan menjawab 

pertanyaan 

15 14 3 - 52 1,63 

4 Diskusi kelompok 7 9 10 6 79 2,47 

5 Membuat peta pikiran - 17 6 9 88 2,75 

6 Membuat karangan narasi - 12 16 4 88 2,75 

Jumlah 462 

Rata-rata 14,44 

Kategori Cukup 

  

Keterangan: frekuensi skor adalah frekuensi siswa yang memperoleh skor pada 

tiap skor 1, 2, 3, dan 4. 
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Perolehan skor setiap indikator tersebut dipaparkan secara lebih rinci sebagai 

berikut. 

a. Mempersiapkan diri dalam menerima pelajaran 

Indikator ini mencakup hal-hal yang dilakukan siswa sebelum kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Perolehan skor untuk indikator mempersiapkan 

diri dalam menerima pelajaran pada siklus I terdapat 3 siswa yang 

memperoleh skor 1, 10 siswa mendapat skor 2, 9 siswa mendapat skor 3, dan 

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

yaitu 2,81. Beberapa siswa kurang mempersiapkan diri dalam menerima 

pelajaran karena datang terlambat setelah pelajaran olah raga selesai. Ada 

juga siswa yang masih memakai seragam olah raga karena tidak membawa 

seragam sekolah. 

b. Memperhatikan penjelasan guru 

Materi yang disampaikan guru pada siklus I adalah karangan narasi dan 

cara menulis narasi dengan membuat Mind Mapping kerangka karangan 

terlebih dahulu. Pada saat pembelajaran, siswa memperhatikan penjelasan 

guru dengan baik, namun umpan balik dari siswa berupa tanggapan masih 

kurang, ditunjukkan dengan kurangnya umpan balik dari siswa berupa 

pertanyaan maupun tanggapan. Perolehan skor untuk indikator 

memperhatikan penjelasan guru pada siklus I terdapat 6 siswa yang 

memperoleh skor 1, 19 siswa mendapat skor 2, dan 7 siswa mendapat skor 3. 

Rata-rata skor yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 2,03. 
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c. Bertanya dan menjawab pertanyaan 

Keberanian siswa untuk bertanya dan menjawab pertanyaan masih rendah, 

ditunjukkan dengan sedikitnya siswa yang berani mengangkat tangannya 

sebelum bertanya atau menjawab pertanyaan. Selain itu siswa belum 

memiliki inisiatif untuk bertanya. Perolehan skor untuk indikator bertanya 

dan menjawab pertanyaan terdapat 15 siswa yang memperoleh skor 1, 14 

siswa mendapat skor 2, dan 3 siswa mendapat skor 3. Rata-rata skor untuk 

indikator ini yaitu 1,63. 

d. Diskusi kelompok 

Hal yang didiskusikan pada siklus I adalah membuat Mind Mapping 

kerangka karangan dengan tema olah raga. Pada saat proses diskusi guru 

membimbing siswa dalam kerja kelompok dan menginformasikan pada saat 

evaluasi, siswa akan ditugaskan untuk membuat karangan sesuai dengan 

Mind Mapping kerangka karangan yang telah dibuat bersama kelompok. 

Perolehan skor untuk indikator diskusi kelompok terdapat 7 siswa yang 

memperoleh skor 1, 9 siswa mendapat skor 2, 10 siswa mendapat skor 3, dan 

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

yaitu 2,47. 

e. Membuat peta pikiran 

Peta pikiran pada siklus I dibuat secara berkelompok. sebagian besar siswa 

telah dapat membuat peta pikiran dengan baik, namun beberapa siswa kurang 

dapat mengembangkan idenya dalam membuat peta pikiran ditunjukkan 

dengan pekerjaan siswa yang mencontoh Mind Mapping yang digunakan 
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guru sebagai media. Perolehan skor untuk indikator membuat peta pikiran 

terdapat 17 siswa yang memperoleh skor 2, 6 siswa mendapat skor 3, dan 9 

siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor untuk indikator ini yaitu 2,75. 

f. Membuat karangan narasi 

Siswa membuat karangan narasi bahasa Jawa secara individu pada saat 

evaluasi. Siswa segera mengerjakan soal evaluasi setelah mereka 

mendapatkan lembar evaluasi. Sebagian besar siswa telah dapat membuat 

karangan narasi bahasa Jawa sesuai dengan Mind Mapping yang telah mereka 

buat. Perolehan skor untuk indikator membuat karangan narasi terdapat 12 

siswa yang memperoleh skor 2, 16 siswa mendapat skor 3, dan 4 siswa 

mendapat skor 4. Rata-rata skor untuk indikator ini adalah 2,75. 

Berdasarkan uraian tersebut, pada siklus I aktivitas siswa dalam pembelajaran 

menulis narasi bahasa Jawa mendapatkan rata-rata skor 14,44 yang termasuk 

dalam kategori ketuntasan cukup dengan nilai C. 

4.1.1.3.3. Hasil Belajar Berupa Keterampilan Menulis Narasi Bahasa Jawa 

Hasil observasi keterampilan menulis narasi bahasa Jawa siswa pada pelaksanaan 

siklus I disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.3 

Skor Keterampilan Menulis Narasi Bahasa Jawa Siklus I 

No. Indikator 
Frekuensi Skor 

Jumlah Rata- rata 
1 2 3 

1. Ejaan dan tanda baca 17 10 5 52 1,63 

2. Kosakata 15 17 - 49 1,53 

3. Struktur kalimat 7 20 5 62 1,94 

4. Hubungan tema dan isi - 23 9 73 2,28 

5. Kerapian 7 10 15 72 2,25 

 Jumlah skor 308 

 Rata-rata 9,63 

 Kategori Cukup 
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Perolehan skor setiap indikator di atas dipaparkan secara lebih rinci sebagai 

berikut. 

a. Ejaan dan tanda baca 

Aspek dalam indikator ejaan dan tanda baca yaitu ketepatan penulisan 

ejaan dan tanda baca. Sebagian besar siswa sudah tepat dalam menggunakan 

huruf kapital, namun mereka sering melupakan tanda baca seperi tanda titik 

dan tanda koma. Hal inilah yang menyebabkan siswa banyak malkukan 

kesalahan dalam menuliskan ejaan dan tanda baca. Perolehan skor untuk 

indikator ini terdapat 17 siswa yang memperoleh skor 1, 10 siswa mendapat 

skor 2, dan 5 siswa mendapat skor 3. Rata-rata skor untuk indikator ini yaitu 

1,63. 

b. Kosakata 

Aspek dalam indikator kosakata yaitu ketepatan dalam penggunaan ragam 

Jawa. Masih banyak siswa yang menggunakan kata dalam bahasa Indonesia 

maupun bahasa dialek yang biasa diucapkan sehari-hari. Perolehan skor untuk 

indikator ini terdapat 15 siswa yang memperoleh skor 1 dan 17 siswa 

mendapat skor 2. Rata-rata skor untuk indikator ini yaitu 1,53.  

c. Struktur kalimat 

Aspek dalam indikator struktur kalimat yaitu ketepatan dalam penggunaan 

jejer, wasesa, dan lesan. Banyak siswa yang menulis kalimat terpotong-

potong maupun menulis kalimat yang sangat panjang sehingga sulit dipahami. 

Sebagian besar siswa menulis karangan hanya satu paragraf. Perolehan skor 

untuk indikator ini terdapat 7 siswa yang memperoleh skor 1, 20 siswa 
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mendapat skor 2, dan 5 siswa mendapat skor 3. Rata-rata skor untuk indikator 

ini yaitu 1,94. 

d. Hubungan tema dan isi 

Deskriptor untuk indikator ini yaitu kesesuaian antara tema, isi, dan judul. 

Siswa sudah mampu membuat karangan narasi yang sesuai dengan tema, 

namun sebagian besar siswa lupa menuliskan judul pada karangannya. 

Perolehan skor untuk indikator ini terdapat 23 siswa yang memperoleh skor 2 

dan 9 siswa memperoleh skor 3. Rata-rata skor untuk indikator ini yaitu 2,28. 

e. Kerapian 

Deskriptor untuk indikator kerapian yaitu ketepatan dalam penulisan 

paragraf dan penulisan ukuran huruf. Banyak siswa tidak menulis awal 

paragraf dengan menjorok ke dalam. Ukuran huruf kapital dan huruf kecil pun 

terkadang dituliskan sama besar, sehingga sulit dibedakan. Perolehan skor 

untuk indikator ini terdapat 7 siswa yang memperoleh skor 1, 10 siswa 

mendapat skor 2, dan 15 siswa mendapat skor 3. Rata-rata skor untuk 

indikator ini yaitu 2,25. 

Berdasarkan uraian tersebut, siklus I keterampilan menulis narasi bahasa 

Jawa siswa dalam pembelajaran mendapatkan rata-rata skor 9,63 yang termasuk 

dalam kategori cukup dengan nilai C.  

Hasil belajar berupa keterampilan menulis narasi bahasa Jawa siswa 

mengalami peningkatan dari data pra siklus dengan siklus I. Pada pra siklus nilai 

terendah siswa adalah 20, nilai tertinggi 83 dengan rata-rata 62,8 dan ketuntasan 

klasikal 57,6%. Setelah dilakukan tindakan melalui metode Mind Mapping pada 
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siklus I, nilai terendah yang diperoleh siswa meningkat dari 20 menjadi 47, nilai 

tertinggi yang diperoleh siswa dari 83 menjadi 87. Nilai rata-rata juga mengalami 

peningkatan dari 62,8 menjadi 64,19. Sedangkan ketuntasan klasikal meningkat 

dari 57,6% menjadi 62,5%. Selain itu diperoleh data pendukung berupa hasil tes 

siswa pada ranah kognitif yang memperoleh rata-rata nilai 74,38 dengan kriteria 

ketuntasan klasikal 65,63%.  

Peningkatan hasil belajar berupa keterampilan menulis narasi bahasa Jawa 

siswa pada pra siklus dengan siklus I disajikan pada tabel dan diagram di bawah 

ini.   

Tabel 4.4 

Peningkatan Hasil Belajar Pra siklus dengan Siklus I 

No. Pencapaian Pra Siklus Siklus I 

1 Nilai terendah 20 47 

2 Nilai tertinggi 83 87 

3 Rata-rata 62,8 64,19 

4 Ketuntasan Klasikal 57,6% 62,5% 

 

 

Gambar 4.1  Diagram Peningkatan Hasil Belajar Menulis Narasi Bahasa Jawa 

Data Awal dengan Siklus I 
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4.1.1.4. Refleksi 

Hasil refleksi pada siklus I adalah sebagai berikut. 

a. Keterampilan guru secara garis besar belum memenuhi indikator keberhasilan 

yang ditetapkan. Skor yang diperoleh adalah 20. Skor ini tergolong dalam 

kategori cukup. Masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki guru, terutama 

dalam memberikan penguatan kepada siswa. 

b. Aktivitas siswa secara garis besar belum memenuhi indikator keberhasilan 

yang ditetapkan. Jumlah skor yang diperoleh adalah 462 dengan rata-rata 

14,44 yang tergolong dalam kategori cukup. Aktivitas siswa dalam bertanya 

dan menjawab pertanyaan mendapatkan skor paling rendah karena kurangnya 

inisiatif dan keberanian siswa, hal ini perlu diperhatikan guru agar pada siklus 

II aktivitas ini dapat meningkat.  

c. Hasil belajar berupa keterampilan menulis narasi bahasa Jawa belum 

menunjukkan hasil yang maksimal. Jumlah skor yang diperoleh adalah 308 

dengan rata-rata 9,63. Rata-rata hasil menulis narasi bahasa Jawa siswa adalah 

64,19. Ketuntasan klasikal keterampilan menulis narasi bahasa Jawa siswa 

pada siklus I adalah 62,5%. Hal ini terjadi karena siswa kurang 

memperhatikan dalam penggunaan tanda baca, penggunaan kosakata dan 

penulisan judul. Hasil ini belum memenuhi indikator keberhasilan yang 

ditetapkan, dimana ketuntasan klasikal yang ditetapkan adalah 75%. 

Berdasarkan refleksi pada pelaksanaan tindakan siklus I, maka perlu 

dilakukan perbaikan untuk pelaksanaan tindakan di siklus II. 
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4.1.1.5. Revisi 

Revisi yang dilakukan untuk pelaksanaan tindakan siklus II adalah sebagai 

berikut. 

a. Guru lebih meningkatkan kreativitas dalam mengajar agar tercipta kondisi 

pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan.  

b. Guru lebih mendorong seluruh siswa untuk berpartisipasi aktif dalam 

mengerjakan tugas kelompok yang diberikan guru.  

c. Guru memberikan teguran kepada siswa yang membuat gaduh agar kondisi 

pembelajaran menjadi lebih kondusif.  

d. Guru memberikan penguatan kepada siswa yang berani bertanya, 

mengungkapkan pendapat, mempresentasikan hasil kerjanya agar siswa 

menjadi lebih bersemangat dalam pembelajaran.  

e. Guru lebih menekankan pada pengembangan ide dalam pembuatan kerangka 

karangan supaya siswa tidak terlalu sulit dalam menulis karangan narasi bahasa 

Jawa.  

f. Guru mengingatkan kepada siswa untuk memperhatikan penulisan tanda baca, 

penggunaan kosakata, dan penulisan judul.  

4.1.1.6. Rekapitulasi Data Awal dan Siklus I  

Rekapitulasi data keterampilan guru, aktivitas siswa, hasil belajar berupa 

keterampilan menulis siswa dan keterampilan menulis narasi bahasa Jawa 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   20 

Kategori   Cukup  

2 Aktivitas Siswa Skor   14,44 

Kategori   Cukup  

3 Keterampilan Menulis 

Narasi Bahasa Jawa 

Skor  9,63 

Kategori  Cukup 

4 Hasil belajar  Rata-rata 62,8 64,19 

Ketuntasan 57,6%  62,5% 

 

Berdasarkan data pada tabel 4.5, keterampilan guru pada siklus I 

memperoleh skor 20 dengan kategori cukup. Aktivitas siswa pada siklus I 

memperoleh skor 14, 4 dengan kategori cukup. Keterampilan menulis narasi 

bahasa Jawa pada siklus I memperoleh skor 9,63 dengan kategori cukup. Hasil 

belajar menulis narasi bahasa Jawa pada tes awal diperoleh rata-rata 62,8 dengan 

ketuntasan klasikal sebesar 57,6% yang mengalami peningkatan pada siklus I 

dengan rata-rata 64,19 dan ketuntasan klasikal sebesar 62,5%. 

 

4.1.2. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

4.1.2.1. Perencanaan 

Perencanaan yang dibuat oleh peneliti sebelum melaksanakan tindakan 

siklus II adalah sebagai berikut. 

a. Menelaah materi pelajaran menulis narasi bahasa Jawa yang akan dilakukan 

b. Menyusun RPP dengan materi menulis narasi bahasa Jawa bertema 

kesenangan dan skenario pembelajaran melalui metode Mind Mapping 

c. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran 
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d. Mempersiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa 

e. Mempersiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa, serta 

penilaian keterampilan menulis narasi 

f. Mempersiapkan lembar wawancara dan catatan lapangan 

4.1.2.2. Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan siklus II dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Maret 2013. Materi 

pada siklus II adalah cara menulis karangan narasi dengan metode Mind Mapping 

dengan tema kesenangan. Alokasi waktu yang digunakan adalah 2 jam pelajaran 

(2 x 35 menit). 

Uraian kegiatan pembelajaran pada siklus II adalah sebagai berikut. 

a. Pra kegiatan (± 5 menit) 

Pra kegiatan pembelajaran dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. 

Guru melakukan salam, memimpin doa, dan mengkondisikan siswa untuk 

memulai pembelajaran. 

b. Kegiatan awal (± 5 menit) 

Guru melakukan apersepsi dan menyampaikan tema pembelajaran. 

Apersepsi dilakukan dengan memberikan pertanyaan tentang hobi apa yang 

dimiliki siswa dan alasan mengapa menyukai hobi tersebut. Siswa sudah 

berani mengacungkan tangan dan menjawab pertanyaan guru. Guru 

menanyakan kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya. Saat guru bertanya tentang pengertian karangan narasi, hanya 

ada satu siswa yang berani menjawab, itu pun dengan ragu-ragu. Saat guru 
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menanyakan kalimat tanya apakha yang biasa digunakan dalam membuat 

pertanyaan, sebagian besar siswa menjawab secara bersama-sama. 

c. Kegiatan inti (± 40 menit) 

1) Eksplorasi 

Siswa mengamati gambar Mind Mapping yang ditunjukkan guru, 

kemudian siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai Mind Mapping 

tersebut. Siswa dan guru bersama-sama membuat Mind Mapping dengan 

tema membaca buku. Guru menuliskan ide-ide yang dibuat bersama siswa ke 

dalam Mind Mapping. 

2) Elaborasi 

Siswa dikelompokkan menjadi enam kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari 5-6 siswa, kemudian siswa mendiskusikan lembar kerja 

siswa untuk membuat karangan narasi bahasa Jawa berdasarkan Mind 

Mapping yang telah dibuat bersama. Guru membimbing siswa dalam 

penyusunan karangan narasi. Beberapa kelompok membuat cerita sendiri 

tidak sesuai dengan Mind Mapping yang telah dibuat bersama-sama, namun 

guru menghargai dan memancing siswa untuk menggali ide kreatif untuk 

dituliskan dalam karangan narasi bahasa Jawa mereka. 

3) Konfirmasi 

Perwakilan siswa dari setiap kelompok membacakan hasil 

karangannya di depan kelas, siswa lain memperhatikan dan menanggapi. 

Suasana kelas yang ramai dan suara siswa saat membaca karangan yang 

pelan membuat tidak semua siswa dapat mendengarkan hasil karya 
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temannya, oleh karena itu guru mengulang membacakan karangan siswa agar 

seluruh siswa dalam kelas dapat mendengar. Guru memberikan penguatan 

verbal dan gestural kapada siswa yang berani mempresentasikan hasil 

diskusinya dan berani menanggapi hasil diskusi kelompok lain. Setelah itu 

guru mengkonfirmasikan presentasi hasil diskusi kelompok. Siswa diberikan 

kesempatan bertanya tentang materi yang belum dipahami. 

4) Kegiatan akhir (± 20 menit) 

Kegiatan akhir pada siklus II antara lain siswa dan guru bersama-sama 

menyimpulkan materi dilanjutkan dengan kegiatan evaluasi. Setelah itu guru 

memberikan umpan balik tentang gambaran hasil belajar siswa pada hari ini 

dan memberikan pesan kepada siswa agar belajar lagi di rumah dan tidak 

takut dalam menulis karangan narasi bahasa Jawa. 

4.1.2.3. Observasi 

4.1.2.3.1. Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran keterampilan 

menulis narasi bahasa Jawa melalui metode Mind Mapping pada siklus II 

diperoleh data sebagai berikut. 
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Tabel 4.6 

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

 

No. Indikator Skor 

1 Membuka pelajaran 3 

2 Mengajukan pertanyaan kepada siswa 3 

3 Menyampaikan materi 3 

4 Memberikan variasi dalam pembelajaran 3 

5 Membimbing siswa dalam diskusi 3 

6 Mengajar kelompok kecil dan perorangan 3 

7 Mengelola kelas 3 

8 Memberikan penguatan kepada siswa 2 

9 Menutup pelajaran 2 

Jumlah 26 

Rata-rata 2,6 

Kategori baik 

 

Berdasarkan tabel hasil observasi keterampilan guru di atas diperoleh 

jumlah skor 26 dengan rata-rata 2,6. Hasil ini termasuk dalam kategori baik 

dengan nilai B. Penjelasan lebih rinci yaitu: 

a. Membuka pelajaran (keterampilan membuka dan menutup pelajaran) 

Pada indikator membuka pelajaran, guru memperoleh skor 4. Hal ini 

ditunjukkan dengan semua deskriptor yang tampak. Deskriptor tersebut yaitu: 

(1) melakukan apersepsi yang dapat menarik perhatian siswa; (2) bertanya 

tentang materi yang lalu; (3) menyampaikan tujuan pembelajaran, dan (4) 

manyampaikan tema pembelajaran. 

b. Mengajukan pertanyaan kepada siswa (keterampilan bertanya) 

Guru memperoleh skor 3 pada indikator mengajukan pertanyaan kepada 

siswa. Guru mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan memberikan waktu 

untuk berpikir. Guru juga telah memindahkan giliran jawaban pada siswa agar 

seluruh siswa di dalam kelas ikut berpikir. Pada siklus II siswa mulai berani 

menjawab pertanyaan dari guru secara individu dan berani mengacungkan 
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tangannya. Sedangkan deskriptor memberikan acuan dalam bertanya belum 

muncul.  

c. Menyampaikan materi (keterampilan menjelaskan) 

Pada indikator menyampaikan materi, guru memperoleh skor 3. Guru 

menyampaikan materi tentang cara menulis narasi dengan membuat Mind 

Mapping kerangka karangan terlebih dahulu. Dalam menyampaikan materi, 

guru menggunakan media dan contoh untuk memperjelas. Guru 

menyampaikan materi dengan bahasa Jawa. Kata dalam bahasa Jawa yang 

kurang dimengerti siswa disampaikan guru menggunakan bahasa Indonesia 

agar dapat dimengerti. Sedangkan deskriptor memberikan penekanan pada 

materi yang penting belum muncul. 

d. Memberikan variasi dalam pembelajaran (keterampilan menggunakan variasi) 

Berdasarkan pengamatan terhadap keterampilan guru, indikator 

memberikan variasi dalam pembelajaran memperoleh skor 3. Guru melakukan 

kontak pandang dengan siswa, mengadakan perubahan mimik dan gerak, serta 

menggunakan media gambar dalam pembelajaran. Sedangkan deskriptor 

memberikan variasi dalam volume suara dan kecepatan berbicara belum 

muncul. 

e. Membimbing siswa dalam diskusi (keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

Guru memperoleh skor 3 pada indikator membimbing siswa dalam 

diskusi. Dalam membimbing diskusi kelompok, guru memusatkan perhatian 

siswa pada apa yang akan mereka kerjakan. Guru menganalisa pandangan 
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yang dimiliki siswa kemudian memberikan saran. Guru memberikan 

kesempatan bertanya pada semua siswa dalam kelompok. Sedangkan 

deskriptor menyebarkan kesempatan berpartisipasi belum muncul karena guru 

masih berpusat pada siswa yang aktif dalam kelompok.  

f. Mengajar kelompok kecil dan perorangan (keterampilan mengajar kelompok 

kecil dan perorangan) 

Pada indikator mengajar kelompok kecil dan perorangan, guru 

memperoleh skor 3. Guru mengadakan pendekatan secara pribadi dengan 

siswa. Guru memberikan bimbingan dalam membuat karangan narasi dan 

memberikan nasihat pada siswa yang kurang semangat dan kurang kondusif 

dalam pembelajaran. Sedangkan deskriptor menghargai perbedaan pendapat 

siswa belum muncul.  

g. Mengelola kelas (keterampilan mengelola kelas) 

Guru memperoleh skor 3 pada indikator mengelola kelas. Guru 

menunjukkan sikap tanggap pada setiap siswa dalam kelas. Selain itu guru 

menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. 

Masalah yang terjadi pada pembelajaran adalah siswa laki-laki yang mulai 

tidak kondusif dalam pembelajaran dan siswa yang tidak mau bekerja dalam 

kelompoknya. Hal yang dilakukan guru adalah menegur siswa yang 

menimbulkan masalah. Guru telah membagi perhatian pada siswa secara adil. 

Namun pada siklus II ini guru kurang dapat mengelola waktu sesuai 

perencanaan pembelajaran karena siswa terlalu lama dalam mengerjakan soal 

evaluasi. 
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h. Memberikan penguatan kepada siswa (keterampilan memberikan penguatan) 

Pada indikator memberikan penguatan kepada siswa, guru memperoleh 

skor 2. Ada 2 deskriptor yang muncul pada indikator ini, yaitu memberikan 

penguatan verbal berupa pujian dan penguatan gestural berupa acungan 

jempol dan tepuk tangan kepada siswa yang berani menjawab pertanyaan dan 

berani maju ke depan kelas. Sedangkan deskriptor memberikan penguatan 

dengan cara mendekati dan memberikan penguatan berupa tanda atau benda 

belum muncul.   

i. Menutup pelajaran (keterampilan membuka dan menutup pelajaran) 

Berdasarkan pengamatan terhadap keterampilan guru, indikator 

menutup pelajaran memperoleh skor 2. Ada 2 deskriptor yang muncul pada 

indikator ini. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan hasil pembelajar-

an dan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar siswa. 

Sedangkan deskriptor melakukan refleksi dan menyampaikan materi yang 

akan dibahas pada pertemuan berikutnya belum muncul.  

4.1.2.3.2. Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Pada saat pembelajaran, guru melakukan pengamatan terhadap aktivitas 

siswa dengan cara membuat catatan tentang siswa serta dari dokumentasi berupa 

foto dan rekaman video sebagai alat untuk mengisi lembar pengamatan aktivitas 

siswa.  
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Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II disajikan pada tabel berikut. 

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 pelajaran 

- 5 12 15 106 3,31 

2 Memperhatikan penjelasan guru 4 17 8 3 74 2,31 

3 Bertanya dan menjawab 

pertanyaan 

2 16 12 2 78 2,44 

4 Diskusi kelompok 4 13 6 9 84 2,63 

5 Membuat peta pikiran - 7 13 12 101 3,16 

6 Membuat karangan narasi - 6 23 3 93 2,91 

Jumlah 536 

Rata-rata 16,75 

Kategori Baik 

  

Keterangan: frekuensi skor adalah frekuensi siswa yang memperoleh skor pada 

tiap skor 1, 2, 3, dan 4. 

Perolehan skor setiap indikator tersebut dipaparkan secara lebih rinci sebagai 

berikut. 

a. Mempersiapkan diri dalam menerima pelajaran 

Indikator ini mencakup hal-hal yang dilakukan siswa sebelum kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Pada saat pembelajaran berlangsung, seluruh 

siswa telah berada di dalam kelas, namun masih ada beberapa siswa yang 

belum mengeluarkan buku pelajaran. Perolehan skor untuk indikator 

mempersiapkan diri dalam menerima pelajaran pada siklus II terdapat 5 siswa 

yang memperoleh mendapat skor 2, 12 siswa mendapat skor 3, dan 15 siswa 

mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 3,31. 
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b. Memperhatikan penjelasan guru 

Materi yang disampaikan guru pada siklus II adalah cara menulis narasi 

dengan membuat Mind Mapping kerangka karangan terlebih dahulu. Pada 

saat pembelajaran, siswa memperhatikan penjelasan guru dengan baik,  

umpan balik dari siswa berupa tanggapan sudah mulai meningkat 

dibandingkan dengan siklus I. Perolehan skor untuk indikator memperhatikan 

penjelasan guru pada siklus I terdapat 4 siswa yang memperoleh skor 1, 17 

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

skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 2,31. 

c. Bertanya dan menjawab pertanyaan 

Keberanian siswa untuk bertanya dan menjawab pertanyaan sudah mulai 

meningkat dibandingkan dengan siklus I, ditunjukkan beberapa siswa yang 

berani mengangkat tangannya sebelum bertanya atau menjawab pertanyaan. 

Selain itu sudah ada siswa yang bertanya sehingga dapat memancing siswa 

lain untuk berpartisipasi. Perolehan skor untuk indikator bertanya dan 

menjawab pertanyaan terdapat 2 siswa yang memperoleh skor 1, 16 siswa 

mendapat skor 2, dan 12 siswa mendapat skor 3, dan 2 siswa mendapat skor 

4. Rata-rata skor untuk indikator ini yaitu 2,44. 

d. Diskusi kelompok 

Hal yang didiskusikan pada siklus II adalah membuat karangan narasi 

bahasa Jawa berdasarkan Mind Mapping yang telah dibuat bersama dengan 

tema membaca buku. Pada saat proses diskusi guru membimbing siswa 

dalam mebuat karangan narasi bahasa Jawa. Ada beberapa kelompok yang 
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membuat karangan berbeda dengan perintah yang telah diberikan. Perolehan 

skor untuk indikator diskusi kelompok terdapat 4 siswa yang memperoleh 

skor 1, 13 siswa mendapat skor 2, 6 siswa mendapat skor 3, dan 9 siswa 

mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 2,63. 

e. Membuat peta pikiran 

Peta pikiran pada siklus II dibuat secara individu pada saat evaluasi. 

Seluruh siswa membuat peta pikiran dengan warna hitam karena guru tidak 

menyediakan pensil warna untuk semua siswa. Perolehan skor untuk 

indikator membuat peta pikiran terdapat 7 siswa yang memperoleh skor 2, 13 

siswa mendapat skor 3, dan 12 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor untuk 

indikator ini yaitu 3,16. 

f. Membuat karangan narasi 

Pada siklus II, siswa membuat karangan narasi secara berkelompok dan 

secara individu pada saat evaluasi. Beberapa siswa mengerjakan soal evaluasi 

tidak selesai tepat waktu sehingga berpengaruh pada pengelolaan waktu guru. 

Perolehan skor untuk indikator membuat karangan narasi terdapat 6 siswa 

yang memperoleh skor 2, 23 siswa mendapat skor 3, dan 3 siswa mendapat 

skor 4. Rata-rata skor untuk indikator ini yaitu 16, 63. 

Berdasarkan uraian tersebut, pada siklus II aktivitas siswa dalam 

pembelajaran menulis narasi bahasa Jawa mendapatkan rata-rata skor 16,75 yang 

termasuk dalam kategori ketuntasan baik dengan nilai B. 
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4.1.2.3.3. Hasil Belajar Berupa  Keterampilan Menulis Narasi Bahasa Jawa 

Hasil observasi keterampilan menulis narasi bahasa Jawa siswa pada 

pelaksanaan siklus II disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.8 

Skor Keterampilan Menulis Narasi Bahasa Jawa Siklus II 

No. Indikator 
Frekuensi Skor 

Jumlah Rata- rata 
1 2 3 

1. Ejaan dan tanda baca 12 14 6 58 1,81 

2. Kosakata 12 20 - 52 1,63 

3. Struktur kalimat 6 20 6 64  2,00 

4. Hubungan tema dan isi - 8 24 88 2,75 

5. Kerapian 7 9 16 73 2,28 

 Jumlah skor 335 

 Rata-rata 10,47 

 Kategori Baik 

 

Perolehan skor setiap indikator di atas dipaparkan secara lebih rinci sebagai 

berikut. 

a. Ejaan dan tanda baca 

Aspek pada indikator ejaan dan tanda baca yaitu ketepatan penulisan ejaan 

dan tanda baca. Sudah ada 6 siswa yang memperhatikan penulisan ejaan dan 

tanda baca dengan benar, namun siswa yang lain masih belum teliti dalam 

aspek ini. Perolehan skor untuk indikator ini terdapat 12 siswa yang 

memperoleh skor 1, 14 siswa mendapat skor 2, dan 6 siswa mendapat skor 3. 

Rata-rata skor untuk indikator ini yaitu 1,81. 

b. Kosakata 

Aspek pada indikator kosakata yaitu ketepatan dalam penggunaan ragam 

Jawa. Penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa dialek masih ditemukan 

dalam tulisan siswa, hal ini terjadi karena bahasa tersebut yang digunakan 
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siswa dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. 

Perolehan skor untuk indikator ini terdapat 12 siswa yang memperoleh skor 1, 

dan 20 siswa mendapat skor 2. Rata-rata skor untuk indikator ini yaitu 1,63.  

c. Struktur kalimat 

Aspek pada indikator struktur kalimat yaitu ketepatan dalam penggunaan 

jejer, wasesa, dan lesan. Masih banyak siswa yang membuat kalimat dengan 

sangat panjang dengan kata hubung yang berulang-ulang. Perolehan skor 

untuk indikator ini terdapat 6 siswa yang memperoleh skor 1, 20 siswa 

mendapat skor 2, dan 6 siswa mendapat skor 3. Rata-rata skor untuk indikator 

ini yaitu 2. 

d. Hubungan tema dan isi 

Aspek pada indikator ini yaitu kesesuaian antara tema, isi, dan judul. 

Sebagian besar siswa telah menuliskan judul dalam karangannya. Perolehan 

skor untuk indikator ini terdapat 8 siswa yang memperoleh skor 2 dan 24 

siswa memperoleh skor 3. Rata-rata untuk indikator ini yaitu 2,75. 

e. Kerapian 

Deskriptor untuk indikator kerapian yaitu ketepatan dalam penulisan 

paragraf dan penulisan ukuran huruf. Perolehan skor untuk indikator ini 

terdapat 7 siswa yang memperoleh skor 1, 9 siswa mendapat skor 2, dan 16  

siswa mendapat skor 3. Rata-rata untuk indikator ini yaitu 2,28. 

Berdasarkan uraian tersebut, pada siklus II keterampilan menulis narasi 

bahasa Jawa siswa dalam pembelajaran mendapatkan rata-rata skor 10,47 yang 

termasuk dalam kategori ketuntasan baik dengan nilai B. 
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Hasil belajar berupa keterampilan menulis narasi bahasa Jawa siswa 

mengalami peningkatan dari data siklus I. Pada siklus I diperoleh nilai terendah 

siswa adalah 47, nilai tertinggi 87 dengan rata-rata 64,19 dan ketuntasan klasikal 

62,5%. Pada siklus II, nilai terendah siswa adalah 53 dan nilai tertinggi 87. Nilai 

rata-rata mengalami peningkatan dari 64,19 menjadi 69,75. Sedangkan ketuntasan 

klasikal meningkat dari 62,5% menjadi 71,88%. Selain itu diperoleh data 

pendukung berupa hasil tes siswa pada ranah kognitif yang memperoleh rata-rata 

nilai 81,88 dengan kriteria ketuntasan klasikal 75%. Peningkatan hasil 

keterampilan menulis narasi bahasa Jawa siswa pada siklus I dengan siklus II 

disajikan pada tabel dan diagram di bawah ini.   

Tabel 4.9 

Peningkatan Hasil Belajar Siklus I dengan Siklus II 

No. Pencapaian Siklus I Siklus II 

1 Nilai terendah 47 53 

2 Nilai tertinggi 87 87 

3 Rata-rata 64,19 69,75 

4 Ketuntasan Klasikal 62,5% 71,88% 

 

 

Gambar 4.2 Diagram Peningkatan Hasil Belajar Menulis Narasi Bahasa Jawa 

Siklus I dengan Siklus II 
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4.1.2.4. Refleksi 

Hasil refleksi pada siklus II adalah sebagai berikut. 

a. Keterampilan guru meningkat dibandingkan dengan siklus I. Skor yang 

diperoleh adalah 26 dengan rata-rata 2,6. Skor ini tergolong dalam kategori 

baik. Guru harus lebih mengatur interaksi dengan siswa, volume suara dan 

pengelolaan waktu pada siklus berikutnya. 

b. Aktivitas siswa mengalami peningkatan dibandingkan dengan siklus I. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh observer, jumlah skor yang 

diperoleh adalah 532 dengan rata-rata 16,75 yang tergolong dalam kategori 

baik. Indikator bertanya dan menjawab pertanyaan masih mendapatkan rata-

rata skor paling rendah sehingga perlu ditingkatkan lagi dengan 

memperbanyak pancingan, pemindahan giliran jawaban, dan penguatan. 

c. Hasil belajar berupa keterampilan menulis narasi bahasa Jawa mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan siklus I. Sebagian besar siswa sudah 

menuliskan judul dalam karangannya serta sudah memperhatikan penulisan 

ejaan dan tanda baca yang benar. Jumlah skor yang diperoleh adalah 335 

dengan rata-rata 10,47. Rata-rata hasil menulis narasi bahasa Jawa siswa 

adalah 69,75. Ketuntasan klasikal keterampilan menulis narasi bahasa Jawa 

siswa pada siklus II meningkat menjadi 71,88%. Hasil ini belum memenuhi 

indikator keberhasilan yang ditetapkan, yaitu 75%. 

Berdasarkan refleksi pada pelaksanaan tindakan siklus II, maka perlu 

dilakukan perbaikan untuk pelaksanaan tindakan di siklus III. 
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4.1.1.5. Revisi 

Revisi yang dilakukan untuk pelaksanaan tindakan siklus III adalah sebagai 

berikut. 

a. Guru jangan terburu-buru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, lebih 

mengatur volume suara dan kecepatan berbicara serta penekanan pada materi 

yang penting.  

b. Guru lebih mempersiapkan dalam memberikan penguatan kepada siswa agar 

aktivitas siswa dalam pembelajaran semakin meningkat.  

c. Guru mengadakan pendekatan secara pribadi kepada siswa yang hasil belajar dan 

aktivitasnya kurang, guru perlu memberikan nasihat, memberitahukan kesalahan 

dan bagaimana cara memperbaikinya.  

4.1.1.6. Rekapitulasi Siklus I dan Siklus II  

Rekapitulasi data keterampilan guru, aktivitas siswa, hasil belajar berupa 

keterampilan menulis siswa dan keterampilan menulis narasi bahasa Jawa pada 

siklus I dan siklus II adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Rekapitulasi Data Awal dan Siklus I 

No  Data  Siklus I Siklus II 

1 Keterampilan Guru Skor  20 26 

Kategori  Cukup Baik  

2 Aktivitas Siswa Skor  14,44 16,75 

Kategori  Cukup Baik 

3 Keterampilan Menulis 

Narasi Bahasa Jawa 

Skor 9,63 10,47 

Kategori Cukup Cukup 

4 Hasil Belajar Rata-rata 64,19 69,75 

Ketuntasan 62,5%  71,88% 
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Berdasarkan data pada tabel 4.10, keterampilan guru, aktivitas siswa, 

keterampilan menulis narasi bahasa Jawa dan hasil belajar pada siklus II 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan siklus I. Keterampilan guru pada 

siklus II memperoleh skor 26 dengan kategori baik. Aktivitas siswa pada siklus II 

memperoleh skor 16,75 dengan kategori baik. Hasil belajar berupa keterampilan 

menulis narasi bahasa Jawa pada pada siklus II memperoleh kategori ketuntasan 

cukup dengan nilai rata-rata 69,75 dengan ketuntasan klasikal sebesar 71,88%. 

 

4.1.3. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

4.1.3.1. Perencanaan 

Perencanaan yang dibuat oleh peneliti sebelum melaksanakan tindakan 

siklus III adalah sebagai berikut. 

a. Menelaah materi pelajaran menulis narasi bahasa Jawa yang akan dilakukan 

b. Menyusun RPP dengan materi menulis karangan narasi bahasa Jawa bertema 

pariwisata dan skenario pembelajaran melalui metode Mind Mapping 

c. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran 

d. Mempersiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa 

e. Mempersiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa, serta 

penilaian keterampilan menulis narasi 

f. Mempersiapkan lembar wawancara dan catatan lapangan 
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4.1.3.2. Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan siklus III dilaksanakan pada hari Selasa, 19 Maret 2013. Materi 

pada siklus III adalah menulis karangan narasi dengan metode Mind Mapping 

dengan tema pariwisata. Alokasi waktu yang digunakan adalah 2 jam pelajaran (2 

x 35 menit). 

Uraian kegiatan pembelajaran pada siklus III adalah sebagai berikut. 

a. Pra kegiatan (± 5 menit) 

Pra kegiatan pembelajaran dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. 

Guru melakukan salam, memimpin doa, dan mengkondisikan siswa untuk 

memulai pembelajaran. 

b. Kegiatan awal (± 5 menit) 

Guru melakukan apersepsi dan menyampaikan tema pembelajaran. 

Apersepsi dilakukan dengan menunjukkan gambar tempat pariwisata dan 

melakukan tanya jawab tentang tempat pariwisata yang pernah dikunjungi 

oleh siswa. 

c. Kegiatan inti (± 40 menit) 

1) Eksplorasi 

Siswa mengamati Mind Mapping yang ditunjukkan guru, kemudian 

siswa dan guru bersama-sama membuat Mind Mapping dengan tema tempat 

pariwisata. 

2) Elaborasi 

Siswa dikelompokkan menjadi lima kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari 6-7 siswa, kemudian siswa mendiskusikan lembar kerja 
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siswa untuk membuat Mind Mapping kerangka karangan dengan tema tempat 

pariwisata. Guru membimbing siswa dalam pembuatan Mind Mapping 

kerangka karangan dan menginformasikan bahwa pada saat evaluasi siswa 

diminta membuat karangan berdasarkan Mind Mapping kerangka karangan 

yang telah dibuat bersama kelompoknya. 

3) Konfirmasi 

Perwakilan siswa dari setiap kelompok mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas, siswa lain memperhatikan dan menanggapi. Guru 

memberikan penguatan kepada siswa yang mempresentasikan dan yang 

menanggapi hasil diskusi kelompok. Setelah itu guru mengkonfirmasikan 

presentasi hasil diskusi kelompok. Siswa diberikan kesempatan bertanya 

tentang materi yang belum dipahami. 

4) Kegiatan akhir (± 20 menit) 

Kegiatan akhir pada siklus III antara lain siswa dan guru bersama-sama 

menyimpulkan materi dilanjutkan dengan kegiatan evaluasi. Setelah itu guru 

memberikan umpan balik berupa gambaran hasil proses dan hasil belajar 

siswa pada siklus III dan menymapaikan pesan kepada siswa untuk belajar 

lagi di rumah. 

4.1.3.3. Observasi 

4.1.3.3.1. Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran keterampilan 

menulis narasi melalui metode Mind Mapping pada siklus III diperoleh data 

sebagai berikut. 
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Tabel 4.11 

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III 

 

No. Indikator Skor 

1 Membuka pelajaran 4 

2 Mengajukan pertanyaan kepada siswa 3 

3 Menyampaikan materi 4 

4 Memberikan variasi dalam pembelajaran 4 

5 Membimbing siswa dalam diskusi 4 

6 Mengajar kelompok kecil dan perorangan 3 

7 Mengelola kelas 4 

8 Memberikan penguatan kepada siswa 4 

9 Menutup pelajaran 2 

Jumlah 32 

Rata-rata 3,2 

Kategori sangat baik 

 

Berdasarkan tabel hasil observasi keterampilan guru di atas diperoleh 

jumlah skor 35 dengan rata-rata 3,5. Hasil ini termasuk dalam kategori sangat baik 

dengan nilai A. Hasil observasi setiap indikator pada siklus III dipaparkan secara 

lebih jelas sebagai berikut. 

a. Membuka pelajaran (keterampilan membuka dan menutup pelajaran) 

Pada indikator membuka pelajaran, guru memperoleh skor 4 karena 

semua deskriptor telah tampak. Deskriptor tersebut yaitu: (1) mengadakan 

apersepsi yang dapat menarik perhatian siswa; (2) bertanya tentang materi 

yang lalu; (3) menyampaikan tujuan pembelajaran, dan (4) menyampaikan 

tema pembelajaran. Semua siswa tampak bersemangat pada saat guru 

membuka pelajaran. Media berupa gambar tempat pariwisata menarik minat 

siswa untuk berpartisipasi dalam apersepsi. 

b. Mengajukan pertanyaan kepada siswa (keterampilan bertanya) 

Guru memperoleh skor 3 pada indikator mengajukan pertanyaan kepada 

siswa. Guru mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan memberikan waktu 
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untuk berpikir. Guru juga telah memindahkan giliran jawaban pada siswa. 

Pada siklus III,  sebagian besar siswa sudah berani menjawab pertanyaan dari 

guru secara individu. Sedangkan deskriptor memberikan acuan dalam bertanya 

tidak muncul. Perolehan skor  ini sama dengan skor pada siklus II. 

c. Menyampaikan materi (keterampilan menjelaskan) 

Pada indikator menyampaikan materi, guru memperoleh skor 4. Semua 

deskriptor muncul pada indikator ini. Deskriptor tersebut yaitu: (1) 

penyampaian materi jelas dengan bahasa yang mudah dipahami siswa; (2) 

menggunakan media dan contoh untuk memperjelas; (3) memberikan 

penekanan pada materi yang penting, dan (4) memberikan umpan balik. 

d. Memberikan variasi dalam pembelajaran (keterampilan menggunakan variasi) 

Berdasarkan pengamatan keterampilan guru, indikator memberikan 

variasi dalam pembelajaran memperoleh skor 4. Semua deskriptor muncul, 

yaitu melakukan kontak pandang dengan siswa, memberikan variasi dalam 

volume suara dan kecepatan berbicara, mengadakan perubahan mimik dan 

gerak, serta menggunakan media dalam pembelajaran. 

e. Membimbing siswa dalam diskusi (keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

Guru memperoleh skor 4 pada indikator membimbing siswa dalam 

diskusi. Semua deskriptor muncul pada indikator ini. Deskriptor tersebut 

yaitu: (1) memusatkan perhatian; (2) menganalisa pandangan siswa; (3) 

memberikan kesempatan bertanya, dan (4) menyebarkan kesempatan 

berpartisipasi.  
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f. Mengajar kelompok kecil dan perorangan (keterampilan mengajar kelompok 

kecil dan perorangan) 

Pada indikator mengajar kelompok kecil dan perorangan, guru 

memperoleh skor 3. Guru mengadakan pendekatan secara pribadi dengan 

siswa dan menghargai perbedaan pendapat siswa. Guru memberikan nasihat 

kepada siswa yang kurang semangat dan siswa yang kurang kondusif dalam 

pembelajaran. Sedangkan deskriptor membimbing dalam membuat karangan 

narasi tidak muncul. Hal ini disebabkan oleh langkah pembelajaran yang 

mengkondisikan siswa membuat karangan narasi bahasa Jawa pada saat 

evaluasi. Perolehan skor  ini sama dengan skor pada siklus II. 

g. Mengelola kelas (keterampilan mengelola kelas) 

Guru memperoleh skor 4 pada indikator mengelola kelas. Semua 

deskriptor  muncul, yaitu menunjukkan sikap tanggap pada setiap siswa dalam 

kelas, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan 

masalah. Masalah yang terjadi pada pembelajaran adalah siswa laki-laki yang 

mulai tidak kondusif dalam pembelajaran. Hal yang dilakukan guru adalah 

menegur siswa yang menimbulkan masalah. Guru telah membagi perhatian 

pada siswa secara adil dan telah mengelola waktu sesuai perencanaan 

pembelajaran. 

h. Memberikan penguatan kepada siswa (keterampilan memberikan penguatan) 

Pada indikator memberikan penguatan kepada siswa, guru memperoleh 

skor 4. Semua deskriptor muncul, yaitu memberikan penguatan verbal berupa 

pujian dan penguatan gestural berupa acungan jempol dan tepuk tangan 
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memberikan penguatan dengan cara mendekati dan memberikan penguatan 

berupa tanda bintang.   

i. Menutup pelajaran (keterampilan membuka dan menutup pelajaran) 

Pada indikator menutup pelajaran, guru memperoleh skor 2. Ada 2 

deskriptor yang muncul pada indikator ini, guru dan siswa bersama-sama 

menyimpulkan hasil pembelajaran dan memberikan umpan balik terhadap 

proses dan hasil belajar siswa. Sedangkan deskriptor melakukan refleksi dan 

menyampaikan materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya tidak 

muncul. Hal ini terjadi karena siswa yang sudah mendesak untuk istirahat dan 

pertemuan selanjutnya tidak dilaksanakan olehguru praktikan, sehingga guru 

tidak menyampaikan materi berikutnya. Perolehan skor  ini sama dengan skor 

pada siklus II. 

4.1.3.3.2. Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus III disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.12 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

No. Indikator 
Frekuensi Skor 

Jumlah 
Rata-

rata 1 2 3 4 

1 Mempersiapkan diri dalam 

menerima pelajaran 

- - 9 23 119 3,72 

2 Memperhatikan penjelasan guru - 12 14 6 90 2,81 

3 Bertanya dan menjawab 

pertanyaan 

2 9 15 6 89 2,78 

4 Diskusi kelompok 1 8 9 14 100 3,13 

5 Membuat peta pikiran - - - 32 128 4,00 

6 Membuat karangan narasi - 2 24 6 100 3,13 

Jumlah 626 

Rata-rata 19,56 

Kategori Baik 
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Keterangan: frekuensi skor adalah frekuensi siswa yang memperoleh skor pada 

tiap skor 1, 2, 3, dan 4. 

Perolehan skor setiap indikator tersebut dipaparkan secara lebih rinci sebagai 

berikut. 

a. Mempersiapkan diri dalam menerima pelajaran 

Sebagian besar siswa telah mempersiapkan diri dalam menerima pelajaran. 

Siswa duduk rapi di tempat duduknya, buku sudah disiapkan di atas meja dan 

memperhatikan apersepsi dengan baik. Siswa terlihat antusias dalam 

apersepsi karena guru menunjukkan gambar-gambar tempat pariwisata yang 

diketahui oleh siswa. Perolehan skor untuk indikator mempersiapkan diri 

dalam menerima pelajaran terdapat 9 siswa yang memperoleh skor 3 dan 23 

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

yaitu 3,72. 

b. Memperhatikan penjelasan guru 

Materi yang disampaikan guru pada siklus III adalah cara menulis narasi 

bahasa Jawa bertema pariwisata dengan membuat Mind Mapping kerangka 

karangan terlebih dahulu. Pada saat pembelajaran, siswa memperhatikan 

penjelasan guru dengan baik, umpan balik dari siswa berupa tanggapan 

meningkat dibandingkan dengan siklus II. Perolehan skor untuk indikator 

memperhatikan penjelasan guru terdapat 12 siswa yang memperoleh skor 2, 

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

diperoleh untuk indikator ini yaitu 2,81. 
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c. Bertanya dan menjawab pertanyaan 

Keberanian dan inisiatif siswa untuk bertanya dan menjawab pertanyaan 

meningkat dibandingkan dengan siklus II, ditunjukkan dengan sebagian besar 

siswa telah berani mengangkat tangannya sebelum bertanya atau menjawab 

pertanyaan. Perolehan skor untuk indikator bertanya dan menjawab 

pertanyaan terdapat 2 siswa yang memperoleh skor 1, 9 siswa mendapat skor 

2, dan 15 siswa mendapat skor 3, dan 6 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor 

untuk indikator ini yaitu 2,78. 

d. Diskusi kelompok 

Hal yang didiskusikan pada siklus III adalah membuat Mind Mapping 

dengan tema pariwisata. Pada saat proses diskusi guru membimbing siswa 

dalam membuat Mind Mapping. Perolehan skor untuk indikator diskusi 

kelompok terdapat 1 siswa yang memperoleh skor 1, 8 siswa mendapat skor 

2, 9 siswa mendapat skor 3, dan 14 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor 

yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 3,13. 

e. Membuat peta pikiran 

Peta pikiran pada siklus III dibuat secara berkelompok menggunakan 

spidol warna. Siswa tampak senang dalam membuat Mind Mapping. Bahkan 

ada kelompok yang menghabiskan sebagian besar waktu diskusinya untuk 

membuat garis melengkung yang bagus dan tebal. Perolehan skor untuk 

indikator membuat peta pikiran yaitu 32 siswa mendapat skor 4. Rata-rata 

skor untuk indikator ini yaitu 4. 

 



105 

 

 

f. Membuat karangan narasi 

Pada siklus III siswa membuat karangan narasi secara individu pada saat 

evaluasi. Karangan yang dibuat mengacu pada Mind Mapping kerangka 

karangan yang telah dibuat secara berkelompok. Perolehan skor untuk 

indikator menulis karangan narasi terdapat 2 siswa yang memperoleh skor 2, 

24 siswa mendapat skor 3, dan 6 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor untuk 

indikator ini yaitu 3,13. 

Berdasarkan uraian tersebut, pada siklus III aktivitas siswa dalam 

pembelajaran menulis narasi bahasa Jawa mendapatkan rata-rata skor 19,56 yang 

termasuk dalam kategori ketuntasan baik dengan nilai B. 

4.1.3.3.3. Hasil Belajar Berupa Keterampilan Menulis Narasi Bahasa Jawa 

Hasil observasi keterampilan menulis narasi bahasa Jawa siswa pada pelaksanaan 

siklus III disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.13 

Skor Keterampilan Menulis Narasi Bahasa Jawa Siklus III 

No. Indikator 
Frekuensi Skor 

Jumlah Rata- rata 
1 2 3 

1. Ejaan dan tanda baca 8 16 8 64 2,00 

2. Kosakata 10 22 - 54 1,69 

3. Struktur kalimat 6 17 9 67 2,09 

4. Hubungan tema dan isi - - 32 96 3,00 

5. Kerapian 4 4 24 84 2,63 

 Jumlah skor 365 

 Rata-rata 11,41  

 Kategori Baik 

Perolehan skor setiap indikator di atas dipaparkan secara lebih rinci sebagai 

berikut. 
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a. Ejaan dan tanda baca 

Aspek pada indikator ejaan dan tanda baca yaitu ketepatan penulisan ejaan 

dan tanda baca. Perolehan skor untuk indikator ini terdapat 8 siswa yang 

memperoleh skor 1, 16 siswa mendapat skor 2, dan 8 siswa mendapat skor 3. 

Rata-rata skor untuk indikator ini yaitu 2. 

b. Kosakata 

Aspek pada indikator kosakata yaitu ketepatan dalam penggunaan ragam 

Jawa. Dalam karangan siswa masih ditemukan penggunaan bahasa Indonesia 

maupun bahasa dialek. Perolehan skor untuk indikator ini terdapat 10 siswa 

yang memperoleh skor 1 dan 22 siswa mendapat skor 2. Rata-rata untuk 

indikator ini yaitu 1,69.  

c. Struktur kalimat 

Aspek pada indikator struktur kalimat yaitu ketepatan dalam penggunaan 

jejer, wasesa, dan lesan. Perolehan skor untuk indikator ini terdapat 6 siswa 

yang memperoleh skor 1, 17 siswa mendapat skor 2, dan 9 siswa mendapat 

skor 3. Rata-rata untuk indikator ini yaitu 2,09. 

d. Hubungan tema dan isi 

Aspek pada indikator ini yaitu kesesuaian antara tema, isi, dan judul. 

Semua siswa sudah menuliskan judul dalam karangannya. Perolehan skor 

untuk indikator ini yaitu 32 siswa memperoleh skor 3. Rata-rata untuk 

indikator ini yaitu 3. 
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e. Kerapian 

Aspek pada indikator kerapian yaitu ketepatan dalam penulisan paragraf 

dan penulisan ukuran huruf. Perolehan skor untuk indikator ini terdapat 4 

siswa yang memperoleh skor 1, 4 siswa mendapat skor 2, dan 24  siswa 

mendapat skor 3. Rata-rata untuk indikator ini yaitu 2,63. 

Berdasarkan uraian tersebut, pada siklus III keterampilan menulis narasi 

bahasa Jawa siswa dalam pembelajaran mendapatkan rata-rata skor 11,41 yang 

termasuk kategori ketuntasan baik dengan nilai B. 

Hasil belajar berupa keterampilan menulis narasi bahasa Jawa siswa 

mengalami peningkatan dari data siklus II. Pada siklus II diperoleh nilai terendah 

siswa adalah 53, nilai tertinggi 87 dengan rata-rata 69,75 dan ketuntasan klasikal 

71,88%. Pada siklus III, nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 60 dan nilai 

tertinggi 93. Nilai rata-rata mengalami peningkatan dari 69,75 menjadi 76,49. 

Sedangkan ketuntasan klasikal meningkat dari 71,88% menjadi 84,38%. Selain itu 

diperoleh hasil tes siswa pada ranah kognitif yang memperoleh rata-rata nilai 

89,38 dengan ketuntasan klasikal 90,63%. Ketuntasan klasikal yang diperoleh 

telah mencpai indikator keberhasilan yang ditetapkan, yaitu 75%. Peningkatan 

hasil keterampilan menulis narasi bahasa Jawa siswa pada siklus II dengan siklus 

III disajikan pada tabel dan diagram di bawah ini.   

Tabel 4.14 

Peningkatan Hasil Belajar Siklus II dengan Siklus III 

No. Pencapaian Siklus II Siklus III 

1 Nilai terendah 53 60 

2 Nilai tertinggi 87 93 

3 Rata-rata 69,75 76,49 

4 Ketuntasan Klasikal 71,88% 84,38% 
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Gambar 4.3 Diagram Peningkatan Hasil Belajar Menulis Narasi Bahasa Jawa 

Siklus II dengan Siklus III 

 

4.1.3.4. Refleksi 

Hasil refleksi pada siklus III adalah sebagai berikut. 

a. Keterampilan guru meningkat dibandingkan dengan siklus II. Skor yang 

diperoleh adalah 32 dengan rata-rata 3,2. Skor ini tergolong dalam kategori 

sangat baik. Tema yang digunakan dalam siklus III sangat menarik minat 

siswa, sehingga guru lebih mudah untuk berinteraksi dengan siswa. Sebagian 

besar keterampilan guru sudah dipenuhi oleh guru, namun masih ada beberapa 

poin yang tidak pernah muncul, yaitu memberikan acuan pada saat bertanya 

dan melakukan refleksi pada akhir pembelajaran, hal tersebut terjadi karena 

guru berusaha tepat pada alokasi waktu yang telah disusun, mengingat 

menulis karangan membutuhkan waktu yang lama namun jam pelajaran yang 

tersedia terbatas. 

b. Aktivitas siswa mengalami peningkatan dibandingkan dengan siklus II. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh observer, jumlah skor yang 

diperoleh adalah 626 dengan rata-rata 19,56 yang tergolong dalam kategori 
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baik. Hal ini terjadi karena tema yang disajikan menarik, sehingga siswa lebih 

mudah untuk menceritakan pengalamannya. Selain itu siswa semakin nyaman 

dengan suasana kelas karena rasa takut salah pada guru sudah mulai 

berkurang. 

c. Hasil belajar berupa keterampilan menulis narasi bahasa Jawa mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan siklus II. Jumlah skor yang diperoleh 

adalah 365 dengan rata-rata 11,41 dan masuk dalam kategori cukup. 

Ketuntasan klasikal hasil belajar pada siklus III adalah 84,38% dengan rata-

rata nilai 76,49. Ketuntasan ini sudah memenuhi indikator keberhasilan yang 

ditetapkan. 

4.1.3.5. Revisi 

Berdasarkan hasil refleksi siklus III, dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan pembelajaran menulis narasi bahasa Jawa melalui metode Mind 

Mapping pada siklus III telah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan, 

yaitu memperoleh skor keterampilan guru dengan kategori sangat baik, skor 

aktivitas siswa dengan kategori baik, dan ketuntasan klasikal telah mencapai 

84,38%, maka penambahan siklus tidak diperlukan.  

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

Rekapitulasi data keterampilan guru, aktivitas siswa, hasil belajar berupa 

keterampilan menulis narasi bahasa Jawa siswa dan hasil belajar pada tes awal, 

siklus I, siklus II, dan siklus III adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.15 

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

No  Data  Tes 

Awal 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Keterampilan 

Guru 

Skor   20 26 32 

Kategori   Cukup  Baik  Sangat Baik 

2 Aktivitas 

Siswa 

Skor   14,44 16,75 19,56  

Kategori   Cukup  Baik Baik 

3 Keterampilan 

Menulis Narasi 

Bahasa Jawa 

  9,63 10,47 11,41 

  Cukup Cukup Baik 

 

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 62,8 64,19 69,75 76,49 

2 Nilai terendah 20 47 53 60 

3 Nilai tertinggi  83 87 87 93 

4 Persentase 

ketuntasan 

57,6%  62,5%  71,88% 84,38% 

 

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 Membuka pelajaran 2 3 4 

2 Mengajukan pertanyaan kepada siswa 2 3 3 

3 Menyampaikan materi 3 3 4 

4 Memberikan variasi dalam 

pembelajaran 

3 3 4 

5 Membimbing siswa dalam diskusi 2 3 4 

6 Mengajar kelompok kecil dan 

perorangan 

2 3 3 

7 Mengelola kelas 3 3 4 

8 Memberikan penguatan kepada siswa 1 2 4 

9 Menutup pelajaran 2 2 2 

 Jumlah  23 29 37 

 Rata-rata 20 26 32 

 Kategori  Cukup  Baik  Sangat Baik 
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Gambar 4.4 Diagram Perbandingan Keterampilan Guru  

Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

 

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 

pelajaran 

2,81 3,31 3,72 

2 Memperhatikan penjelasan guru 2,03 2,31 2,81 

3 Bertanya dan menjawab pertanyaan 1,63  2,44 2,78 

4 Diskusi kelompok 2,47 2,63 3,13 

5 Membuat peta pikiran 2,75 3,16 4,00 

6 Membuat karangan narasi 2,75 2,91 3,13 

 Jumlah  462 536 626 

 Rata-rata 14,44 16,75 19,56 

 Kategori  Cukup  Baik  Baik 
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Tabel 4.19 

Data Hasil Pengamatan Keterampilan Menulis Narasi Bahasa Jawa Siklus I, 

Siklus II, dan Siklus III 

No  Indikator  Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Ejaan dan tanda baca 1,63 1,81 2,00 

2 Kosakata 1,53 1,63 1,69 

3 Struktur kalimat 1,94  2,00 2,09 

4 Hubungan tema dan isi 2,28 2,75 3,00 

5 Kerapian 2,25 2,28 2,63 

 Jumlah  308 335 365 

 Rata-rata 9,63 10,47 11,41 

 Kategori  Cukup  Baik Baik 

 

 
Gambar  4.6 Diagram Perbandingan Keterampilan Menulis Narasi Bahasa Jawa 

Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

 

Tabel 4.20 

Data Hasil Belajar Menulis Narasi Bahasa Jawa Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

 

No. Pencapaian Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Nilai terendah 47 53 60 

2 Nilai tertinggi 87 87 93 

3 Rata-rata 64,19 69,75 76,49 

4 Ketuntasan Klasikal 62,5% 71,88% 84,38% 

 

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5

siklus I

siklus II

siklus III



113 

 

 

 
 

Gambar  4.7 Diagram Perbandingan Hasil Belajar Menulis Narasi Bahasa Jawa 

Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

 

4.2. PEMBAHASAN  

4.2.1. Pemaknaan Temuan Penelitian 

Kegiatan pembelajaran ini menggunakan metode Mind Mapping. Secara 

rinci peneliti sajikan pembahasan sebagai berikut. 

4.2.1.1. Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada pembelajaran menulis narasi 

bahasa Jawa melalui metode Mind Mapping dari siklus I, siklus II, dan siklus III 

mengalami peningkatan. Secara lebih jelas, peningkatan tersebut dipaparkan 

sebagai berikut. 

Indikator 1 yaitu guru membuka pelajaran. Keterampilan guru pada siklus 

I memperoleh skor 2 berdasarkan 2 deskriptor yang tampak, yaitu mengadakan 

apersepsi yang dapat menarik perhatian siswa dan menyampaikan tema 

pembelajaran. Pada siklus II dan siklus III guru memperoleh skor 4 berdasarkan 

semua deskriptor yang tampak, yaitu mengadakan apersepsi yang dapat menarik 

perhatian siswa, bertanya tentang materi lalu, menyampaikan tujuan 

pembelajaran, dan menyampaikan tema pembelajaran.  
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Pada saat membuka pelajaran, guru mengadakan apersepsi yang dapat 

menarik perhatian siswa sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa untuk 

belajar. Materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya perlu dibahas 

kembali agar siswa mengingat kembali materi tersebut. Tujuan pembelajaran 

penting disampaikan kepada siswa karena tujuan dan batas-batas tugas merupakan 

salah satu usaha yang dikerjakan guru untuk memberikan gambaran yang jelas 

kepada siswa mengenai hal-hal yang akan dipelajari dengan cara mengemukakan 

dan singkat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rusman (2012: 81) bahwa dalam 

kegiatan pendahuluan guru harus menjelaskan tujuan pembelajaran atau 

kompetensi dasar yang akan dicapai. Kegiatan guru dalam membuka pelajaran 

sesuai dengan pendapat Hasibuan dan Moedjiono (2009: 73), bahwa keterampilan 

membuka pelajaran diartikan dengan perbuatan guru untuk menciptakan suasana 

siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada apa yang akan 

dipelajari. Ketika mental siswa sudah siap untuk menerima pembelajaran, siswa 

akan lebih berkonsentrasi di dalam kelas. 

Indikator 2 yaitu guru mengajukan pertanyaan kepada siswa. Keterampilan 

guru pada siklus I memperoleh skor 2 dengan 2 deskriptor yang tampak, yaitu 

mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan memberikan waktu untuk berpikir. 

Skor keterampilan guru meningkat pada siklus II dan siklus III dengan perolehan 

skor 3 berdasarkan 3 deskriptor yang tampak, yaitu mengungkapkan pertanyaan 

secara jelas, memindahkan giliran jawaban, dan memberikan waktu untuk 

berpikir. 
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Guru dalam mengajukan pertanyaan dari siklus I sampai siklus III tampak 

tidak memberikan acuan. Acuan perlu diberikan agar siswa dapat menjawab 

pertanyaan dengan tepat dengan cara memberikan informasi-informasi lain. Hal 

ini terjadi karena guru lebih menekankan pada pemindahan giliran jawaban dan 

pemberian waktu untuk berpikir agar semua siswa di dalam kelas ikut serta 

memikirkan jawaban dari pertanyaan guru. Penelitian ini sesuai dengan pendapat 

Hasibuan dan Moedjiono (2009: 62) bahwa keterampilan bertanya diartikan 

sebagai ucapan verbal yang meminta respon dari seseorang yang dikenai. Respon 

yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal-hal yang merupakan 

hasil pertimbangan. Jadi bertanya merupakan stimulus efektif yang mendorong 

kemampuan berpikir. 

Indikator 3 yaitu guru menyampaikan materi. Keterampilan guru pada 

siklus I dan siklus II memperoleh skor 3 dengan 3 deskriptor yang tampak, yaitu 

penyampaian materi secara jelas dengan bahasa yang mudah dipahami siswa, 

menggunakan media dan contoh untuk memperjelas, dan memberikan umpan 

balik. Peningkatan skor keterampilan guru terjadi pada siklus III dengan perolehan 

skor 4 berdasarkan semua deskriptor yang tampak. 

Keterampilan guru dalam menyampaikan materi  tampak dari tindakan 

guru yang tidak hanya memindahkan ilmu pengetahuan dengan cara ceramah satu 

arah, namun guru menggunakan media berupa gambar untuk memperjelas, 

memberikan penekanan pada materi yang penting dan memberikan umpan balik 

untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Rusman (2012: 86) bahwa keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah 
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penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk 

menunjukkan adanya hubungan satu dengan yang lainnya. Penyampaian informasi 

yang terencana dengan baik disajikan dengan urutan yang cocok merupakan cirri 

utama kegiatan menjelaskan. 

Indikator 4 yaitu memberikan variasi dalam pembelajaran. Keterampilan 

guru pada siklus I dan siklus II memperoleh skor 3 dengan 3 deskriptor yang 

tampak, yaitu melakukan kontak pandang dengan siswa, mengadakan perubahan 

mimik dan gerak, serta menggunakan media pembelajaran.  Keterampilan guru 

meningkat pada siklus III yaitu memperoleh skor 4 berdasarkan semua deskriptor 

yang tampak. 

Keterampilan guru dalam mengadakan variasi sangat penting ditunjukkan 

dengan adanya kontak pandang dengan siswa serta variasi dalam mimik, gerak 

dan suara. Selain itu guru menggunakan media berupa gambar yang bervariasi. 

Hal itu sesuai dengan pendapat Djamarah (2010: 124) bahwa dalam mengadakan 

variasi terdapat tiga aspek, yaitu variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam 

menggunakan media dan bahan pengajaran, serta variasi dalam interaksi antara 

guru dengan. Guru mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran untuk 

mengatasi kebosanan siswa, sehingga tujuan belajarnya dapat tercapai. 

Indikator 5 yaitu membimbing siswa dalam diskusi. Keterampilan guru 

pada siklus I memperoleh skor 2 dengan 2 deskriptor yang tampak, yaitu 

memusatkan perhatian dan memberikan kesempatan bertanya. Pada siklus II guru 

memperoleh skor 3 dengan 3 deskriptor yang tampak, yaitu memusatkan 

perhatian, menganalisa pandangan siswa, dan memberikan kesempatan bertanya. 
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Sedangkan pada siklus III guru memperoleh skor 4 berdasarkan semua deskriptor 

yang tampak. 

Diskusi kelompok dilakukan agar siswa dapat berinteraksi dengan siswa lain 

untuk berbagi informasi, mengambil keputusan dan memecahkan masalah dalam 

menyelesaikan tugas dari guru. Kelompok dibuat secara berbeda di setiap 

siklusnya agar setiap siswa dapat bekerjasama dengan siswa lain. Dalam proses 

diskusi, guru mendampingi dan memberikan arahan kepada siswa dalam proses 

pemecahan masalah. Hal itu sesuai dengan pendapat Rusman (2012: 89) yaitu 

membimbing diskusi kelompok adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan siswa secara berkelompok. 

Indikator 6 yaitu mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan 

guru pada siklus I memperoleh skor 2 dengan 2 deskriptor yang tampak, yaitu 

mengadakan pendekatan secara pribadi dan memberikan nasihat. Keterampilan 

guru meningkat pada siklus II dengan perolehan skor 3 berdasarkan deskriptor 

yang tampak, yaitu mengadakan pendekatan secara pribadi, membimbing dalam 

membuat karangan narasi, dan memberikan nasihat. Sedangkan pada siklus III 

guru juga memperoleh skor 3 dengan 3 deskriptor yang tampak, yaitu 

mengadakan pendekatan secara pribadi, menghargai perbedaan pendapat siswa, 

dan memberikan nasihat. 

Keterampilan guru menunjukkan perubahan di setiap siklusnya karena 

adanya perbedaan langkah-langkah pembelajaran di setiap siklusnya. Pada siklus I 

dan siklus III guru membimbing membuat karangan narasi secara klasikal, yaitu 

dengan membacakan karangan di depan kelas bersamaan dengan menyampaikan  
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materi pembelajaran. Keterampilan guru dalam mengajar kelompok kecil dan 

perorangan bertujuan untuk mendiagnosa kesulitan siswa, memberikannya 

bantuan serta sebagai sumber informasi tambahan bagi siswa. Agar setiap anak 

lebih mendapatkan perhatian serta memungkinkan terjadinya hubungan lebih 

akrab guru dengan siswa dan antara siswa dengan siswa, perlu direncanakan dan 

dilaksanakan bentuk pengajaran kelompok kecil dan perorangan (Hasibuan dan 

Moedjiono 2009: 77). 

Indikator 7 yaitu mengelola kelas. Keterampilan guru pada siklus I 

memperoleh skor 3 dengan 3 deskriptor yang tampak, yaitu menunjukkan sikap 

tanggap, mengelola waktu sesuai perencanaan, dan menemukan dan memecahkan 

tingkah laku yang menimbulkan masalah. Pada siklus II guru juga memperoleh 

skor 3 dengan 3 deskriptor yang tampak, yaitu menunjukkan sikap tanggap, 

membagi perhatian secara adil, dan menemukan dan memecahkan tingkah laku 

yang menimbulkan masalah. Keterampilan guru meningkat pada siklus III dengan 

perolehan skor 4 berdasarkan semua deskriptor yang tampak. 

Pengelolaan kelas yang dilaksanakan guru dari siklus I sampai siklus III 

meminimalisir masalah-masalah kecil yang ditimbulkan siswa, seperti membuat 

suara dari tong, melempar bola, membuat suara yang menimbulkan kegaduhan. 

Guru menanganinya dengan memberikan teguran dan pendekatan pada siswa yang 

bersangkutan. Hal ini membuat pembelajaran senantiasa kondusif. Pengelolaan 

kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang 

optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses interaksi 

edukatif (Djamarah 2010: 144). 
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Indikator 8 yaitu memberikan penguatan kepada siswa. Keterampilan guru 

pada siklus I memperoleh skor 1 dengan 1 deskriptor yang tampak, yaitu 

memberikan penguatan verbal. Pada siklus II guru memperoleh skor 2 dengan 2 

deskriptor yang tampak, yatu memberikan penguatan verbal dan gestural. 

Sedangakan pada siklus III keterampilan guru mengalami peningkatan dengan 

perolehan skor 4 berdasarkan semua deskriptor yang tampak. 

Rendahnya skor keterampilan guru dalam memberikan penguatan 

disebabkan oleh persiapan guru yang kurang matang dalam pemberian penguatan. 

Peningkatan keterampilan guru terus meningkat karena adanya refleksi dan revisi 

dari guru pada setiap siklus. Penguatan diberikan untuk memberikan penghargaan 

berupa respon positif terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan 

kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut (Rusman 2012: 84). 

Tindakan tersebut dimaksudkan untuk membesarkan hati siswa agar mereka giat 

berpartisipasi dalam interaksi pembelajaran. Penguatan tersebut dapat berupa 

verbal, gestural, mendekati maupun berupa tanda.  

Indikator 9 yaitu menutup pelajaran. Keterampilan guru pada siklus I 

memperoleh skor 2 dengan 2 deskriptor yang tampak, yaitu menyimpulkan hasil 

pembelajaran dan menyampaikan materi yang akan dibahas pada pertemuan 

selanjutnya. Pada siklus II dan siklus III guru memperoleh skor 2 dengan 2 

deskriptor yang tampak, yaitu menyimpulkan hasil pembelajaran dan memberikan 

umpan balik terhadap proses dan hasil belajar siswa. 

Menutup pelajaran dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara 

menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, tingkat pencapaian siswa, dan 
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tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar (Hasibuan dan 

Moedjiono 2009: 73). Komponen menutup yang tidak pernah tampak dalam 

penelitian ini adalah melakukan refleksi. Hal tersebut terjadi karena guru menutup 

pelajaran terlalu dekat dengan waktu istirahat, sehingga siswa sudah tidak 

konsentrasi lagi karena ingin segera beristirahat. 

Berdasarkan data yang dipaparkan menunjukkan bahwa keterampilan guru 

terus meningkat. Pada siklus I keterampilan guru memperoleh skor 20 dengan 

kategori cukup, kemudian mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 26 

dengan kategori baik dan meningkat lagi pada siklus III dengan skor 32 dengan 

kategori sangat baik. Peningkatan tersebut terjadi karena guru melakukan 

perbaikan dari hasil refleksi dan revisi yang dilakukan pada tiap siklus. 

4.2.1.2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran menulis narasi bahasa 

Jawa melalui metode Mind Mapping pada siklus I sampai siklus III mengalami 

peningkatan. Secara lebih rinci peningkatan tersebut dipaparkan sebagai berikut. 

Indikator pertama adalah mempersiapkan diri dalam menerima pelajaran. 

Pada siklus I memperoleh rata-rata skor 2,81 kemudian pada siklus II memperoleh 

rata-rata skor 3,31 dan siklus III memperoleh rata-rata skor 3,72. 

Aspek ini merupakan emotional activities antara lain menaruh minat, merasa 

bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup (Diedrich 

dalam Sardiman 2011: 101). Kesiapan perlu diperhatikan dalam proses belajar, 

karena jika siswa belajar dan pada diri siswa sudah ada kesiapan, maka hasil 

belajarnya akan lebih baik. Permasalahan yang sering terjadi pada aspek ini 
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adalah pembelajaran bahasa Jawa diadakan setelah pelajaran olah raga, sehingga 

banyak siswa yang kurang mempersiapkan diri. Namun hasil observasi yang 

diperoleh selama proses pembelajaran menunjukkan kesiapan siswa dalam 

menerima pelajaran yang semakin meningkat. Peningkatan tersebut terjadi karena 

siswa tahu apa yang akan mereka pelajari setelah pelajaran olah raga, sehingga 

mereka mempersiapkan diri dengan baik.  

Indikator kedua adalah mendengarkan penjelasan guru. Pada siklus I 

memperoleh rata-rata skor 2,03, pada siklus II memperoleh rata-rata skor 2,31, 

dan pada siklus III memperoleh rata-rata skor 2,81. 

 Kemampuan siswa dalam mendengarkan penjelasan guru merupakan 

gabungan antara listening dan visual activities. Mendengarkan penjelasan guru  

memerlukan perhatian atau pemusatan pemikiran atau perasaan tehadap apa yang 

diinformasikan oleh guru (Anitah 2008: 5.18). Aspek yang jarang muncul dalam 

indikator ini yaitu tindakan siswa dalam menanyakan hal yang belum mereka 

pahami. Hal demikian terjadi karena keberanian dan inisiatif siswa untuk bertanya 

dan mengungkapkan pendapat masih kurang. 

 Indikator ketiga adalah bertanya dan menjawab pertanyaan. Pada siklus I 

memperoleh rata-rata skor 1,63, pada siklus II memperoleh rata-rata skor 2,44, 

dan pada siklus III memperoleh rata-rata skor 2,78. Bertanya dan menjawab 

pertanyaan merupakan oral activities yang meliputi menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, 

diskusi, dan interupsi (Diedrich dalam Sardiman 2011: 101).  
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 Pada penelitian ini aspek bertanya dan menjawab pertanyaan 

mendapatkan skor paling rendah, karena siswa kurang berani untuk bertanya 

maupun mengungkapkan pendapatnya. Namun demikian aspek ini mengalami 

peningkatan karena guru tidak menyalahkan siswa yang kurang tepat dalam 

menjawab dan memindahkan giliran jawaban pada semua siswa serta memberikan 

penguatan pada siswa yang berani bertanya maupun mengungkapkan 

pendapatnya. 

 Indikator keempat adalah diskusi kelompok. Rata-rata skor yang 

diperoleh pada siklus I adalah 2,47, pada siklus II adalah 2,63 kemudian pada 

siklus III adalah 3,13. Diskusi kelompok merupakan mental activities yang 

meliputi menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat 

hubungan, dan mengambil keputusan (Diedrich dalam Sardiman 2011: 101). 

Pada saat diskusi kelompok, ada beberapa siswa yang tidak mau 

bekerjasama dan berpartisipasi aktif dalam kelompoknya. Untuk menyikapinya, 

guru menegur siswa yang bersangkutan, karena itulah pada setiap siklusnya rata-

rata skor pada indikator ini selalu mengalami peningkatan. 

Indikator kelima adalah membuat peta pikiran. Rata-rata skor yang 

diperoleh pada siklus I adalah 2,75, pada siklus II adalah 3,16, dan pada siklus III 

adalah 4. Membuat peta pikiran merupakan drawing activities, yaitu menggambar 

peta pikiran sebagai kerangka karangan (Diedrich dalam Sardiman 2011: 101). 

Aktivitas ini membuat siswa senang dalam membuat kerangka karangan, 

hal tersebut yang membuat rata-rata skor pada indikator ini terus meningkat. 
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Permainan warna, garis dan gambar membuat Mind Mapping terlihat tidak 

membosankan.  

Indikator terakhir adalah membuat karangan narasi. Rata-rata skor yang 

diperoleh pada siklus I adalah 2,75, pada siklus II adalah 2,91, dan pada siklus III 

adalah 3,13. Membuat karangan narasi termasuk writing activities, yaitu siswa 

menuliskan karangannya. Hal yang jarang muncul pada aspek ini adalah aktivitas 

siswa dalam mempresentasikan hasil karangannya. Hal ini terjadi karena langkah 

pembelajaran yang diterapkan pada setiap siklus berbeda-beda, sehingga 

menyebabkan hasil aktivitas siswa yang berbeda pula. Seperti pada siklus I dan 

siklus III, hal yang dipresentasikan bukan karangan, melainkan Mind Mapping 

kerangkan karangan. 

Aktivitas siswa dalam menulis karangan narasi dikerjakan pada saat 

evaluasi di setiap akhir pertemuan untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar 

siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Hamdani (2011: 306) yang 

menyatakan bahwa evaluasi diberikan guna melihat dan mengetahui proses yang 

terjadi dalam proses pembelajaran. Dari hasil evaluasi ini akan diperoleh 

gambaran siapa saja yang telah berhasil dan siapa saja yang dianggap belum 

berhasil, untuk selanjutnya diambil tindakan-tindakan yang tepat. 

Data yang dipaparkan tersebut menunjukkan peningkatan aktivitas siswa 

dari siklus I sampai siklus III. Pada siklus I rata-rata skor aktivitas siswa adalah 

14,44 dengan kategori cukup kemudian meningkat pada siklus II dengan rata-rata 

skor 16,75 dengan kategori baik dan meningkat lagi pada siklus III dengan rata-

rata skor 19,56. Peningkatan tersebut terjadi karena meningkatnya beberapa 
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indikator aktivitas siswa serta adanya perbaikan dari refleksi dan revisi di setiap 

pertemuan. 

4.2.1.3. Hasil Belajar Berupa Keterampilan Menulis Narasi Bahasa Jawa 

Karangan narasi yang ditulis siswa dalam pembelajaran termasuk dalam 

narasi ekspositoris. Aspek-aspek yang digunakan pada siklus I, siklus II, dan 

siklus III untuk menilai keterampilan menulis narasi bahasa Jawa berdasarkan 

pada cara penilaian Aries (2011:138-139) adalah sebagai berikut. 

a. Ejaan dan tanda baca 

Indikator pertama adalah ejaan dan tanda baca. Aspek ejaan dan tanda 

baca sangat penting dalam menulis narasi. Siswa sering tidak memperhatikan 

aspek ini, terutama pada tanda baca seperti tanda titik, tanda koma, tanda seru, 

tanda tanya, dan tanda petik. Padahal penulisan tanda baca harus digunakan 

dengan tepat agar makna kalimat tidak bersifat ambigu dan membingungkan 

pembaca. Pada siklus I memperoleh rata-rata skor 1,63 kemudian pada siklus II 

memperoleh rata-rata skor 1,81 dan pada siklus III memperoleh rata-rata skor 2. 

Peningkatan ini menunjukkan bahwa siswa mulai memperhatikan penulisan ejaan 

dan tanda baca yang benar. 

b. Kosakata 

Indikator kedua adalah kosakata. Kosakata yang dimiliki oleh pengarang 

harus banyak dan bervariatif, sehingga kosakata yang digunakan dalam karangan  

beraneka ragam dan tidak diulang-ulang. Pada siklus I memperoleh rata-rata skor 

1,53 kemudian pada siklus II memperoleh rata-rata skor 1,63 dan pada siklus III 

memperoleh rata-rata skor 1,69. Dalam karangan siswa masih banyak kosakata 
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yang diulang-ulang, kosakata berbahasa Indonesia dan bahasa dialek. Namun 

kosakata tersebut bersangsur-angsur berkurang dari siklus I sampai siklus III. 

c. Struktur kalimat 

Indikator ketiga adalah struktur kalimat. Struktur kalimat dalam bahasa 

Jawa mencakup jejer, wasesa, lesan dan katrangan. Komponen ini harus 

diperhatikan oleh siswa. Penulisan kalimat yang tidak memperhatikan struktur 

kalimat akan membuat makna kalimat menjadi ambigu. Pada siklus I memperoleh 

rata-rata skor 1,94 kemudian pada siklus II memperoleh rata-rata skor 2 dan pada 

siklus III memperoleh rata-rata skor 2,09. 

d. Hubungan tema dan isi 

Indikator keempat adalah hubungan tema dan isi. Tema karangan dengan 

isi karangan haruslah memiliki keterkaitan. Selain itu penulisan judul pada 

karangan juga harus berkaitan dengan tema dan isi karangan. Judul yang menarik 

akan menarik minat pembaca untuk membaca sebuah karangan. Pada siklus I 

memperoleh rata-rata skor 2,28 kemudian pada siklus II memperoleh rata-rata 

skor 2,75 dan pada siklus III meperoleh rata-rata skor 3. Peningkatan ini terjadi 

karena siswa telah mengetahui fungsi judul bagi sebuah karangan, oleh karena itu 

pada siklus III semua siswa telah menuliskan judul pada karangannya. 

e. Kerapian 

Indikator terakhir adalah kerapian. kerapian tulisan terdiri dari kerapian 

tulisan berangkai dan kejelasan (keteridentifikasian huruf) tulisan. Dalam 

penelitian ini aspek kerapian dilihat dari ketepatan penulisan paragraf dan 

kejelasan tulisan, terutama pada penulisan ukuran huruf kapital dan huruf kecil. 
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Pada siklus I memperoleh rata-rata skor 2,25 kemudian pada siklus II memperoleh 

skor 2,28 dan pada siklus III memperoleh skor 2,63. Tulisan yang rapi akan 

membantu pembaca sehingga tidak mengalami kesulitan dalam membaca tulisan.  

Data yang dipaparkan tersebut menunjukkan bahwa keterampilan menulis 

narasi bahasa Jawa siswa terus meningkat. Pada siklus I rata-rata skor 

keterampilan menulis narasi bahasa Jawa siswa sebesar 9,63 dengan kategori 

cukup. Pada siklus II rata-rata skor mengalami peningkatan menjadi 10,47 dengan 

kategori cukup kemudian meningkat lagi pada siklus III dengan perolehan rata-

rata skor 11,41 dengan kategori baik. Peningkatan tersebut terjadi karena 

meningkatnya skor pada indikator keterampilan menulis narasi bahasa Jawa siswa 

serta adanya perbaikan dari refleksi dan revisi di setiap pertemuan. 

Hasil belajar siswa pada pembelajaran menulis narasi bahasa Jawa melalui 

metode Mind Mapping mengalami peningkatan pada siklus I sampai siklus III. 

Hasil belajar menulis narasi bahasa Jawa pada siklus I diperoleh data  nilai 

terendah 47, nilai tertinggi 87, rata-rata nilai 64,19 dengan ketuntasan klasikal 

62,5%. Hasil ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan data awal 

yaitu nilai terendah 20, nilai tertinggi 83, rata-rata nilai 62,8 dengan ketuntasan 

klasikal 57,6%. Peningkatan terjadi pada siklus II dengan perolehan nilai terendah 

53, nilai tertinggi 87, rata-rata nilai 69,75 dengan ketuntasan klasikal 71,88%. 

Hasil belajar menulis narasi bahasa Jawa mengalami peningkatan kembali pada 

siklus III dengan perolehan nilai terendah 60, nilai tertinggi 93, rata-rata nilai 

76,49 dengan ketuntasan klasikal 84,38%. Pada siklus III nilai yang diperoleh 
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sudah melebihi indikator keberhasilan yang ditetapkan, sehingga siklus dihentikan 

pada siklus III. 

 Berdasarkan hasil belajar pada siklus I sampai siklus III, telah terjadi 

peningkatan hasil belajar siswa. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pada 

siswa setelah mengalami proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Aunurrahman (2012: 35) bahwa belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan 

individu dalam perubahan tingkah laku baik melalui latihan dan pengalaman yang 

menyangkut aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk memperoleh 

tujuan tertentu .  

4.2.2. Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi hasil penelitian yaitu adanya peningkatan pembelajaran 

keterampilan menulis narasi bahasa Jawa yang meliputi keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar berupa keterampilan menulis siswa melalui 

metode Mind Mapping siswa kelas VA SDN Wonosari 02 Semarang. Selain itu, 

implikasi yang didapat dari penelitian ini ada tiga hal, yaitu implikasi teoritis, 

implikasi praktis, dan implikasi paedagogis. 

4.2.2.1. Implikasi Teoretis 

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah adanya temuan-temuan positif 

ke arah perbaikan dalam pembelajaran menulis narasi bahasa Jawa. Penelitian ini 

membuka wawasan guru terhadap metode pembelajaran Mind Mapping untuk 

meningkatkan keterampilan menulis narasi bahasa Jawa. Pelaksanaan 

pembelajaran menulis narasi bahasa Jawa melalui metode Mind Mapping dapat 

menarik minat dan antusiasme siswa dalam pembelajaran, sehingga aktivitas 



128 

 

 

siswa dalam pembelajaran tinggi dan keterampilan menulis narasi bahasa Jawa 

siswa meningkat karena siswa lebih mudah dan bebas dalam mengembangkan ide 

dalam menyusun karangan.  

4.2.2.2. Implikasi Praktis 

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu  

pengetahuan tentang Penelitian Tindakan Kelas, sehingga dapat memacu guru dan 

peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis demi meningkatkan keterampilan 

menulis siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa. Pembelajaran menulis narasi 

bahasa Jawa melalui metode Mind Mapping sangat bermanfaat bagi siswa. 

Sebelum dilaksanakan tindakan, siswa merasa kesulitan dalam menuliskan 

gagasannya dan pasif dalam pembelajaran. Setelah diberi pembelajaran ini, siswa 

dapat menuliskan idenya dengan mudah melalui Mind Mapping dan menjadi lebih 

aktif dalam mengikuti pembelajaran. 

4.2.2.3. Implikasi Paedagogis 

Implikasi paedogogis dari penelitian ini yaitu memberikan gambaran yang 

jelas tentang keberhasilan penggunaan metode Mind Mapping dalam 

meningkatkan keterampilan menulis narasi bahasa Jawa siswa kelas VA SDN 

Wonosari 02 Semarang. Pada proses pembelajaran peranan guru yang paling 

dominan adalah sebagai fasilitator, karena guru memberikan fasilitas berupa 

media dan kemudahan untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

 

 

 



129 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan analisis data peningkatan keterampilan menulis narasi bahasa 

Jawa melalui metode Mind Mapping yang telah peneliti laksanakan di kelas VA 

SDN Wonosari 02 Semarang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Metode Mind Mapping dapat meningkatkan keterampilan guru dalam 

pembelajaran menulis narasi bahasa Jawa siswa kelas VA SDN Wonosari 02 

Semarang. Hal tersebut terbukti dari hasil observasi pada siklus I mendapatkan 

kategori cukup, pada siklus II dengan kategori baik, dan pada siklus III dengan 

kategori sangat baik. 

Metode Mind Mapping dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran menulis narasi bahasa Jawa siswa kelas VA SDN Wonosari 02 

Semarang. Hal tersebut terbukti dari hasil observasi pada siklus I mendapatkan 

kategori cukup, pada siklus II dengan kategori baik, dan pada siklus III dengan 

kategori baik. 

Metode Mind Mapping dapat meningkatkan hasil belajar siswa berupa 

keterampilan menulis narasi bahasa Jawa siswa kelas VA SDN Wonosari 02 

Semarang. Hal tersebut terbukti dari hasil pada siklus I rata-rata nilai siswa 

mencapai 64,19 dengan ketuntasan klasikal 62,5%. Pada siklus II rata-rata nilai 

siswa mencapai 69,75 dengan ketuntasan klasikal 71,88%. Pada siklus III rata-rata 

nilai siswa mencapai 76,49 dengan ketuntasan klasikal 84,38%.  
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5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian melalui metode Mind Mapping yang dilakukan 

pada siswa kelas VA SDN Wonosari 02 Semarang, maka peneliti memberikan 

saran sebagai berikut. 

5.2.1. Bagi Guru 

Sebaiknya Mind Mapping diterapkan pada mata pelajaran lain. 

5.2.2. Bagi Siswa 

Sebaiknya siswa mengembangkan ide sesuai dengan kreativitas dan 

karakter masing-masing. 

5.2.3. Bagi Lembaga 

Metode Mind Mapping perlu dikembangkan lebih lanjut dengan cara 

menerapkannya dalam pembelajaran untuk peningkatan mutu pendidikan. 
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Lampiran 1. Kisi-kisi Instrumen  

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Judul: Peningkatan Keterampilan Menulis Narasi Bahasa Jawa melalui Metode 

Mind Mapping Siswa Kelas VA SDN Wonosari 02 Semarang 

No Variabel Indikator 
Sumber 

Data 

Alat/ 

Instrumen 

1 Keterampilan guru 
dalam 

pembelajaran 

menulis narasi 
bahasa Jawa 

melalui metode 

Mind Mapping. 

1. Membuka pelajaran 
2. Mengajukan pertanyaan 

kepada siswa 

3. Menyampaikan materi 
4. Memberikan variasi 

dalam pembelajaran 

5. Membimbing siswa 

dalam diskusi 
6. Mengajar kelompok 

kecil dan perorangan 

7. Mengelola kelas 
8. Memberikan penguatan 

kepada siswa 

9. Menutup pelajaran 

 Guru 

 Foto proses 

pembelajar-
an 

 Wawancara 

 Catatan 

lapangan 

 Lembar 

observasi 

 Catatan 

lapangan 

 Lembar 

wawancara 

2 Aktivitas siswa 
dalam 

pembelajaran 

menulis narasi 
bahasa Jawa 

melalui metode 

Mind Mapping. 

1. Mempersiapkan diri 
dalam menerima 

pelajaran 

2. Memperhatikan gambar 
dan penjelasan guru 

3. Bertanya dan menjawab 

pertanyaan 
4. Diskusi kelompok 

5. Membuat peta pikiran 

6. Membuat karangan 

narasi 

 Siswa 

 Foto proses 

pembelajar-
an 

 Catatan 

lapangan 

 
 

 Lembar 

observasi  

 Catatan 

lapangan 

 

3 Hasil belajar 

berupa 

keterampilan 
menulis narasi 

bahasa Jawa 

melalui metode 

Mind Mapping. 

1. Ejaan dan tanda baca 

2. Kosakata 

3. Struktur kalimat 
4. Hubungan tema dan isi 

5. Kerapian 

 Siswa 

 
 Lembar 

penilaian 

keterampilan 

menulis 

narasi bahasa 

Jawa 

 Tes 
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Lampiran 2. Lembar Pengamatan Keterampilan Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Indikator Deskriptor Cek Skor 

1. Membuka 

pelajaran  

a. Mengadakan apersepsi yang dapat 

menarik    perhatian siswa 

  

b. Bertanya tentang materi yang lalu  
c. Menyampaikan tujuan pembelajaran  

d. Menyampaikan tema pembelajaran  

2. Mengajukan 

pertanyaan 

kepada siswa 

a. Mengungkapan pertanyaan secara jelas   

b. Memberikan acuan  

c. Memindahkan giliran jawaban  

d. Memberikan waktu untuk berpikir  

3. Menyampaikan 

materi 

a. Penyampaian materi secara jelas 

dengan bahasa yang mudah dipahami 

siswa 

  

b. Menggunakan media dan contoh untuk 
memperjelas 

 

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Peningkatan Keterampilan Menulis Narasi Bahasa Jawa  

melalui Metode Mind Mapping Siswa Kelas VA SDN Wonosari 02 Semarang 

 

Nama SD  : SDN Wonosari 02 Semarang 

Nama Guru  : Lidwina Ratih Nurmiyanti 

Kelas/ Semester : VA/ 2 

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 
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c. Memberikan penekanan pada materi 

yang penting 
 

d. Memberikan umpan balik  

4. Memberikan 

variasi dalam 

pembelajaran 

a. Melakukan kontak pandang dengan 

siswa 

  

b. Memberikan variasi dalam volume 

suara dan kecepatan berbicara 
 

c. Mengadakan perubahan mimik dan 

gerak (tangan dan badan) 
 

d. Menggunakan media pembelajaran  

5. Membimbing 

siswa dalam 

diskusi 

a. Memusatkan perhatian   

b. Menganalisa pandangan siswa  

c. Menyebarkan kesempatan  

berpartisipasi 
 

d. Memberikan kesempatan bertanya  

6. Mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan  

a. Mengadakan pendekatan secara pribadi   

b. Membimbing dalam  membuat 

karangan narasi 
 

c. Menghargai perbedaan pendapat siswa  

d. Memberikan nasihat  

7. Mengelola kelas a. Menunjukkan sikap tanggap   

b. Membagi perhatian secara adil  

c. Mengelola waktu sesuai perencanaan 

pembelajaran 
 

d. Menemukan dan memecahkan tingkah 

laku yang menimbulkan masalah 
 

8. Memberikan 

penguatan 

kepada siswa  

a. Memberikan penguatan verbal   

b. Memberikan penguatan gestural  

c. Memberikan penguatan dengan cara 

mendekati 
 

d. Memberikan penguatan berupa tanda 

atau benda 
 

9. Menutup 

pelajaran 

a. Menyimpulkan hasil pembelajaran   

b. Melakukan refleksi  

c. Memberikan umpan balik terhadap 

proses dan hasil belajar siswa   
 

d. Menyampaikan materi yang akan 

dibahas pada pertemuan berikutnya 
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Sumber: Hasibuan, J.J, Moedjiono. 2009. Proses Belajar Mengajar. Bandung: 

Rosdakarya. 

Jumlah = …………… Kategori = ……………. 

Kriteria Penilaian Skor Keterampilan Guru 
Skor maksimal (T) = 36 

Skor minimal (R) = 9 

Banyaknya skor (n) = ? 

n = (T - R) + 1 

   = (36 - 9) + 1 

   = 28 

 

Q1 =  
1

4
 (n + 2)  Q2 = 

2

4
 ( n + 2 )  Q3 = 

3

4
 ( n + 2)   

       = 
1

4
 ( 28 + 2)       = 

2

4
 (28 + 2)     = 

3

4
 ( 28 + 2)   

      = 7,5            = 15       = 22,5 

 

Nilai Q1 = Letak Q1 + (R - 1) = 7,5 + (9 - 1) = 15,5 

Nilai Q2 = Letak Q2 + (R - 1) = 15 + (9 - 1) = 23 

Nilai Q3 = Letak Q3 + (R - 1) = 22,5 + (9 - 1) = 30,5 

Nilai Q4 = Nilai maksimal (T) = 36 

 

 

Kriteria Keterampilan 

Guru 

Kategori Nilai 

30,5 ≤ skor  36 Sangat Baik A 

23 ≤ skor ˂ 30,5 Baik B 
15,5 ≤ skor ˂ 23 Cukup C 
9 ≤ skor ˂ 15,5 Kurang D 

 

Semarang ,……………. 

                Observer  

 

 

       __________________ 
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Lampiran 3. 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. Tertib dan rapi di tempat duduk 

masing-masing 
 

d. Memperhatikan apersepsi dari 

guru 
 

2. Memperhatikan 

gambar dan 

penjelasan guru 

a. Mengamati media berupa 

gambar 
  

b. Mendengarkan penjelasan guru  

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Peningkatan Keterampilan Menulis Narasi Bahasa Jawa  

melalui Metode Mind Mapping Siswa Kelas VA SDN Wonosari 02 Semarang 

 

Nama SD  : SDN Wonosari 02 Semarang 

Kelas/ Semester : VA/ 2 

Pokok Bahasan : Menulis Narasi 

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. Bertanya tentang gambar dan 

penjelasan guru 

d. Memberikan umpan balik berupa 

tanggapan 

 

3. Bertanya dan 

menjawab pertanyaan 

a. Mengangkat tangan sebelum 

bertanya atau menjawab 

  

b. Tertib dalam mengajukan 

pertanyaan dan menjawab 

 

c. Pertanyaan dan jawaban sesuai 

dengan tema  

 

d. Pertanyaan dapat memancing 

siswa lain untuk berpartisipasi 

 

4. Diskusi kelompok a. Melakukan diskusi kelompok 

sesuai petujuk atau instruksi dari 

guru  

  

b. Melakukan diskusi dengan 

sistematis dan tepat waktu 
 

c. Berpartisipasi aktif 

mengeluarkan pendapat dalam 

kelompok diskusi 

 

d. Bekerjasama dengan anggota 

kelompok untuk menyelesaikan 

tugas diskusi 

 

5. Membuat peta pikiran a. Menuliskan ide sentral di tengah 

kertas 

  

b. Menggunakan garis melengkung 

sebagai penghubung 

 

c. Memberi keterangan di setiap 

cabang peta pikiran 
 

d. Menggunakan warna dan simbol 

yang berbeda 

 

6. Membuat karangan 

narasi  

a.     Karangan yang dibuat sesuai 

dengan tema 

  

b.    Gagasan pokok dalam karangan 

berasal dari peta pikiran yang 

telah dibuat 

 

c.    Selesai tepat waktu  

d.  Mempresentasikan hasil    

karangan di depan kelas 

 

Jumlah skor aktivitas siswa  

Sumber: Sardiman. 2011. Interaksi dan Motivasi Belajar mengajar. Jakarta: Raja 

Grafindo Persada. 
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Kriteria Penilaian Skor Aktivitas Siswa 
Skor maksimal (T) = 24 

Skor minimal (R) = 6 

Banyaknya skor (n) = ? 

n = (T - R) + 1 

   = (24 - 6) + 1 

   = 19 

 

Q1 =  
1

4
 (n + 1)  Q2 = 

2

4
 ( n + 1 )  Q3 = 

3

4
 ( n + 1)   

                  = 
1

4
 (19 + 1)       = 

2

4
 (19 + 1)     = 

3

4
 (19 + 1)   

             = 5            = 10       = 15 

 

Nilai Q1 = Letak Q1 + (R - 1) = 5 + (6 - 1) = 10 

Nilai Q2 = Letak Q2 + (R - 1) = 10 + (6 - 1) = 15 

Nilai Q3 = Letak Q3 + (R - 1) = 15 + (6 - 1) = 20 

Nilai Q4 = Nilai maksimal (T) = 24 

 

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 

 

Semarang ,……………. 

                Observer  

 

 

       __________________ 
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Lampiran 4. Lembar Pengamatan Keterampilan Menulis Narasi Bahasa 

Jawa 

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN MENULIS  

NARASI BAHASA JAWA 

Peningkatan Keterampilan Menulis Narasi Bahasa Jawa melalui Metode Mind 

Mapping Siswa Kelas VA SDN Wonosari 02 Semarang 

Siklus …. 

 

Nama Siswa : ......................................................... 

Nama SD : SDN Wonosari 02 Semarang 

Kelas/Semester : V / 2 

Materi : Menulis Narasi Bahasa Jawa  

Hari/Tanggal : ......................................................... 

 

Petunjuk: 

Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan! 

 

No Indikator 
Tingkat Kemampuan 

1 2 3 

1 Ejaan dan tanda baca    

2 Kosakata    

3 Struktur kalimat    

4 Hubungan tema dan isi    

5 Kerapian    

 Jumlah skor    

 Jumlah Total  

Sumber: Aries, Erna Febru. 2011. Assesmen dan Evaluasi. Malang: Aditya Media 

Publishing 

 

 

 

 

 Semarang, ........................................... 

Peneliti, 

 

 

 

 

 

Lidwina Ratih Nurmiyanti 

NIM 1401409176 
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DESKRIPTOR PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS 

NARASI BAHASA JAWA 

 

Indikator  

Penilaian 

Deskriptor 

1 2 3 

Ejaan dan tanda 

baca 

Karangan narasi 

ditulis dengan 

melakukan 

kesalahan 

penulisan ejaan 

dan tanda baca 

>3x 

Karangan narasi 

ditulis dengan 

melakukan 

kesalahan 

penulisan ejaan 

dan tanda baca 1-

3x 

Karangan narasi 

ditulis tanpa 

melakukan 

kesalahan dalam 

penulisan ejaan dan 

tanda baca 

Kosakata Paragraf disusun 

dengan 

melakukan 

kesalahan 

penggunaan 

ragam basa 

Jawa >3x 

Paragraf disusun 

dengan 

melakukan 

kesalahan 

penggunaan 

ragam basa Jawa 

1-3x  

Paragraf disusun 

menggunakan 

ragam basa Jawa 

yang tepat 

Struktur kalimat Ada >3 kalimat 

yang tidak 

memperhatikan 

jejer, wasesa, 

lesan, dan 

katrangan 

Ada 1-3 kalimat 

yang tidak 

memperhatikan 

jejer, wasesa, 

lesan, dan 

katrangan 

Kalimat disusun 

dengan 

memperhatikan 

jejer, wasesa, lesa, 

dan katrangan 

Hubungan antara 

tema dan isi 

Antara tema, 

judul, dan isi 

tidak sesuai  

Ada kesesuaian 

antara tema dan 

isi, namun tidak 

menuliskan judul 

Ada kesesuaian 

antara tema, judul, 

dan isi 

Kerapian Ada >3 

kesalahan dalam 

penulisan 

paragraf dan 

kejelasan huruf 

Ada 1-3 

kesalahan dalam 

penulisan 

paragraf dan 

kejelasan huruf 

Tepat dalam 

penulisan paragraf 

dan kejelasan huruf 

Jumlah=………. Kategori=…….. 

Kriteria penilaian 

Skor maksimal (T) = 15 

Skor minimal (R) = 5 

Banyaknya skor (n) = ? 

n = (T - R) + 1 

   = (15 - 5) + 1 

   = 11 
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Q1 =  
1

4
 (n + 1)  Q2 = 

2

4
 ( n + 1 )  Q3 = 

3

4
 ( n + 1)   

       = 
1

4
 (11+ 1)       = 

2

4
 (11 + 1)     = 

3

4
 ( 11 + 1)   

      = 3             = 6       = 9 

 

Nilai Q1 = Letak Q1 + (R-1)  = 3 + (5-1) = 7 

Nilai Q2 = Letak Q2 + (R-1)  = 6 + (5-1) = 10 

Nilai Q3 = Letak Q3 + (R-1)  = 9 + (5-1) = 13 

Nilai Q4 = Nilai maksimal (T) = 15 

 

Kriteria Aktivitas 

Siswa 

Kategori Nilai 

13 ≤ skor 15 Sangat Baik A 

10 ≤ skor ˂ 13 Baik B 

7 ≤ skor ˂ 10 Cukup C 

5 ≤ skor ˂ 7 Kurang D 

 

Skor Maksimal = 15 

Nilai = (Jumlah Total : Skor Maksimal) x 100% 

Jumlah Skor = .......... Nilai = .......... 
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Lampiran 5. Lembar Catatan Lapangan 

 

CATATAN LAPANGAN 

PENERAPAN METODE MIND MAPPING DALAM MENINGKATKAN 

KETERAMPILAN MENULIS NARASI 

Siklus .... 

Nama SD  : SDN Wonosari 02 Semarang 

Kelas/Semester : VA/2 

Hari/tanggal  : ........... 

Petunjuk           : Catatlah secara singkat keadaan yang terjadi pada: 

Guru 

……………………………………………………………………............................ 

……………………………………………………………………............................ 

……………………………………………………………………............................ 

Siswa 

……………………………………………………………………............................ 

……………………………………………………………………............................ 

……………………………………………………………………............................ 

Proses Belajar Mengajar: 

……………………………………………………………………............................ 

……………………………………………………………………............................ 

……………………………………………………………………............................ 

Lain-lain : 

……………………………………………………………………............................ 

……………………………………………………………………............................ 

……………………………………………………………………............................ 

Semarang, ………………… 

      Observer 

 

 

 

 

      _______________________ 
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Lampiran 6. Lembar Wawancara 

LEMBAR WAWANCARA 

PENERAPAN METODE MIND MAPPING DALAM MENINGKATKAN 

KETERAMPILAN MENULIS NARASI 

Siklus…. 

Nama Guru : Sulistyowati, S.Pd. 

Nama Sekolah :  SDN Wonosari 02 Semarang 

Kelas  : VA 

Mata pelajaran : Bahasa Jawa 

Hari/Tanggal : ............. 

Petunjuk : Jawablah pertanyaan sesuai dengan kenyataan di lapangan. 

 

Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pendapat ibu setelah diterapkan metode Mind Mapping pada 

pembelajaran menulis karangan narasi bahasa Jawa? 

2. Menurut ibu, apakah pembelajaran menulis narasi bahasa Jawa dengan 

metode Mind Mapping dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menulis? 

3. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan pembelajaran dengan metode 

Mind Mapping? 

4. Bagaimanakah nilai yang diperoleh siswa setelah diterapkan pembelajaran 

dengan metode Mind Mapping? 

 

Semarang, ………………… 

Guru Kelas VA  

    

 

 

Sulistyowati, S. Pd  

 NIP. 19690511 200501 2 005 
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Lampiran 7. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

Satuan Pendidikan : SDN Wonosari 02 Semarang 

Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa 

Tema   : Olah raga 

Kelas/ Semester  : V (Lima)/ I1 (Dua)  

Hari dan tanggal : Selasa, 5 Maret 2013 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (1x pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

4. Menulis 

Mampu menulis karangan dengan pikiran dalam berbagai ragam bahasa Jawa 

dan jenis ragam karangan tertentu sesuai kaidah bahasa 

 

B. Kompetensi Dasar 

4.1 Menulis karangan 

 

C. Indikator 

1. Menentukan tema karangan 

2. Menggunakan huruf kapital 

3. Mengembangkan karangan narasi sesuai dengan kerangka karangan yang 

tersedia 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gambar anak-anak yang sedang bersepeda, siswa dapat 

menentukan tema karangan dengan tepat (kognitif) 

2. Jika melakukan tanya jawab, siswa dapat menggunakan huruf kapital 

dengan tepat (kognitif) 

3. Dengan menganalisis Mind Mapping, siswa dapat mengembangkan tiga 

paragraf karangan narasi dengan baik (psikomotorik) 

Karakter yang Diharapkan: disiplin, teliti, kreatif, kerjasama, religious 
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E. Materi Pokok 

Menulis karangan narasi (terlampir) 

Huruf kapital (terlampir) 

 

F. Metode Pembelajaran 

Diskusi, tanya jawab, informatif, penugasan, Mind Mapping 

 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Pra kegiatan (±5 menit) 

a. Salam 

b. Doa  

c. Presensi 

d. Pengkondisian kelas 

2. Kegiatan awal (±5 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi: “Bocah-bocah, sapa sing seneng nulis 

cerita? Cerita apa kang seneng kotulis?”  

b. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

3. Kegiatan inti (±40 menit) 

a. Siswa memperhatikan gambar Mind Mapping kerangka karangan 

(eksplorasi) 

b. Siswa melakukan tanya jawab tentang judul yang paling tepat untuk 

Mind Mapping kerangka karangan tersebut (elaborasi) 

c. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang karangan narasi 

(eksplorasi) 

d. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang huruf kapital 

(elaborasi) 

e. Guru mengelompokkan siswa menjadi 6 kelompok, masing-masing 

beranggotakan 5-6 orang (eksplorasi) 

f. Siswa berdiskusi untuk membuat kerangka karangan (elaborasi)  
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g. Perwakilan kelompok maju mempresentasikan hasil diskusinya 

(elaborasi)  

h. Siswa lain mendengarkan dan menanggapi presentasi kelompok lain 

(elaborasi)  

i. Guru memberikan umpan balik kepada siswa mengenai presentasi yang 

telah dilakukan (konfirmasi) 

j. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang 

belum dipahami (konfirmasi) 

k. Guru memberikan penguatan penguatan baik verbal maupun non verbal 

pada siswa (konfirmasi) 

4. Kegiatan akhir (±20 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

c. Guru menyampaikan topik pembelajaran untuk pertemuan berikutnya 

d. Guru melakukan refleksi sebagai pertimbangan untuk pembelajaran 

selanjutnya 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media :  contoh gambar Mind Mapping, papan kata tentang huruf kapital 

2. Sumber :   

a. Silabus Bahasa Jawa kelas V SD 

b. Tim Karya Guru. 2006. Buku Remen Basa Jawi SD/MI kelas V. 

Jakarta: Erlangga. 

c. Kadijo. 2005. Musthika Basa Jawa Anyar SD Kelas 5. Semarang: 

Remaja Rosdakarya 

d. Buzan, Tony. 2012. Buku Pintar Mind Mapping. Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama 
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I. Penilaian 

1. Prosedur Tes  

Tes awal  : ada (apersepsi)  

Tes proses  : ada berupa lembar pengamatan (terlampir) 

Tes akhir  : ada berupa soal evaluasi (terlampir) 

2. Jenis Tes  : perbuatan, tertulis  

3. Alat Tes   : lembar kerja siswa, lembar soal, lembar pengamatan, 

lembar penilaian keterampilan menulis narasi  

 

Semarang, 5 Maret 2013 

Guru Kelas VA     Peneliti 

 

 

 

Sulistyowati, S.Pd     Lidwina Ratih Nurmiyanti 

NIP. 19690511 200501 2 005    NIM. 1401409176 
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BAHAN AJAR 

Karangan narasi yaiku crita kang isine nyritakake prastawa kang dialami 

paraga kanthi urutan wektu tinamtu. Titikane karangan narasi yaiku isine 

nyritakake crita, ana kedadeyan, ana paraga, lan ana wektu kedadeyan. 

Kanggo nggampangake olehe nyurasa isining karangan perlu migunakake 

tatanan panulisan kang diarani paragraf. Paragraf umume ditulis kanthi mlonjok 

menjero. Saben paragraf mung nerangake 1 gagasan baku. Dene gagasan iku 

diwujudake ana ing ukara baku. 

Paragraf iku nduweni: 

1. pikiran baku 

2. pikiran katrangan 

3. ukara baku 

4. ukara katrangan 

 

Tuladha karangan narasi 

Pit-pitan ing Dina Minggu 

Dina Minggu wingi, aku pit-pitan karo Narti lan Bayu. Aku budhal saka 

omah watara jam enem esuk. Narti lan Bayu padha numpak pit gunung, dene aku 

numpak pit BMX. 

Pit-pitan iku bisa diarani olahraga. Malah bisa ngganti Senam Kesegaran 

Jasmani. Loro-lorone bisa kanggo njaga kauwarasane raga. Pit BMX-ku 

dakonthel alon-alon. Lakune ora sepira banter. Sedhela-sedhela aku, Narti lan 

Bayu nyekakak ngguyu. Nurut dalan, aku sakanca pada gawe crita lucu-lucu. 

Sunare srengenge wis krasa anget. Ing dalan wiwit akeh wong padha pit-

pitan. Saliyane kuwi ana kang padha mlayu esuk, la nana uga kang mlaku-mlaku. 

Atiku seneng banget bisa bebarengan rame-rame olahraga. 

Satemene pit-pitan iku kalebu olahraga kang enteng. Apa maneh yen 

ditindakake ing wayah esuk. Hawane resik, rasane seger ing awak. Ora keliru 

menawa pit-pitan iku uga apik kanggo njaga kuwarasan. 

Aku, Narti lan Bayu terus nggenjot pit alon-alon. Ora krasa jebul wis 

adoh, kira-kira 5 km. narti banjur ngajak leren dhisik. Karo lungguhan aku age-

ade ngombe. Kebeneran aku nggawa banyu putih saka omah. 
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Sawise ngombe, awak dadi seger. Rasa ngelak ilang sanalika. Aku lan 

kanca banjur muter pit saperlu bali menyang omah. Nanging bocah telu padha 

lali dalane. Narti lan Bayu bingung. Aku ora kelangan akal. Aku nyedhaki omah 

sing ana tulisane Ketua RT. Aku banjur njaluk tulung sapaya dituduhake dalane. 

“Matur nuwun Pak RT, matur nuwun nggih” aturku sawise dituduhake dalan. 

Pak RT mung mesem. Sajane aku isin, apa tumon ing desane dhewe ora ngerti 

dalane. Nanging kuwi mau carita pengalamanku. 

 

Gawe karangan narasi nganggo Mind Mapping 

a. Nulis tema utawa nggambar ing tengah kertas kosong.  

b. Nganggo warna kang apik lan beda-beda. 

c. Nggathhukna cabang utama neng gambar sentral lan gawe cabang-cabang 

cilik sateruse, saben cabang diwenehi siji kata kunci lan diwenehi gambar 

cilik-cilik utawa simbol. 

d. Nggawe garis hubung kang bentuke lengkung, ora lurus. 

e. Yen Mind Mapping wis dadi, banjur dijlentrehake dadi kerangka karangan. 

f. Kerangka karangan kang wis dadi banjur ditambahi ukara penjelas. 

g. Karanganan kang wis dadi banjur diwaca maneh kanggo ngurangi kaluputan 

anggone nulis crita. 

 

Huruf Kapital 

Huruf kapital yaiku huruf gedhe kang dinggo ing: 

1. Huruf kapisan ing ngarep ukara 

Tuladha: Ibu sadeyan rasukan wonten peken. 

  Aku seneng maca buku. 

 

2. Jenenge manungsa 

Tuladha: Adhiku jenenge Dian Ayu. 

  Bapakku asmane Suprayogi. 

3. Jenenge wulan 

Tuladha: Aku lair ing wulan Juni. 
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  Januari iku pancen usum udan. 

4. Jenenge dina 

Tuladha: Saben dina Senin aku melu upacara bendera ing sekolah. 

5. Jenenge panggonan 

Tuladha: Omahku ana ing Desa Wonosari. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Gawenen Mind Mapping gambar ing ngisor iki karo kelompokmu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SOAL 

EVALUASI   

 

A.  Wenehana tandha 

ping (x) ing aksara a, b, c, utawa d kang paling bener! 

1. Tembung kang ora ditulis nganggo huruf kapital yaiku.... 

a.  jenenge panggonan 

b.  jenenge barang 

c.  jenenge manungsa 

d.  jenenge dina 

2. Tembung ing ngisor iki kang bener panulisane yaiku.... 

a.  desa wonosari 

b.  dina minggu 

c.  sepeda Santai 

d.  bulan Maret 

3. Ukara ing ngisor iki kang salah panulisane yaiku.... 

a.  Rina pancen sregep sinau. 

b.  Aku karo yuli seneng maca buku. 

c.  Dina Kamis wingi aku ora mlebu sekolah. 

d.  Omahku cedhake Toko Aneka Jaya.  

Kelompok: 

Anggota: 
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4. Pitakonan kang ora kulina dinggo gawe Mind Mapping yaiku.... 

a.  kapan 

b.  sapa 

c.  ceritakna 

d.  ana ngendi 

5. Karangan narasi yaiku crita kang ciri-cirine ana ing ngisor iki, kajaba.... 

a.  ana pendapat 

b.  ana paraga lan wektu 

c.  ana kedadeyan 

d.  nyritakkake prastawa 

 

B.  Garapen manut prentahe! 

1. Gawea karangan miturut Mind Mapping kang wis kogawe karo kelompok 

mau, 3 paragraf wae! 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

1. b 

2. d 

3. b 

4. c 

5. a 

 

Skor Benar= 1, skor salah= 0 

  

Nilai = Skor benar x 2 

 

B. 1. Sesuai lembar keterampilan menulis narasi bahasa Jawa
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IMPLEMENTASI NILAI KARAKTER DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN  

No. Nilai 

Karakter 

Deskripsi Kegiatan yang 

Mencerminkan 

Nilai Karakter  

Pesan Dalam 

Pembelajaran  

Ket. 

1. Religius Sikap dan perilaku 

melaksanakan 

perintah agama, 

toleransi antar 

agama dan hidup 

rukun 

1. Berdoa sebelum 
memulai dan 

menutup 

pelajaran 

2. Menghargai 

teman yang 

berbeda agama 

”Sakdherenge miwiti 

pelajaran, ndonga rumiyin 

dhumateng gusti Allah 

ingkang Maha Kuwaos 

supados diparingi 

kelancaran anggene sinau”. 

”Kangge mungkasi 

pelajaran, ngucap syukur 

rumiyin dhumateng gusti 

Allah amargi sampun 

diparingi kelancaran 

anggene sinau”. 

 

2. Jujur Pribadi yang dapat 

dipercaya 

perkataan dan 

perbuatan 

1. Jujur dalam 
mengerjakan 

tugas 

2. Tidak menyontek 
saat mengerjakan 

evaluasi 

”Ayo tugase digarap dhewe, 

bocah-bocah wis padha 

pinter, mesthi bisa 

nggarap”. 

 

3. Disiplin Tindakan yang 

mencerminkan 

tertib pada aturan 

dan ketentuan 

yang berlaku 

1. Tepat waktu 

dalam 
menyelesaikan 

tugas 

2. Fokus dalam 
mengikuti 

kegiatan 

pembelajaran 

”Tugase kudu bar ing wektu 

kang wis disepakati bareng-

bareng” 

 

4. Kreatif Berpikir dan 

melakukan sesuatu 

untuk 

menghasilkan hal 

yang baru 

1. Bertanya dan 
atau 

mengemukakan 

pendapat 

2. Kebebasan dalam 
membuat 

karangan sesuai 

dengan 
kreativitas 

 

”Sing isih bingung, takon 

wae karo bu guru”.  

”Ora usah wedi yen nggawe 

karangan, karangan iku ora 

ana sing salah, tulis wae 

apa sing kepengin kotulis”.  

 

5. Bersahabat/ 

komunikatif 

Menunjukkan rasa 

senang bergaul dan 

berkomunikasi 

bekerjasama 

dengan orang lain 

1. Memberikan 

pendapat dalam 
dan atau antar  

kelompok 

 

”Ayo, sakkelompok kudu 

melu mikir kabeh, urun 

pendapat, aja njagakke 

kancane”. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

Satuan Pendidikan : SDN Wonosari 02 Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Tema   : Kasenengan 

Kelas / Semester : V (Lima) / I1 (Dua) 

Hari dan Tanggal : Rabu, 13 Maret 2013  

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1x pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

4. Menulis 

Mampu menulis karangan dengan pikiran dalam berbagai ragam bahasa Jawa 

dan jenis ragam karangan tertentu sesuai kaidah bahasa 

 

B. Kompetensi Dasar 

4.1 Menulis karangan 

 

C. Indikator 

1.   Mendesain kerangka karangan  

2. Membuat karangan berdasarkan kerangka karangan yang tersedia 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gambar tentang berbagai macam hobi, siswa dapat 

mendesain kerangka karangan dengan baik (psikomotorik) 

2. Jika menganalisis kerangka karangan, siswa dapat membuat tiga paragraf 

karangan dengan baik (kognitif) 

Karakter Yang Diharapkan: disiplin, teliti, kreatif berpikir, kerjasama, 

religius 

 

E. Materi Pokok 

Menulis karangan narasi (terlampir) 
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F. Metode Pembelajaran 

Diskusi, tanya jawab, informatif, penugasan, Mind Mapping 

 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Pra kegiatan (±5 menit) 

a. Salam 

b. Doa  

c. Presensi 

d. Pengkondisian kelas 

2. Kegiatan awal (±5 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi: “Bocah-bocah, sapa sing seneng maca 

buku? sapa sing seneng bal-balan?”  

b. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

3. Kegiatan inti (±40 menit) 

a. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang cara membuat Mind 

Mapping (eksplorasi) 

b. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang cara membuat Mind 

Mapping (elaborasi)   

c. Guru mengelompokkan siswa menjadi 6 kelompok masing-masing 

beranggotakan 5-6 orang (eksplorasi) 

d. Siswa ditugaskan untuk membuat karangan berdasarkan Mind 

Mapping yang ada di papan tulis (elaborasi) 

e. Perwakilan kelompok maju mempresentasikan hasil diskusinya 

(elaborasi)  

f. Siswa lain mendengarkan dan menanggapi presentasi kelompok lain 

(elaborasi)  

g. Guru memberikan umpan balik kepada siswa mengenai presentasi 

yang telah dilakukan (konfirmasi) 

h. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang 

belum dipahami (konfirmasi) 
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i. Guru memberikan penguatan verbal maupun non verbal pada siswa 

(konfirmasi) 

4. Kegiatan akhir (±20 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

c. Guru menyampaikan topik pembelajaran untuk pertemuan berikutnya 

d. Guru melakukan refleksi sebagai pertimbangan untuk pembelajaran 

selanjutnya. 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media  :  gambar Mind Mapping 

2. Sumber  :   

a. Silabus Bahasa Jawa kelas V SD 

b. Tim Karya Guru. 2006. Buku Remen Basa Jawi SD/MI kelas V. 

Jakarta: Erlangga. 

c. Kadijo. 2005. Musthika Basa Jawa Anyar SD Kelas 5. Semarang: 

Remaja Rosdakarya 

d. Buzan, Tony. 2012. Buku Pintar Mind Mapping. Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama 

 

I. Penilaian 

1. Prosedur Tes  

Tes awal  : ada (apersepsi)  

Tes proses  : ada berupa lembar pengamatan (terlampir) 

Tes akhir  : ada berupa soal evaluasi (terlampir) 

2.   Jenis Tes  : perbuatan, lisan, tertulis  

3. Alat Tes  : lembar soal, lembar pengamatan, lembar penilaian 

keterampilan menulis narasi 
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Semarang, 13 Maret 2013 

Guru Kelas VA     Peneliti 

 

 

 

Sulistyowati, S.Pd     Lidwina Ratih Nurmiyanti 

NIP. 19690511 200501 2 005    NIM. 1401409176 
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BAHAN AJAR 

Karangan narasi yaiku crita kang isine nyritakake prastawa kang dialami 

paraga kanthi urutan wektu tinamtu. Titikane karangan narasi yaiku isine 

nyritakake crita, ana kedadeyan, ana paraga, lan ana wektu kedadeyan. 

Tuladha karangan narasi 

Maca Buku 

 Rina pancen bocah sregep. Saben dina sinau lan seneng maca buku. Rina 

seneng maca buku pelajaran, koran, majalah. Amarga seneng maca buku, Rina 

dadi pinter. Wayah sore Rina maca koran, yen wayah bengi Rina maca buku 

pelajaran. 

 Rina duwe kanca jenenge Yogi. Yogi kalebu bocah kang males. Yen sore 

dolan, sedeng bengi sing kudune dinggo sinau malah dinggo nonton TV. Yogi 

wis sering didukani ibuke, diutus sinau malah nonton TV.  

 Ing sawijining dina, bu guru nganakkake ulangan. Bocah-bocah padha 

kaget amarga ora didhawuhi bu guru yen arep ana ulangan. Tapi Rina ayem wae 

amarga mau bengi wis sinau. Sawise ulangan, bu guru ngumumake yen Rina 

entuk biji paling apik. Rina seneng banget. Sedeng Yogi sing bijine elek nyesel 

amarga mau bengi ora gelem sinau sanajan wis diutus ibuke. 

 

Gawe karangan narasi nganggo Mind Mapping 

a. Nulis tema utawa nggambar ing tengah kertas kosong.  

b. Nganggo warna kang apik lan beda-beda. 

c. Nggathhukna cabang utama neng gambar sentral lan gawe cabang-cabang 

cilik sateruse, saben cabang diwenehi siji kata kunci lan diwenehi gambar 

cilik-cilik utawa simbol. 

d. Nggawe garis hubung kang bentuke lengkung, ora lurus. 

e. Yen Mind Mapping wis dadi, banjur dijlentrehake dadi kerangka karangan. 

f. Kerangka karangan kang wis dadi banjur ditambahi ukara penjelas. 

g. Karanganan kang wis dadi banjur diwaca maneh kanggo ngurangi kaluputan 

anggone nulis crita. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

Gawea 3 paragraf karangan miturut Mind Mapping kang wis ana ing papan tulis 

miturut kaidah bahasa kang bener, garapen karo kelompokmu! 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Kelompok: 

Asma : 
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SOAL EVALUASI 

A.   Wenehana tandha ping (x) ing aksara a, b, c, utawa d kang paling bener! 

1. Pitakonan kang ora kulina dinggo gawe Mind Mapping yaiku.... 

a.  kapan     c.  saran 

b.  kenapa     d.  piye 

2. Ing ngisor iki kang ora kalebu ciri-ciri Mind Mapping kerangka karangan 

yaiku.... 

a.   garis lurus    c.   garis warna-warni 

b.   garis lengkung   d.   nganggo gambar/ simbol 

3. Ing ngisor iki  kang ora kalebu carane gawe karangan narasi yaiku.... 

a.   nentukke tema   c.   gawe kerangka karangan 

b.   nentukke judul   d.   menehi pendapat 

 

 

 

 

 

 

4. Kapan Dwi latihan badminton? 

a.   wayah isuk    c.  wayah sore 

b.   wayah awan    d.  wayah bengi 

5. Irah-irahan kang ora pantes kanggo wacan ing dhuwur yaiku.... 

a.   melu lomba badminton  c.  menang lomba badminton 

b.   mlayu-mlayu    d.  kepengen dadi atlet badminton 

 

B.   Garapen manut prentahe! 

1. Gawea Mind Mapping miturut gambar ing ngisor iki! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gawea karangan miturut Mind Mapping kuwi 3 paragraf wae miturut kaidah 

bahasa kang bener! 

 

Dwi kuwi bocah kang awake cilik tapi sehat lan lincah. Saben isuk Dwi 

seneng mlayu-mlayu mubengi lapangan ing cedhak omahe. Yen wis wayah sore 

Dwi seneng badminton karo mbak Dina. Mbak Dina kuwi atlet badminton.  

Dina Minggu iki ana lomba badminton sak kabupaten. Dwi melu lomba 

badminton kuwi amarga kepengen isa dadi atlet badminton kaya mbak Dina. 

Amarga Dwi sregep latihan, Dwi menang lomba.  

 

Asma     : 

No. absen: 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

A. 

1. c 

2. a 

3. d 

4. c 

5. b 

 

Skor benar= 2, salah= 0 

 

Nilai= skor benar x 10 

 

B.  Berdasarkan lembar keterampilan menulis narasi bahasa Jawa 
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IMPLEMENTASI NILAI KARAKTER DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN  

No. Nilai 

Karakter 

Deskripsi Kegiatan yang 

Mencerminkan 

Nilai Karakter  

Pesan Dalam 

Pembelajaran  

Ket. 

1. Religius Sikap dan perilaku 

melaksanakan 

perintah agama, 

toleransi antar 

agama dan hidup 

rukun 

3. Berdoa sebelum 
memulai dan 

menutup 

pelajaran 

4. Menghargai 

teman yang 

berbeda agama 

”Sakdherenge miwiti 

pelajaran, ndonga rumiyin 

dhumateng gusti Allah 

ingkang Maha Kuwaos 

supados diparingi 

kelancaran anggene sinau”. 

”Kangge mungkasi 

pelajaran, ngucap syukur 

rumiyin dhumateng gusti 

Allah amargi sampun 

diparingi kelancaran 

anggene sinau”. 

 

2. Jujur Pribadi yang dapat 

dipercaya 

perkataan dan 

perbuatan 

3. Jujur dalam 
mengerjakan 

tugas 

4. Tidak menyontek 
saat mengerjakan 

evaluasi 

”Ayo tugase digarap dhewe, 

bocah-bocah wis padha 

pinter, mesthi bisa 

nggarap”. 

 

3. Disiplin Tindakan yang 

mencerminkan 

tertib pada aturan 

dan ketentuan 

yang berlaku 

3. Tepat waktu 

dalam 
menyelesaikan 

tugas 

4. Fokus dalam 
mengikuti 

kegiatan 

pembelajaran 

”Tugase kudu bar ing wektu 

kang wis disepakati bareng-

bareng” 

 

4. Kreatif Berpikir dan 

melakukan sesuatu 

untuk 

menghasilkan hal 

yang baru 

3. Bertanya dan 
atau 

mengemukakan 

pendapat 

4. Kebebasan dalam 
membuat 

karangan sesuai 

dengan 
kreativitas 

 

”Sing isih bingung, takon 

wae karo bu guru”.  

”Ora usah wedi yen nggawe 

karangan, karangan iku ora 

ana sing salah, tulis wae 

apa sing kepengin kotulis”.  

 

5. Bersahabat/ 

komunikatif 

Menunjukkan rasa 

senang bergaul dan 

berkomunikasi 

bekerjasama 

dengan orang lain 

2. Memberikan 

pendapat dalam 
dan atau antar  

kelompok 

 

”Ayo, sakkelompok kudu 

melu mikir kabeh, urun 

pendapat, aja njagakke 

kancane”. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS III 

Satuan Pendidikan : SDN Wonosari 02 Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Tema   : Pariwisata 

Kelas / Semester : V (Lima) / I1 (Dua) 

Hari dan Tanggal : Selasa, 19 Maret 2013 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1x pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

4. Menulis 

Mampu menulis karangan dengan pikiran dalam berbagai ragam bahasa Jawa 

dan jenis ragam karangan tertentu sesuai kaidah bahasa 

 

B. Kompetensi Dasar 

4.1 Menulis karangan 

 

C. Indikator 

1. Mendesain kerangka karangan 

2. Membuat karangan berdasarkan kerangka karangan yang telah dibuat 

sesuai dengan   kaidah bahasa 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gambar tempat pariwisata, siswa dapat mendesain 

kerangka karangan dengan baik (psikomotorik) 

2. Jika menganalisis kerangka karangan, siswa dapat membuat tiga paragraf 

karangan dengan baik (kognitif) 

Karakter Yang Diharapkan: disiplin, teliti, kreatif berpikir, religius. 

 

E. Materi Pokok 

Menulis karangan narasi (terlampir) 

 



169 

 

 

F. Metode Pembelajaran 

Diskusi, tanya jawab, informatif, penugasan, Mind Mapping 

 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Pra kegiatan (±5 menit) 

a. Salam 

b. Doa  

c. Presensi 

d. Pengkondisian kelas 

2.  Kegiatan awal (±5 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi: “Bocah-bocah, sapa sing tau dholan 

menyang Lawang Sewu? Lawang Sewu kuwi ana ngendi?” 

b. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

3.   Kegiatan inti (±35 menit) 

a. Siswa memperhatikan gambar tempat pariwisata yang ditunjukkan guru 

(eksplorasi) 

b. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang gambar yang 

ditujukkan guru (elaborasi)  

c. Siswa dan guru bersama-sama membuat Mind Mapping dengan tema 

pariwisata (elaborasi) 

d. Guru mengelompokkan siswa menjadi 6 kelompok masing-masing 

beranggotakan 5-6 orang (eksplorasi) 

e. Siswa ditugaskan untuk membuat Mind Mapping dengan tema 

pariwisata secara berkelompok (elaborasi)  

f. Perwakilan siswa mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas 

(elaborasi)  

g. Guru memberikan umpan balik kepada siswa mengenai presentasi yang 

telah dilakukan (konfirmasi) 

h. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang belum 

dipahami (konfirmasi) 
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i. Guru memberikan penguatan penguatan baik verbal maupun non verbal 

pada siswa (konfirmasi) 

4. Kegiatan akhir (±25 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

c. Guru melakukan refleksi pembelajaran 

 

I. Media dan Sumber Belajar 

1. Media  :  Gambar tempat pariwisata 

2. Sumber  :   

a. Silabus Bahasa Jawa kelas V SD 

b. Tim Karya Guru. 2006. Buku Remen Basa Jawi SD/MI kelas V. 

Jakarta: Erlangga. 

c. Kadijo. 2005. Musthika Basa Jawa Anyar SD Kelas 5. Semarang: 

Remaja Rosdakarya 

d. Buzan, Tony. 2012. Buku Pintar Mind Mapping. Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama 

 

I. Penilaian 

1. Prosedur Tes  

Tes awal  : ada (apersepsi)  

Tes proses  : ada berupa lembar pengamatan (terlampir) 

Tes akhir  : ada berupa soal evaluasi (terlampir) 

2.   Jenis Tes  : perbuatan, lisan, tertulis  

3.   Alat Tes  : lembar kerja siswa, lembar soal, lembar pengamatan, 

lembar penilaian keterampilan menulis narasi  
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Semarang, 19 Maret 2013 

Guru Kelas VA     Peneliti 

 

 

 

Sulistyowati, S.Pd     Lidwina Ratih Nurmiyanti 

NIP. 19690511 200501 2 005    NIM. 1401409176 
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BAHAN AJAR 

Karangan narasi yaiku crita kang isine nyritakake prastawa kang dialami 

paraga kanthi urutan wektu tinamtu. Titikane karangan narasi yaiku isine 

nyritakake crita, ana kedadeyan, ana paraga, lan ana wektu kedadeyan. 

 

Tuladha karangan narasi bab pariwisata 

 

PLESIRAN ING BONBIN MANGKANG 

 

Dina Minggu wingi Rina, Doni, Bayu, lan mbak Susi, plesiran ing bonbin 

Mangkang. Bonbin Mangkang kuwi panggone ana ing ngarepe terminal 

Mangkang. Rina lan kanca-kancane budhal saka omah jam 9 esuk numpak Trans 

Semarang. Numpak Trans Semarang bayare Rp 3.500,-. Ing jero bis, Rina lan 

kanca-kancane lungguh jejeran amarga bise rame banget, wedi mbok kepisah karo 

kancane. 

Saktekane ngarep bonbin, Rina lan kanca-kancane mudhun saka bis, 

banjur mlebu bonbin. Mlebu bonbin bayare Rp 5000,-. Ing jero bonbin Rina, Doni 

lan Bayu mlayu-mlayu. Mbak Susi bingung nggoleki bocah telu kuwi, kok cepet 

banget wis padha ngilang. Padahal mau sakdurunge mangkat wis didhawuhi ibu 

mboten pareng adoh-adoh karo mbak Susi, tapi kok bocah telu kuwi lali. Mbak 

Susi ing bonbin ora bisa tenang, amarga bingung nggoleki kancane. Wis sejam 

mbak Susi nggoleki, tapi kok ora ketemu-ketemu. Banjur mbak Susi nemoni 

petugas keamanan bonbin, supaya bisa mbantu nggoleki kancane. 

Ora suwe, Rina, Doni, lan Bayu ketemu, jebule lagi padha nonton kethek. 

Mbak Susi ayem banget kancane wis ketemu. Mbak Susi radha kesuh karo 

kancane kok mlayu-mlayu sakkarepe dhewe. Rina, Doni, lan Bayu ngrasa salah 

karo mbak Susi banjur padha njaluk ngapura. Bar kuwi mbak Susi lan kanca-

kancanene muter-muter bareng ing bonbin Mangkang. Atine padha bungah wis 

plesiran menyang bonbin, ndheleng kewan macem-macem. Jam 12 awan mbak 

Susi lan kanca-kancanene bali menyang omah numpak Trans Semarang maneh. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Gawenen Mind Mapping bab pariwisata karo kelompokmu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok: 

Anggota: 
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SOAL EVALUASI 

A. Wenehana tandha ping (x) ing aksara a, b, c, utawa d kang paling bener! 

 

 

 

 

 

 

 

1. Paraga kang ora ana ing crita ndhuwur yaiku…. 

a.  Rina    c.  mbak Susi 

b.  Tina    d.  Bayu 

2. Kapan Rina lan kanca-kancane plesiran ing Bonbin Mangkang? 

a.  Minggu    c.  Selasa 

b.  Senin    d.  Sabtu 

3. Irah-irahan kang paling pantes kanggo wacan ing ndhuwur yaiku…. 

a.  Dina Minggu   c.  Plesiran ing Bonbin Mangkang 

b.  Bonbin Mangkang   d.  Plesiran ing Terminal Mangkang 

4. Pitakonan kang ora kulina dinggo gawe Mind Mapping yaiku…. 

a.   sapa    c.  saran 

b.   kenapa    d.  ana ngendi 

5. Ing ngisor iki kang kalebu ciri-cirine Mind Mapping kerangka karangan 

yaiku…. 

a.  garis lurus    c.  nulis ukara 

b.  garis lengkung    d.  nulis judul 

 

B. Garapen manut prentahe! 

1. Gawea karangan 3 paragraf kang ngemu surasa pengalaman pariwisata 

miturut kaidah bahasa kang bener! 

 

 

 

 

 

 

 

Asma     : 

No. absen: 

Dina Minggu wingi Rina, Doni, Bayu, lan mbak Susi, plesiran ing Bonbin 

Mangkang. Bonbin Mangkang kuwi panggone ana ing ngarepe Terminal 

Mangkang. Rina lan kanca-kancane budhal saka omah jam 9 esuk numpak Trans 

Semarang. Numpak Trans Semarang bayare Rp 3.500,-. Ing jero bis, Rina lan 

kanca-kancane lungguh jejeran amarga bise rame banget, wedi mbok kepisah karo 

kancane. 
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KUNCI JAWABAN 

 

A. Pilihan Ganda 

1. B 

2. A 

3. C 

4. C 

5. B 

B. Uraian 

1. Dinilai dengan penilaian keterampilan menulis narasi bahasa Jawa 

 

Skor= tiap poin bernilai 1, benar=1, salah=0 

 

Nilai= skor benar x 1 
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IMPLEMENTASI NILAI KARAKTER DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN  

No. Nilai 

Karakter 

Deskripsi Kegiatan yang 

Mencerminkan 

Nilai Karakter  

Pesan Dalam 

Pembelajaran  

Ket. 

1. Religius Sikap dan perilaku 

melaksanakan 

perintah agama, 

toleransi antar 

agama dan hidup 

rukun 

5. Berdoa sebelum 

memulai dan 
menutup 

pelajaran 

6. Menghargai 
teman yang 

berbeda agama 

”Sakdherenge miwiti 

pelajaran, ndonga rumiyin 

dhumateng gusti Allah 

ingkang Maha Kuwaos 

supados diparingi 

kelancaran anggene sinau”. 

”Kangge mungkasi 

pelajaran, ngucap syukur 

rumiyin dhumateng gusti 

Allah amargi sampun 

diparingi kelancaran 

anggene sinau”. 

 

2. Jujur Pribadi yang dapat 

dipercaya 

perkataan dan 

perbuatan 

5. Jujur dalam 

mengerjakan 

tugas 
6. Tidak menyontek 

saat mengerjakan 

evaluasi 

”Ayo tugase digarap dhewe, 

bocah-bocah wis padha 

pinter, mesthi bisa 

nggarap”. 

 

3. Disiplin Tindakan yang 

mencerminkan 

tertib pada aturan 

dan ketentuan 

yang berlaku 

5. Tepat waktu 

dalam 

menyelesaikan 

tugas 
6. Fokus dalam 

mengikuti 

kegiatan 
pembelajaran 

”Tugase kudu bar ing wektu 

kang wis disepakati bareng-

bareng” 

 

4. Kreatif Berpikir dan 

melakukan sesuatu 

untuk 

menghasilkan hal 

yang baru 

5. Bertanya dan 

atau 

mengemukakan 
pendapat 

6. Kebebasan dalam 

membuat 
karangan sesuai 

dengan 

kreativitas 
 

”Sing isih bingung, takon 

wae karo bu guru”.  

”Ora usah wedi yen nggawe 

karangan, karangan iku ora 

ana sing salah, tulis wae 

apa sing kepengin kotulis”.  

 

5. Bersahabat/ 

komunikatif 

Menunjukkan rasa 

senang bergaul dan 

berkomunikasi 

bekerjasama 

dengan orang lain 

3. Memberikan 

pendapat dalam 

dan atau antar  
kelompok 

 

”Ayo, sakkelompok kudu 

melu mikir kabeh, urun 

pendapat, aja njagakke 

kancane”. 
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Lampiran 8. Lembar Pengamatan Keterampilan Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Indikator Deskriptor Cek Skor 

1. Membuka 

pelajaran  

a. Mengadakan apersepsi yang dapat 

menarik    perhatian siswa 

√ 2 

b. Bertanya tentang materi yang lalu - 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran - 

d. Menyampaikan tema pembelajaran √ 

2. Mengajukan 

pertanyaan 

kepada siswa 

a. Mengungkapan pertanyaan secara  jelas √ 2 

b. Memberikan acuan - 

c. Memindahkan giliran jawaban - 

d. Memberikan waktu untuk berpikir √ 

3. Menyampaikan 

materi 

a.Penyampaian materi jelas dengan 

bahasa yang mudah dipahami siswa 

√ 3 

b.Menggunakan media dan contoh 

untuk memperjelas 

√ 

c.Memberikan penekanan pada materi 

yang penting 

- 

d.Memberikan umpan balik √ 

4. Memberikan 

variasi dalam 

pembelajaran 

a.Melakukan kontak pandang dengan 

siswa 

√ 3 

b.Memberikan variasi dalam volume 

suara dan kecepatan berbicara 

- 

c.Mengadakan perubahan mimik dan 

gerak (tangan dan badan) 

√ 

d.Menggunakan media pembelajaran √ 

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Peningkatan Keterampilan Menulis Narasi Bahasa Jawa  

melalui Metode Mind Mapping Siswa Kelas VA SDN Wonosari 02 Semarang 

Siklus I 

Nama SD  : SDN Wonosari 02 Semarang 

Nama Guru  : Lidwina Ratih Nurmiyanti 

Kelas/ Semester : VA/ 2 

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 satu deskriptor yang tampak 

2 = jika dua deskriptor yang tampak 

3 = jika tiga deskriptor yang tampak 

4 = jika empat deskriptor yang tampak 
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5. Membimbing 

siswa dalam 

diskusi 

a.Memusatkan perhatian √ 2 

b.Menganalisa pandangan siswa - 

c.Menyebarkan kesempatan 

berpartisipasi 
- 

d.Memberikan kesempatan bertanya √ 

6. Mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan  

a.Mengadakan pendekatan secara pribadi √ 2 

b.Membimbing dalam  membuat 

karangan narasi 
- 

c.Menghargai perbedaan pendapat siswa - 

d.Memberikan nasihat √ 

7. Mengelola kelas a.Menunjukkan sikap tanggap √ 3 

b.Membagi perhatian secara adil - 

c.Mengelola waktu sesuai perencanaan 

pembelajaran 

√ 

d.Menemukan dan memecahkan tingkah 

laku yang menimbulkan masalah 

√ 

8. Memberikan 

penguatan 

kepada siswa  

a.Memberikan penguatan verbal √ 1 

b.Memberikan penguatan gestural - 

c.Memberikan penguatan dengan cara 

mendekati 

- 

d.Memberikan penguatan berupa tanda 

atau benda 

- 

9. Menutup 

pelajaran 

a.Menyimpulkan hasil pembelajaran √ 2 

b.Melakukan refleksi - 

c.Memberikan umpan balik terhadap 

proses dan hasil belajar siswa   

- 

d.Menyampaikan materi yang akan 

dibahas pada pertemuan berikutnya 

√ 

Jumlah skor keterampilan guru 20 (Cukup) 

Sumber: Hasibuan, J.J, Moedjiono. 2009. Proses Belajar Mengajar. Bandung: 

Rosdakarya.       

Semarang, 5 Maret 2013 

        Observer  

 

 

        

Sulistyowati, S.Pd  

NIP. 19690511 200501 2 005 
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No Indikator Deskriptor Cek Skor 

1. Membuka 

pelajaran  

a. Mengadakan apersepsi yang dapat 

menarik    perhatian siswa 

√ 4 

b. Bertanya tentang materi yang lalu √ 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran √ 

d. Menyampaikan tema pembelajaran √ 

2. Mengajukan 

pertanyaan 

kepada siswa 

a. Mengungkapan pertanyaan secara jelas √ 3 

b. Memberikan acuan - 

c. Memindahkan giliran jawaban √ 

d. Memberikan waktu untuk berpikir √ 

3. Menyampaikan 

materi 

a.Penyampaian materi jelas dengan 

bahasa yang mudah dipahami siswa 

√ 3 

b.Menggunakan media dan contoh 

untuk memperjelas 

√ 

c.Memberikan penekanan pada materi 

yang penting 

- 

d.Memberikan umpan balik √ 

4. Memberikan 

variasi dalam 

pembelajaran 

a.Melakukan kontak pandang dengan 

siswa 

√ 3 

b.Memberikan variasi dalam volume 

suara dan kecepatan berbicara 

- 

c.Mengadakan perubahan 180imic dan 

gerak (tangan dan badan) 

√ 

d.Menggunakan media pembelajaran √ 

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Peningkatan Keterampilan Menulis Narasi Bahasa Jawa  

melalui Metode Mind Mapping Siswa Kelas VA SDN Wonosari 02 Semarang 

Siklus II 

 

Nama SD  : SDN Wonosari 02 Semarang 

Nama Guru  : Lidwina Ratih Nurmiyanti 

Kelas/ Semester : VA/ 2 

 

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 satu deskriptor yang tampak 

2 = jika dua deskriptor yang tampak 

3 = jika tiga deskriptor yang tampak 

4 = jika empat deskriptor yang tampak 

5  
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5. Membimbing 

siswa dalam 

diskusi 

a.Memusatkan perhatian √ 3 

b.Menganalisa pandangan siswa √ 

c.Menyebarkan kesempatan 

berpartisipasi 
- 

d.Memberikan kesempatan bertanya √ 

6. Mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan  

a.Mengadakan pendekatan secara 

pribadi 

√ 3 

b.Membimbing dalam  membuat 

karangan narasi 

√ 

c.Menghargai perbedaan pendapat siswa - 

d.Memberikan nasihat √ 

7. Mengelola kelas a.Menunjukkan sikap tanggap √ 3 

b.Membagi perhatian secara adil √ 

c.Mengelola waktu sesuai perencanaan 

pembelajaran 

- 

d.Menemukan dan memecahkan tingkah 

laku yang menimbulkan masalah 

√ 

8. Memberikan 

penguatan 

kepada siswa  

a.Memberikan penguatan verbal √ 2 

b.Memberikan penguatan gestural √ 

c.Memberikan penguatan dengan cara 

mendekati 
- 

d.Memberikan penguatan berupa tanda 

atau benda 
- 

9. Menutup 

pelajaran 

a.Menyimpulkan hasil pembelajaran √ 2 

b.Melakukan refleksi - 

c.Memberikan umpan balik terhadap 

proses dan hasil belajar siswa   

√ 

d.Menyampaikan materi yang akan 

dibahas pada pertemuan berikutnya 

- 

Jumlah skor keterampilan guru 26 (Baik) 

Sumber: Hasibuan, J.J, Moedjiono. 2009. Proses Belajar Mengajar. Bandung: 

Rosdakarya.       

 

Semarang, 13 Maret 2013 

        Observer  

 

 

 

Sulistyowati, S.Pd  

NIP. 19690511 200501 2 005 

 

 

 



182 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Indikator Deskriptor Cek Skor 

1. Membuka 

pelajaran  

a. Mengadakan apersepsi yang dapat 

menarik    perhatian siswa 

√ 4 

b. Bertanya tentang materi yang lalu √ 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran √ 

d. Menyampaikan tema pembelajaran √ 

2. Mengajukan 

pertanyaan 

kepada siswa 

a. Mengungkapan pertanyaan secara jelas √ 3 

b. Memberikan acuan - 

c. Memindahkan giliran jawaban √ 

d. Memberikan waktu untuk berpikir √ 

3. Menyampaikan 

materi 

a.Penyampaian materi jelas dengan 

bahasa yang mudah dipahami siswa 

√ 4 

b.Menggunakan media dan contoh 

untuk memperjelas 

√ 

c.Memberikan penekanan pada materi 

yang penting 

√ 

d.Memberikan umpan balik √ 

4. Memberikan 

variasi dalam 

pembelajaran 

a.Melakukan kontak pandang dengan 

siswa 

√ 4 

b.Memberikan variasi dalam volume 

suara dan kecepatan berbicara 

√ 

c.Mengadakan perubahan mimik dan 

gerak (tangan dan badan) 

√ 

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Peningkatan Keterampilan Menulis Narasi Bahasa Jawa  

melalui Metode Mind Mapping Siswa Kelas VA SDN Wonosari 02 Semarang 

Siklus III 

 

Nama SD  : SDN Wonosari 02 Semarang 

Nama Guru  : Lidwina Ratih Nurmiyanti 

Kelas/ Semester : VA/ 2 

 

Petunjuk: 

a. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah dite 

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Peningkatan Keterampilan Menulis Narasi Bahasa Jawa  

melalui Metode Mind Mapping Siswa Kelas VA SDN Wonosari 02 Semarang 

Siklus III 

 

Nama SD  : SDN Wonosari 02 Semarang 

Nama Guru  : Lidwina Ratih Nurmiyanti 

Kelas/ Semester : VA/ 2 

 

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 satu deskriptor yang tampak 

2= jika dua deskriptor yang tampak 

3= jika tiga deskriptor yang tampak 

4= jika empat deskriptor yang tampak 
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d.Menggunakan media pembelajaran √ 

5. Membimbing 

siswa dalam 

diskusi 

a.Memusatkan perhatian √ 4 

b.Menganalisa pandangan siswa √ 

c.Menyebarkan kesempatan 

berpartisipasi 

√ 

d.Memberikan kesempatan bertanya √ 

6. Mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan  

a.Mengadakan pendekatan secara pribadi √ 3 

b.Membimbing dalam  membuat 

karangan narasi 

- 

c.Menghargai perbedaan pendapat siswa √ 

d.Memberikan nasihat √ 

7. Mengelola 

kelas 

a.Menunjukkan sikap tanggap √ 4 

b.Membagi perhatian secara adil √ 

c.Mengelola waktu sesuai perencanaan 

pembelajaran 

√ 

d.Menemukan dan memecahkan tingkah 

laku yang menimbulkan masalah 

√ 

8. Memberikan 

penguatan 

kepada siswa  

a.Memberikan penguatan verbal √ 4 

b.Memberikan penguatan gestural √ 

c.Memberikan penguatan dengan cara 

mendekati 

√ 

d.Memberikan penguatan berupa tanda 

atau benda 

√ 

9. Menutup 

pelajaran 

a.Menyimpulkan hasil pembelajaran √ 2 

b.Melakukan refleksi - 

c.Memberikan umpan balik terhadap 

proses dan hasil belajar siswa   

√ 

d.Menyampaikan materi yang akan 

dibahas pada pertemuan berikutnya 

- 

Jumlah skor keterampilan guru 32 (Sangat Baik) 

Sumber: Hasibuan, J.J, Moedjiono. 2009. Proses Belajar Mengajar. Bandung: 

Rosdakarya.       

Semarang, 19 Maret 2013 

 Observer  

 

 

        

Sulistyowati, S.Pd  

NIP. 19690511 200501 2 005 
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Lampiran 9. Daftar Nama Siswa Kelas VA SDN Wonosari 02 Semarang 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS VA SDN WONOSARI 02 SEMARANG 

TAHUN AJARAN 2012/2013 

NO. NAMA 

 

KODE 

 

1 Moch.Arle Rachman MAR 

2 Adam Yusuf Rahardian AYR 

3 Ahmad Ilham AI 

4 Ajie Muhammad H AMH 

5 Akrimna Binuril F ABF 

6 Alwi Shihab AS 

7 Anastasia Farasti AF 

8 Andre Irawan AI 

9 Anisa Khoirun H AKH 

10 Annisathina Hermy Utami AHU 

11 Anti Anik A AAA 

12 Ardi Hermantoro AH 

13 Arnita Febriyanti AF 

14 Arto Ami Setyo N AASN 

15 Aryasatya Balakosa P ABP 

16 Bhirawa Wisnu Murti BWM 

17 C.Isqy Karima P CIKP 

18 Cantika Ramadhani P.B CRPB 

19 Chisbiya Umi Lathifa CUL 

20 Cintya Pratika M CPM 

21 Dandy Wijaya DW 

22 Daulay Arif Sanjaya DAS 

23 Dena Safitri DS 

24 Desia Fitriana A DFA 

25 Diny Setyaning D DSD 

26 Dirra Eka A DEA 

27 Enggar Yuliono EY 

28 Erfian Tofa S.M ETSM 

29 Farikha Rahmadilla FR 

30 Gilbert Robywijaya S GRS 

31 Habib Didan Ananta HAD 

32 Harun Syahari HS 
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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 MAR 2 1 2 1 2 3 11 Cukup 

2 AYR 2 1 1 1 2 2 9 Kurang 

3 AI 3 2 1 2 2 3 13 Cukup 

4 AMH 2 2 1 2 2 3 12 Cukup 

5 ABF 4 2 1 3 4 3 17 Baik 

6 AS 2 1 1 1 2 2 9 Kurang 

7 AF 4 3 3 4 3 4 21 Sangat Baik 

8 AI 2 2 1 2 2 2 11 Cukup 

9 AKH 3 2 1 2 4 3 15 Baik 

10 AHU 4 2 2 3 3 3 17 Baik 

11 AAA 3 2 2 3 4 3 17 Baik 

12 AH 3 2 2 3 2 3 15 Baik 

13 AF 4 3 2 3 4 3 19 Baik 

14 AASN 2 1 1 1 2 2 9 Kurang 

15 ABP 2 2 1 2 2 2 11 Cukup 

16 BWM 2 2 1 2 2 2 11 Cukup 

17 CIKP 4 3 2 4 3 4 20 Sangat Baik 

18 CRPB 4 2 2 3 3 3 17 Baik 

19 CUL 4 2 2 4 4 3 21 Sangat Baik 

20 CPM 3 2 2 3 4 3 17 Baik 

21 DW 1 2 1 2 2 2 10 Cukup 

22 DAS 2 2 1 1 2 2 10 Cukup 

23 DS 4 2 2 4 3 3 18 Baik 

24 DFA 3 2 2 2 4 2 15 Baik 

25 DSD 4 3 2 4 4 4 21 Sangat Baik 

26 DEA 4 3 3 4 4 4 22 Sangat Baik 

27 EY 1 1 1 1 2 2 8 Kurang 

28 ETSM 2 2 2 3 2 2 13 Baik 

29 FR 3 3 1 3 3 3 16 Baik 

30 GRS 1 1 2 1 2 2 9 Kurang 

31 HDA 3 2 1 2 2 3 13 Cukup 

32 HS 3 3 3 3 2 3 17 Baik 

Jumlah 90 65 52 79 88 88 462  

Rata-rata 2,81 2,03 1,63 2,47 2,75 2,75 14,44  

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 MAR 3 3 3 2 3 3 17 Baik 

2 AYR 3 1 2 1 2 2 11 Cukup 

3 AI 3 2 2 2 3 3 15 Baik 

4 AMH 3 2 2 2 3 3 15 Baik 

5 ABF 4 3 3 3 4 3 20 Sangat Baik 

6 AS 3 1 2 2 2 2 12 Cukup 

7 AF 4 4 4 4 4 4 24 Sangat Baik 

8 AI 3 2 1 2 2 3 13 Cukup 

9 AKH 4 3 3 2 4 3 19 Baik 

10 AHU 4 3 3 4 3 3 20 Sangat Baik 

11 AAA 4 3 2 3 4 3 19 Baik 

12 AH 3 2 2 3 2 3 15 Baik 

13 AF 4 3 2 3 4 3 19 Baik 

14 AASN 2 1 3 1 3 3 13 Cukup 

15 ABP 3 2 2 2 3 3 15 Baik 

16 BWM 2 2 2 2 3 3 14 Cukup 

17 CIKP 4 3 3 4 4 4 22 Sangat Baik 

18 CRPB 4 3 3 3 4 3 20 Sangat Baik 

19 CUL 4 2 2 4 4 3 19 Baik 

20 CPM 4 3 3 4 4 3 21 Sangat Baik 

21 DW 3 2 1 2 3 2 13 Cukup 

22 DAS 2 2 2 1 2 2 11 Cukup 

23 DS 4 2 3 4 3 3 19 Baik 

24 DFA 4 2 2 2 4 3 17 Baik 

25 DSD 4 3 3 4 4 3 21 Sangat Baik 

26 DEA 4 4 3 4 4 4 23 Sangat Baik 

27 EY 2 1 2 2 2 3 12 Cukup 

28 ETSM 3 2 2 2 2 2 13 Cukup 

29 FR 4 2 3 3 3 3 18 Baik 

30 GRS 2 2 2 1 3 2 12 Cukup 

31 HDA 3 2 2 2 3 3 15 Baik 

32 HS 3 4 4 4 3 3 21 Sangat Baik 

Jumlah 106 74 78 84 101 93 536  

Rata-rata 3,31 2,31 2,44 2,63 3,16 2,91 16,75  

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 MAR 4 3 3 3 4 3 20 Sangat Baik 

2 AYR 4 2 2 2 4 3 17 Baik 

3 AI 3 2 2 3 4 3 17 Baik 

4 AMH 3 3 3 3 4 3 19 Baik 

5 ABF 4 3 3 4 4 3 21 Sangat Baik 

6 AS 3 2 3 3 4 4 19 Baik 

7 AF 4 4 4 4 4 4 24 Sangat Baik 

8 AI 3 2 2 2 4 3 16 Baik 

9 AKH 4 3 4 4 4 3 22 Sangat Baik 

10 AHU 4 4 3 4 4 4 23 Sangat Baik 

11 AAA 4 3 2 3 4 3 19 Baik 

12 AH 3 2 1 3 4 3 19 Baik 

13 AF 4 3 3 4 4 3 21 Sangat Baik 

14 AASN 4 2 2 3 4 3 18 Baik 

15 ABP 3 2 3 2 4 3 17 Baik 

16 BWM 3 2 3 2 4 4 18 Baik 

17 CIKP 4 3 3 4 4 3 21 Sangat Baik 

18 CRPB 4 3 3 4 4 3 21 Sangat Baik 

19 CUL 4 3 3 4 4 3 21 Sangat Baik 

20 CPM 4 3 3 4 4 3 21 Sangat Baik 

21 DW 3 2 2 2 4 2 15 Baik 

22 DAS 4 2 1 1 4 2 14 Cukup 

23 DS 4 3 4 4 4 3 22 Sangat Baik 

24 DFA 4 3 3 2 4 3 19 Baik 

25 DSD 4 4 4 4 4 3 23 Sangat Baik 

26 DEA 4 4 4 4 4 3 23 Sangat Baik 

27 EY 3 2 2 2 4 4 17 Baik 

28 ETSM 4 3 3 3 4 3 20 Sangat Baik 

29 FR 4 4 2 2 4 3 19 Baik 

30 GRS 4 2 3 3 4 3 19 Baik 

31 HDA 3 2 3 2 4 3 17 Baik 

32 HS 4 4 4 4 4 4 24 Sangat Baik 

Jumlah 119 90 89 100 128 100 626  

Rata-rata 3,72 2,81 2,78 3,13 4 3,13 19,56  

Kategori Baik 
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Lampiran 11. Foto-foto Penelitian 

SIKLUS I 

 

  Berdoa    Tanya jawab tentang karangan narasi 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok berupa Mind Mapping 

    Menyampaikan materi tentang           

               karangan narasi   

Diskusi kelompok membuat Mind 

Mapping dengan tema olahraga 

Siswa menulis karangan narasi bahasa Jawa 

Membimbing diskusi membuat Mind 

Mapping dengan tema olahraga 
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SIKLUS II 

                                

     

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menunjukkan Mind Mapping

  

Membuat Mind Mapping dengan 

tema kasenengan 

 

Diskusi kelompok membuat  karangan 

narasi dengan tema kasenengan 

Membimbing diskusi membuat karangan 

narasi dengan tema kasenengan 

 

Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok berupa karangan 

narasi 

Siswa menulis karangan narasi bahasa Jawa 

Memberikan apersepsi dengan 

bertanya klasikal kepada siswa 
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SIKLUS III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        

 

 

 

 

 
Menuliskan kata Tanya sapa, kapan, 

ana ngendi,kenapa,dan  piye 
Melengkapi Mind Mapping 

dengan tema pariwisata 

Menulis tema pembelajaran 

“Pengalaman Pariwisata” 

Mengulang materi pertemuan yang lalu Menentukan tema cerita “Pariwisata” 

Memberikan apersepsi dengan 

bertanya klasikal kepada siswa 



191 

 

 

 
 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi kelompok membuat Mind 

Mapping dengan tema pariwisata 

 

Membimbing diskusi membuat Mind 

Mapping dengan tema pariwisata 

Siswa menulis karangan narasi bahasa 

Jawa 

Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok berupa Mind Mapping 
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Lampiran 12. Catatan Lapangan 
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Lampiran 13. Hasil Wawancara 

Peningkatan Keterampilan Menulis Narasi Bahasa Jawa melalui Metode Mind 

Mapping Siswa Kelas VA SDN Wonosari 02 Semarang 

 

Nama Guru : Sulistyowati, S. Pd. 

Nama Sekolah :  SDN Wonosari 02 Semarang 

Kelas  : VA 

Mata pelajaran : Bahasa Jawa 

Hari/Tanggal : 5 Maret 2013 

Petunjuk : Jawablah pertanyaan sesuai dengan kenyataan di lapangan. 

1. Bagaimanakah pendapat ibu setelah diterapkan metode Mind Mapping pada 

pembelajaran menulis cerita? 

Jawab: 

Setelah metode Mind Mapping diterapkan dalam pembelajaran menulis narasi 

bahasa Jawa, siswa tampak lebih antusias dalam pembelajaran, karena siswa 

belajar menggunakan metode baru yang belum pernah digunakan sebelumnya. 

Apalagi penggunaan media berupa Mind Mapping yang menarik dan 

berwarna-warni membuat siswa lebih senang. Selain itu tema yang dibahas 

juga dekat dengan kehidupan siswa, sehingga siswa tidak terlalu kesulitan 

dalam membuat karangan narasi bahasa Jawa.  

2. Menurut ibu, apakah pembelajaran Bahasa Jawa dengan metode Mind 

Mapping dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis narasi bahasa 

Jawa? 

Jawab: 

Ya, penerapan metode Mind Mapping dapat meningkatkan kemampuan siswa 

menulis narasi bahasa Jawa. Apalagi temanya dekat dengan kehidupan siswa. 

Siswa bisa bebas menuangkan ide dengan dibantu kata tanya siapa, kapan, di 

mana, mengapa, dan bagaimana. Dengan demikian siswa pasti akan membuat 

karangan berbentuk narasi. Proses menuangkan ide dengan membuat Mind 

Mapping membuat siswa bebas dalam membuat kerangka karangan. 
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3. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan pembelajaran dengan metode 

Mind Mapping? 

Jawab: 

Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran melalui metode Mind 

Mapping antara lain: 

a. Guru memberikan spidol warna kepada siswa hanya pada siklus III, 

namun hal tersebut dapat saya pahami, karena pembuatan LKS pada 

siklus I yang telah diberi garis lengkung dapat mempercepat siswa dalam 

bekerja kelompok membuat Mind Mapping kerangka karangan. 

b. Perbendaharaan kosakata bahasa Jawa siswa kurang, rata-rata kosakata 

yang mereka miliki adalah kosakata bahasa Indonesia, bahasa dialek, dan 

bahasa gaul. 

c. Siswa dalam membuat paragraf tidak bisa membuat banyak kalimat, ini 

tidak terjadi pada pembelajaran bahasa Jawa saja, namun juga terjadi 

pada pembelajaran bahasa Indonesia. Rata-rata siswa menuliskan dua 

sampai tiga kalimat dalam satu paragraf. Jadi saya sarankan dalam 

penilaian karangan siswa kuantitas kalimat dalam paragraf jangan terlalu 

dipermasalahkan. 

d. Siswa dalam membuat Mind Mapping terkadang terlalu lama, karena 

mereka mencontoh bentuk Mind Mapping guru, isinya pun terkadang 

mencontoh Mind Mapping guru. 

e. Pembentukan kelompok yang dibuat guru pada siklus I dan siklus III 

membuat karangan siswa kurang beragam, karena karangan dibuat 

dengan mengacu pada Mind Mapping yang telah dibuat bersama 

kelompok, namun hal ini juga membantu mempercepat siswa dalam 

membuat karangan, karena mereka tidak menghabiskan banyak waktu 

untuk memikirkan cerita apa yang akan mereka tuliskan. Hal ini terbukti 

pada siklus II, siswa membuat karangan narasi dengan waktu yang lebih 

lama dari siklus I dan siklus III karena mereka membutuhkan waktu 

untuk memikirkan ide. 
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4. Bagaimanakah nilai yang dipeoleh siswa setelah diterapkan pembelajaran 

dengan metode Mind Mapping? 

Jawab: 

Nilai siswa dalam menulis narasi bahasa Jawa dari sebelum tindakan, siklus I, 

siklus II, dan siklus III mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat saya 

cermati dari hasil karangan siswa yang semakin baik. 
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Lampiran 14. Hasil Pengamatan Keterampilan Menulis Narasi Bahasa Jawa  

Hasil Pengamatan Keterampilan Menulis Narasi Bahasa Jawa Siswa  

Siklus I 

No. Nama 
Indikator 

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 5 

1 MAR 2 1 1 2 1 7 Cukup 

2 AYR 1 1 1 2 2 7 Cukup 

3 AI 3 2 2 2 1 10 Baik 

4 AMH 3 1 2 2 2 10 Baik 

5 ABF 1 2 2 3 2 10 Baik 

6 AS 1 2 3 2 2 10 Baik 

7 AF 1 2 2 2 3 10 Baik 

8 AI 1 1 1 2 2 7 Cukup 

9 AKH 1 1 2 2 3 9 Cukup 

10 AHU 3 2 2 3 3 13 Sangat Baik 

11 AAA 1 1 2 3 3 10 Baik 

12 AH 3 1 2 2 2 10 Baik 

13 AF 1 2 2 2 3 10 Baik 

14 AASN 1 1 1 2 3 8 Cukup 

15 ABP 2 2 2 2 2 10 Baik 

16 BWM 2 1 2 2 3 10 Baik 

17 CIKP 2 2 3 2 3 12 Baik 

18 CRPB 2 2 3 3 3 13 Sangat Baik 

19 CUL 1 2 2 2 3 10 Baik 

20 CPM 1 2 2 2 3 10 Baik 

21 DW 1 1 1 2 2 7 Cukup 

22 DAS 2 2 2 3 1 10 Baik 

23 DS 2 2 2 3 3 12 Baik 

24 DFA 1 1 2 2 1 7 Cukup 

25 DSD 3 2 2 3 1 11 Baik 

26 DEA 2 2 3 3 3 13 Sangat Baik 

27 EY 1 1 2 2 3 9 Cukup 

28 ETSM 1 1 2 2 1 7 Cukup 

29 FR 2 2 2 3 3 12 Baik 

30 GRS 1 1 1 2 2 7 Cukup 

31 HDA 2 1 1 2 2 8 Cukup 

32 HS 1 2 3 2 1 9 Cukup 

Jumlah 52 49 62 73 72 308  

Rata-rata 1,63 1,53 1,94 2,28 2,25 9,63  

Kategori Cukup 
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Hasil Pengamatan Keterampilan Menulis Narasi Bahasa Jawa Siswa  

Siklus II 

No. Nama 
Indikator 

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 5 

1 MAR 1 1 1 3 3 9 Cukup 

2 AYR 2 1 2 2 1 8 Cukup 

3 AI 2 2 2 2 2 10 Baik 

4 AMH 2 1 2 2 3 10 Baik 

5 ABF 2 2 2 3 2 11 Baik 

6 AS 1 2 3 3 2 11 Baik 

7 AF 2 2 2 3 2 11 Baik 

8 AI 1 1 2 3 1 8 Cukup 

9 AKH 2 2 2 3 3 12 Baik 

10 AHU 3 2 2 3 3 13 Sangat Baik 

11 AAA 2 1 1 3 3 10 Baik 

12 AH 1 2 2 3 3 11 Baik 

13 AF 1 2 3 3 3 12 Baik 

14 AASN 1 1 3 2 3 10 Baik 

15 ABP 3 1 2 3 2 11 Baik 

16 BWM 2 2 3 2 2 12 Baik 

17 CIKP 2 2 2 3 3 12 Baik 

18 CRPB 3 2 2 3 3 13 Sangat Baik 

19 CUL 1 2 2 3 3 11 Baik 

20 CPM 1 2 3 3 2 11 Baik 

21 DW 2 1 2 2 1 8 Cukup 

22 DAS 3 1 1 3 2 10 Baik 

23 DS 2 2 2 3 3 12 Baik 

24 DFA 2 2 1 2 2 9 Cukup 

25 DSD 1 2 2 3 3 11 Baik 

26 DEA 3 2 2 3 3 13 Sangat Baik 

27 EY 2 2 2 2 1 9 Cukup 

28 ETSM 1 2 2 3 1 9 Cukup 

29 FR 3 2 2 3 3 13 Sangat Baik 

30 GRS 1 1 3 3 1 9 Cukup 

31 HDA 1 1 1 3 2 8 Cukup 

32 HS 2 1 2 3 1 9 Cukup 

Jumlah 58 52 64 88 73 335  

Rata-rata 1,81 1, 63 2 2,75 2,28 10,47  

Kategori Baik 
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Hasil Pengamatan Keterampilan Menulis Narasi Bahasa Jawa Siswa  

Siklus III 

No. Nama 
Indikator 

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 5 

1 MAR 2 1 1 3 3 10 Baik 

2 AYR 1 2 2 3 1 9 Cukup 

3 AI 3 1 1 3 3 11 Baik 

4 AMH 1 2 3 3 3 12 Baik 

5 ABF 2 1 3 3 3 12 Baik 

6 AS 2 2 3 3 1 11 Baik 

7 AF 3 2 2 3 3 13 Sangat Baik 

8 AI 1 1 2 3 2 9 Cukup 

9 AKH 2 2 2 3 3 12 Baik 

10 AHU 3 2 3 3 3 14 Sangat Baik 

11 AAA 3 1 2 3 3 12 Baik 

12 AH 2 2 2 3 3 12 Baik 

13 AF 3 2 1 3 3 12 Baik 

14 AASN 1 2 2 3 3 11 Baik 

15 ABP 2 2 2 3 2 11 Baik 

16 BWM 2 2 2 3 2 11 Baik 

17 CIKP 2 2 2 3 3 12 Baik 

18 CRPB 2 2 3 3 3 13 Sangat Baik 

19 CUL 2 2 3 3 3 13 Sangat Baik 

20 CPM 2 2 2 3 3 12 Baik 

21 DW 1 1 1 3 3 9 Cukup 

22 DAS 2 1 2 3 3 11 Baik 

23 DS 3 1 3 3 3 13 Sangat Baik 

24 DFA 2 1 2 3 3 11 Baik 

25 DSD 3 2 2 3 3 13 Sangat Baik 

26 DEA 3 2 2 3 3 13 Sangat Baik 

27 EY 2 2 2 3 3 12 Baik 

28 ETSM 1 1 1 3 3 9 Cukup 

29 FR 2 2 3 3 3 13 Sangat Baik 

30 GRS 1 2 1 3 2 9 Cukup 

31 HDA 1 2 3 3 1 10 Baik 

32 HS 2 2 3 3 1 11 Baik 

Jumlah 64 54 67 96 84 365  

Rata-rata 2 1,69 2,09 3 2,63 11,41  

Kategori Baik 
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Lampiran 15. Hasil Belajar Siswa 

Hasil Belajar Siswa Menulis Narasi Bahasa Jawa 

No. Nama 
Siklus 

I II III 

1 MAR 47 60 67 

2 AYR 47 53 60 

3 AI 67 67 73 

4 AMH 67 67 80 

5 ABF 67 73 80 

6 AS 67 73 73 

7 AF 67 80 87 

8 AI 47 53 60 

9 AKH 60 80 80 

10 AHU 80 87 93 

11 AAA 67 67 80 

12 AH 67 73 80 

13 AF 67 80 80 

14 AASN 47 67 73 

15 ABP 67 73 73 

16 BWM 67 73 80 

17 CIKP 80 80 80 

18 CRPB 87 87 87 

19 CUL 67 73 87 

20 CPM 67 73 80 

21 DW 47 53 60 

22 DAS 67 67 73 

23 DS 80 80 87 

24 DFA 47 60 73 

25 DSD 73 73 87 

26 DEA 87 87 87 

27 EY 60 60 80 

28 ETSM 47 53 60 

29 FR 80 87 87 

30 GRS 47 60 60 

31 HAD 53 53 67 

32 HS 60 60 73 

Jumlah 2054 2232 2447 

Rata-rata 64,19 69,75 76,49 

Ketuntasan klasikal 62,5% 71,83% 84,38% 
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Hasil Belajar Siswa (Tes) 

 

No. Nama 
Siklus 

I II III 

1 MAR 60 60 80 

2 AYR 60 80 80 

3 AI 100 80 100 

4 AMH 100 80 80 

5 ABF 80 80 80 

6 AS 60 60 60 

7 AF 80 100 100 

8 AI 40 60 100 

9 AKH 60 60 100 

10 AHU 80 100 100 

11 AAA 80 100 100 

12 AH 80 80 80 

13 AF 80 80 100 

14 AASN 40 60 80 

15 ABP 100 100 100 

16 BWM 80 80 80 

17 CIKP 100 100 100 

18 CRPB 80 100 100 

19 CUL 60 80 80 

20 CPM 80 80 100 

21 DW 60 80 80 

22 DAS 80 80 80 

23 DS 80 100 100 

24 DFA 20 60 60 

25 DSD 100 100 100 

26 DEA 100 100 100 

27 EY 80 100 100 

28 ETSM 60 60 60 

29 FR 80 100 100 

30 GRS 60 80 100 

31 HAD 80 80 80 

32 HS 80 60 100 

Jumlah 2380 2620 2860 

Rata-rata 74,4 81,87 89,38 

Ketuntasan klasikal 65,63% 75% 90,63% 
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SIKLUS I 
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SIKLUS II 
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SIKLUS III 
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Lampiran 16. Surat-surat Penelitian 
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