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ABSTRAK 
 

Sari, Indah Pinta. 2013. Peningkatan Keterampilan Menulis Aksara Jawa 
melalui Model Problem Based Intruction dengan Media Flashcard Siswa 
Kelas IV SDN Patemon 01 Semarang. Skripsi. Jurusan PGSD. Fakultas 
Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Sri 
Sukasih, S.S., M.Pd., Pembimbing II Masitah, S.Pd., M.Pd., 237 halaman. 

 
Berdasarkan observasi awal di SDN Patemon 01 Semarang ditemukan 

masalah dalam pembelajaran di kelas IV. Guru dalam pembelajaran bahasa Jawa 
masih menggunakan metode kurang bervariasi, belum menggunakan media 
pembelajaran yang sesuai dengan materi, serta ketuntasan hasil belajar klasikal 
hanya mencapai 38%.. Guna meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas 
tersebut peneliti menerapkan model Problem Based Intruction dengan media 
flashcard. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah model Problem 
Based Intruction dengan media flashcard pada pembelajaran menulis aksara Jawa 
dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, serta  keterampilan 
menulis siswa kelas IV SDN Patemon 01 Semarang.  

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas melalui 
penerapan model Problem Based Intruction dengan media flashcard yang terdiri 
atas tiga siklus. Setiap siklus terdapat empat tahapan yang dilalui yaitu 
perencanaan, pelaksanakan, pengamantan dan refleksi. Subjek penelitian ini 
adalah siswa dan guru kelas IV SDN Patemon 01 Semarang. Teknik pengumpulan 
data menggunakan metode observasi, metode wawancara, metode tes, 
dokumentasi, dan catatan lapangan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif 
kuantitatif dan analisis deskripstif kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Keterampilan guru siklus I 
mendapatkan skor 23 kategori cukup, pada siklus II skor 29 kategori baik, dan 
siklus III meningkat dengan skor 37 kategori sangat baik. (2) Aktivitas siswa 
siklus I mendapatkan skor 22.4 kategori cukup, pada siklus II skor 27.8 kategori 
baik, dan siklus III meningkat dengan skor 33.2 kategori sangat baik. (3) 
keterampilan menulis siswa siklus I mendapatkan skor 6.9 kategori cukup, pada 
siklus II skor 7.5 kategori baik, dan siklus III meningkat dengan skor 10 kategori 
sangat baik. (4) Ketuntasan belajar klasikal siswa siklus I 57% meningkat pada 
siklus II menjadi 76%, dan meningkat pada siklus III menjadi 89%.  

Kesimpulan penelitian ini adalah melalui penerapan model Problem Based 
Intruction dengan media flashcard dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 
bahasa Jawa meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan keterampilan menulis 
siswa. Hendaknya model pembelajaran Problem Based Intruction dengan media 
flashcard diterapkan dan dikembangkan karena dapat meningkatkan keterampilan 
guru, aktivitas siswa, dan keterampilan menulis siswa. 

 
Kata kunci: Keterampilan Menulis, aksara Jawa, Model Pembelajaran Problem 
Based Intruction, flashcard 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

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 meliputi 

keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata 

pelajaran yang ada (Permendiknas No.22, 2006: 9). Mata pelajaran bahasa Jawa 

merupakan bagian dari mata pelajaran muatan lokal. Mata pelajaran muatan lokal 

bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan perilaku 

kepada peserta didik agar mereka memiliki wawasan yang mantap tentang 

keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai /aturan 

yang berlaku di daerahnya dan mendukung kelangsungan pembangunan daerah 

serta pembangunan nasional.  

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 423.5/5/2010 tanggal 27 

Januari 2010 memutuskan bahwa kurikulum mata pelajaran muatan lokal (bahasa 

Jawa) wajib untuk jenjang pendidikan SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs negeri 

dan swasta di Provinsi Jawa Tengah. Dalam kurikulum tersebut disebutkan bahwa 

pembelajaran bahasa Jawa merupakan sarana pelestarian bahasa Jawa yang 

didalamnya memuat standar isi dan standar kompetensi lulusan mata pelajaran 

muatan lokal (bahasa Jawa) SD/MI dan SMP/MTs. SK Gubernur Jawa Tengah ini 



 
 

2 
 

 
 

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

yang berisi tentang peningkatan mutu pendidikan di Jawa Tengah terutama 

tentang penanaman nilai-nilai luhur dan penguasaan bahasa Jawa bagi siswa 

SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/Mts, dan SMA/SMALB/SMK/MA negeri dan 

swasta Provinsi Jawa Tengah. 

Menurut kurikulum mata pelajaran bahasa Jawa (2010), standar kompetensi 

mata pelajaran bahasa Jawa kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD mengarah pada 

pemenuhan empat aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. Keterampilan menulis aksara Jawa merupakan salah satu 

kompetensi yang harus dipenuhi dalam mata pelajaran bahasa Jawa dalam aspek 

menulis. 

Aksara Jawa merupakan salah satu peninggalan budaya yang tak ternilai 

harganya. Bentuk aksara dan seni pembuatannya menjadi suatu peninggalan yang 

patut untuk dilestarikan. Aksara Jawa mempunyai nilai yang sangat tinggi, baik 

itu nilai secara estetis (sastra) maupun nilai spiritual sebagai ajaran budi pekerti 

luhur pada manusia. Pelestarian aksara Jawa diupayakan oleh pemerintah dengan 

memasukkan kompetensi menulis aksara Jawa ke dalam kurikulum pendidikan. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh BAPEDA DIY (2004: 73-74) 

mengenai kondisi pembelajaran bahasa Jawa di lapangan menunjukkan 93% guru 

di SD dan SMP hanya menggunakan metode ceramah dalam setiap penyampaian 

materi pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran belum maksimal. Disini 

terlihat bahwa yang menjadi kendala siswa dalam belajar menguasai aksara Jawa 

ialah pada sistem ejaan bahasa Jawa berhuruf Jawa dan pada metode 
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pembelajarannya. Kedua aspek ini dirasa perlu  dan direvisi secara serius dan 

berkesinambungan. Hal ini antara lain untuk menyesuaikan perubahan 

kebahasaannya, dan membawa siswa kepada kemudahan dalam proses 

pembelajarannya.  

Kondisi tersebut juga dialami siswa kelas IV SDN Patemon 01 Semarang. 

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa siswa kelas IV SDN Patemon 01 

Semarang masih kesulitan dalam menulis aksara Jawa, kurang termotivasi untuk 

mengikuti pembelajaran sehingga pasif dan tidak fokus dalam memperhatikan 

mateti. Siswa masih kesulitan dalam menghafal bentuk-bentuk aksara Jawa dan 

menulis kata atau kalimat yang menggunakan aksara Jawa. Permasalahan lainnya 

yaitu guru kurang terampil dalam memilih model pembelajaran yang menarik 

minat siswa untuk belajar menulis aksara Jawa. Guru juga belum memaksimalkan 

penggunaan media pembelajaran untuk memudahkan siswa menghafal bentuk-

bentuk aksara Jawa.  

Hal ini didukung dengan data hasil belajar menulis aksara Jawa siswa kelas 

IV SDN Patemon 01 Semarang dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

ditetapkan oleh sekolah yaitu 64. Sebanyak 23 (62,2%) dari 37 siswa mendapat 

nilai di bawah KKM. Pencapaian nilai terendah siswa yaitu 58 dan nilai tertinggi 

yang diperoleh siswa yaitu 74, dengan nilai rata-rata kelas yaitu 65. Dengan 

melihat data hasil belajar dan pelaksanaan pembelajaran menulis aksara Jawa 

tersebut, maka sangat diperlukan upaya untuk meningkatkan keterampilan 

menulis aksara Jawa sehingga kualitas pembelajaran bahasa Jawa di kelas IV 

SDN Patemon 01 Semarang dapat meningkat. 
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Agar pemahaman mengenai tulisan Jawa terutama cara menulisnya 

meningkat, maka pembelajaran menulis aksara Jawa harus dikemas lebih menarik 

baik dalam segi model pembelajaran maupun media pembelajarannya. Maka 

untuk memperbaiki keadaan pembelajaran tersebut, peneliti menggunakan salah 

satu model pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan 

menulis aksara Jawa yaitu model pembelajaran Problem Based Instruction 

dengan media flashcard. 

Model pembelajaran Problem Based Intruction sebagai alternatif 

pemecahan masalah. Menurut  Arends (dalam Trianto 2007: 68), Problem Based 

Intruction merupakan suatu model pembelajaran dengan kegiatan siswa 

mengerjakan permasalahan yang otentik untuk menyusun pengetahuan mereka 

sendiri, mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, 

mengembangkan kemandirian dan percaya diri. Dengan demikian, melalui 

Problem Based Intruction siswa terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai 

konsep yang dipelajari secara holistik, bermakna, otentik, dan aktif, memecahkan 

sendiri masalah-masalah dari suatu konsep yang dipelajari, sedangkan guru lebih 

banyak bertindak sebagai motivator dan fasilitator. Situasi belajar yang 

diharapkan di sini adalah siswa yang lebih banyak berperan (kreatif). 

Media flashcard dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran menulis 

aksara Jawa dengan model Problem Based Intruction agar siswa lebih mudah 

dalam memahami materi. Media flashcard adalah media pembelajaran dalam 

bentuk kartu bergambar yang ukurannya seukuran postcard atau sekitar 25 x 30 

cm. Gambar yang ditampilkan dalam kartu tersebut adalah gambar atau foto yang 
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sudah ada dan di tempelkan pada lembaran kartu-kartu tersebut. Gambar yang ada 

pada media ini adalah rangkaian pesan yang disajikan dengan keterangan pada 

bagian belakangnya (Indriana 2011:  68-69). 

Prosedur penerapan pembelajaran Problem Based Instruction dengan media 

flashcard adalah (1) siswa memperhatikan guru dalam menyampaikan materi 

yaitu berupa permasalahan autentik yang menjadi bahan kajian, siswa juga 

mengamati dan mendengarkan penjelasan guru mengenai media pembelajaran 

berupa flashcard; (2) siswa berfikir secara individual maupun berdiskusi dalam 

kelompok tentang masalah autentik/pertanyaan yang diberikan guru; (3) siswa 

mendapat bimbingan dari guru dalam berfikir dan berdiskusi tentang masalah 

tersebut, serta dalam menggunakan media flashcard; (4) siswa membuat hasil 

karya yaitu berupa laporan hasil pemikiran dan diskusinya yang diisikan dalam 

flashcard yang masih kosong; (5) siswa menyajikan hasil diskusinya; dan (6) 

siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran yang telah dipelajari. 

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan menulis aksara 

Jawa pada siswa kelas IV SDN Patemon 01 Semarang, yaitu untuk meningkatkan 

keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran, meningkatkan aktivitas siswa, 

dan keterampilan menulis aksara Jawa. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti akan melakukan penelitian 

tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Keterampilan Menulis Aksara Jawa 

melalui Model Problem Based Intruction dengan Media Flashcard  Siswa Kelas 

IV SDN Patemon 01 Semarang”. 
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1.2. PERUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: Bagaimanakah cara meningkatkan keterampilan menulis aksara 

Jawa pada siswa kelas IV SDN Patemon 01 Semarang? 

Rumusan masalah di atas kemudian dirinci sebagai berikut: 

1. Apakah model Problem Based Intruction dengan media flashcard dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis aksara Jawa 

pada siswa kelas IV SDN Patemon 01 Semarang? 

2. Apakah model Problem Based Intruction dengan media flashcard dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran menulis aksara 

Jawa pada siswa kelas IV SDN Patemon 01 Semarang? 

3. Apakah model Problem Based Intruction dengan media flashcard dapat 

meningkatkan keterampilan menulis aksara Jawa pada siswa kelas IV SDN 

Patemon 01 Semarang? 

1.2.2. Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah, maka untuk meningkatkan keterampilan 

menulis aksara Jawa pada siswa kelas IV SDN Patemon 01 Semarang peneliti 

menyusun pemecahan masalah melalui penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 

tiga siklus melalui penerapan model pembelajaran Problem Based Intruction 

dengan media flashcard. 

Adapun langkah-langkah penerapan model pembelajaran Problem Based 

Intruction menurut Ibrahim (dalam Trianto 2007: 71) dengan media flashcard 
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adalah sebagai berikut: 

1. Orientasi siswa pada masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menunjukkan dan 

menjelaskan media flashcard, mengajukan cerita untuk memunculkan 

masalah, memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang 

dipilih. 

2. Mengorganisasi siswa untuk belajar  

Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan 

tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. 

3. Membimbing penyelidikan individual ataupun kelompok 

Guru membimbing siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai 

untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, serta bimbingan 

dalam menggunakan media flashcard. 

4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya 

yaitu berupa laporan hasil pemikiran dan diskusinya yang diisikan dalam 

flashcard yang masih kosong. 

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap hasil tulisan aksara Jawa dan proses-proses yang mereka gunakan. 

 
1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dirumuskan tujuan penelitian 

sebagai berikut: 
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1.3.1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis 

aksara Jawa  siswa kelas IV SDN Patemon 01 Semarang. 

1.3.2.Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah: 

1. Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis aksara Jawa 

melalui model pembelajaran Problem Based Intruction dengan media 

flashcard pada kelas IV SDN Patemon 01 Semarang. 

2. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis aksara Jawa 

melalui model pembelajaran Problem Based Intruction dengan media 

flashcard pada kelas IV SDN Patemon 01 Semarang. 

3. Meningkatkan keterampilan menulis aksara Jawa melalui model 

pembelajaran Problem Based Intruction dengan media flashcard pada kelas 

IV SDN Patemon 01 Semarang. 

 
1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1.4.1. Manfaat teoritis 

Menambah pengalaman, kemampuan guru, serta sebagai bahan masukan 

untuk kegiatan-kegiatan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

pembelajaran bahasa Jawa. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

1.4.2.1. Manfaat bagi Siswa 

Penerapan model pembelajaran Problem Based Intruction dengan 

media flashcard dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa 

pada pembelajaran bahasa Jawa, meningkatkan aktivitas siswa dalam 

keterampilan menulis aksara Jawa, dan meningkatkan keterampilan 

menulis aksara Jawa. 

1.4.2.2.   Manfaat bagi Guru 

Penerapan model pembelajaran Problem Based Intruction dengan 

media flashcard dapat memberikan wawasan tentang model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan menulis aksara 

Jawa dan meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran bahasa 

Jawa. 

1.4.2.3. Manfaat bagi Sekolah 

Penerapkan model pembelajaran Problem Based Intruction dengan 

media flashcard dapat memberikan inovasi pada pelaksanaan 

pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan materi pelajaran yang 

nantinya akan berpengaruh pada kemajuan sekolah dan prestasi sekolah 

di bidang akademik. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. KAJIAN TEORI 

2.1.1. Belajar 

Menurut Sardiman (2011: 20) belajar merupakan perubahan tingkah laku 

atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, 

mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya. Begitu pula menurut 

Slameto (2010: 2) belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Ciri-ciri 

perubahan tingkah laku dalam pengertian belajar tersebut adalah sebagai berikut: 

(1) perubahan terjadi secara sadar;  (2) perubahan dalam belajar bersifat kontinu 

dan fungsional; (3) perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif; (4) 

perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara; (5) perubahan dalam belajar 

bertujuan atau terarah; dan (6) perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. 

Dimyati (2009: 7) berpendapat bahwa belajar merupakan tindakan dan 

perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh 

siswa sendiri. Siswa adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. 

Proses belajar terjadi berkat siswa memperoleh sesuatu yang ada di lingkungan 

sekitar. Lingkungan yang dipelajari oleh siswa berupa keadaan alam, benda-

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

belajar. Tindakan belajar tentang suatu hal tersebut tampak sebagai perilaku 
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belajar yang tampak dari luar.  

Prinsip belajar yang harus diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran yaitu 

(1) kesiapan belajar; (2) perhatian; (3) motivasi; (4) keaktifan siswa; (5) 

mengalami sendiri; (6) pengulangan; (7) materi pelajaran yang menantang; (8) 

balikan dan penguatan; (9) perbedaan individual (Hamdani 2011: 22). Proses 

mengajar bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru kepada siswa, 

tetapi suatu kegiatan yang memungkinkan siswa merekonstruksi sendiri 

pengetahuannya sehingga mampu menggunakan pengetahuan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Belajar yang efektif dapat membantu siswa untuk meningkatkan 

kemampuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan instruksional yang ingin 

dicapai. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, guru harus memerhatikan 

kondisi internal dan eksternal siswa. Kondisi internal adalah kondisi atau situasi 

yang ada dalam diri siswa, seperti kesehatan, keterampilan, kemampuan, dan 

sebagainya. Kondisi eksternal adalah kondisi yang ada di luar diri pribadi siswa, 

misalnya ruang belajar yang bersih, sarana dan prasarana belajar yang memadai, 

dan sebagainya. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa belajar adalah 

suatu proses kegiatan yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan 

tingkah laku. Perubahan tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu 

pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, 

harga diri, minat, watak, penyesuaian diri. 
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2.1.2. Pembelajaran 

Kustandi (2011: 5) berpendapat bahwa pembelajaran merupakan suatu 

usaha sadar guru/pengajar untuk membantu siswa atau anak didiknya, agar 

mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. 

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. Keempat 

komponen pembelajaran tersebut harus diperhatikan guru dalam memilih dan 

menentukan model-model pembelajaran apa yang akan digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran, 

terdapat beberapa komponen yang dapat menunjang, yaitu komponen tujuan, 

komponen materi, komponen strategi belajar mengajar, dan komponen evaluasi. 

Masing-masing komponen tersebut saling terkait dan saling memengaruhi satu 

sama lain. 

Menurut Trianto (2011: 17) dalam makna yang lebih kompleks 

pembelajaran hakikatnya adalah usaha sadar dari seorang guru untuk 

membelajarkan siswanya dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. 

Pembelajaran merupakan interaksi dua arah dari seorang guru dan peserta didik, 

dimana antara keduanya terjadi komunikasi (transfer) yang intens dan terarah 

menuju pada suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya.  

Menurut Hamdani (2011: 23) salah satu sasaran pembelajaran adalah 

membangun gagasan sainstifik setelah siswa berinteraksi dengan lingkungan, 

peristiwa, dan informasi dari sekitarnya. Pada dasarnya, semua siswa memiliki 
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gagasan atau pengetahuan awal yang sudah terbangun. Dari pengetahuan awal dan 

pengalaman yang ada, siswa menggunakan informasi yang berasal dari 

lingkungannya dalam rangka mengonstruksi interpretasi pribadi serta makna-

maknanya. Makna dibangun ketika guru memberikan permasalahan yang relevan 

dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah ada sebelumnya, memberi 

kesempatan kepada siswa menemukan dan menerapkan idenya sendiri. Untuk 

membangun makna tersebut, proses belajar mengajar berpusat pada siswa. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran adalah suatu kegiatan komunikasi yang berarti menghasilkan respon 

antara siswa dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk 

memperoleh ilmu, pengetahuan, penguasaan kemahiran dan perilaku, serta 

pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. 

2.1.3.Kualitas Pembelajaran 

2.1.3.1.  Pengertian Kualitas Pembelajaran 

Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau keefektifan. Menurut 

Etzioni (dalam Hamdani 2011: 194), secara definitif efektivitas dapat dinyatakan 

sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Dengan 

demikian, efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu 

memberikan gambaran mengenai keberhasilan seseorang dalam mencapai sasaran 

atau tingkat pencapaian tujuan-tujuan. Efektivitas belajar adalah tingkat 

pencapaian tujuan pembelajaran, pencapaian tujuan tersebut berupa peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap melalui proses 

pembelajaran. 



 
 

14 
 

 
 

Menurut Depdiknas (2004: 4) indikator kualitas pembelajaran dapat dilihat 

antara lain dari perilaku pembelajaran guru, perilaku dan dampak belajar siswa, 

iklim pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan sistem 

pembelajaran. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pembelajaran dapat dilihat dari perilaku pendidik, perilaku dan dampak belajar 

peserta didik, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, kualitas media 

pembelajaran, dan sistem pembelajaran.  Berdasarkan indikator kualitas 

pembelajaran tersebut, peneliti akan mengkaji tiga indikator kualitas 

pembelajaran, yaitu keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar. 

2.1.3.2. Keterampilan Guru dalam Pembelajaran 

Keterampilan dasar mengajar merupakan suatu karakteristik umum dari 

seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang 

diwujudkan melalui tindakan. Keterampilan dasar mengajar pada dasarnya adalah 

berupa bentuk-bentuk perilaku bersifat mendasar dan khusus yang harus dimiliki 

oleh seorang guru sebagai modal awal untuk melaksanakan tugas-tugas 

pembelajarannya secara terencana dan professional (Rusman 2012: 80).  

Berikut Indikator keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai guru 

menurut Hasibuan dan Moedjiono (2010: 58). 

2.1.3.2.1. Keterampilan memberi penguatan 

Memberikan penguatan diartikan dengan tingkah laku guru dalam merespon 

secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang memungkinkan tingkah laku 

tersebut timbul kembali. Beberapa komponen keterampilan memberi penguatan 
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antara lain: (a) penguatan verbal; (b) penguatan gestural; (c) penguatan dengan 

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

memberikan kegiatan yang menyenangkan; dan (f) penguatan berupa tanda atau 

benda. 

2.1.3.2.2. Keterampilan bertanya 

Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respons dari seseorang 

yang dikenai. Respons yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan 

ha-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Adapun komponen keterampilan 

dasar bertanya meliputi: (1) pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat; 

(2) pemberian acuan supaya siswa dapat menjawab dengan tepat; (3) pemusatan 

ke arah jawaban yang diminta; (4) pemindahan giliran menjawab agar tidak 

didominasi oleh beberapa orang siswa saja; (5) penyebaran pertanyaan, 

pertanyaan diberikan ke kelas terlebih dahulu setelah itu pertanyaan disebar untuk 

memberikan kesempatan pada semua siswa; (6) pemberian waktu berpikir; dan (7) 

pemberian tuntunan bagi siswa yang mengalami kesukaran dalam menjawab 

pertanyaan. 

2.1.3.2.3. Keterampilan menggunakan variasi 

Komponen keterampilan menggunakan variasi meliputi: (a) variasi dalam 

gaya mengajar guru; (b) variasi penggunaan media dan bahan-bahan pengajaran; 

dan (c) variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Penerapan keterampilan 

mengadakan variasi harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, materi dan 

latar belakang sosial budaya serta kemampuan siswa, berlangsung secara 

berkesinambungan, serta dilakukan secara wajar dan terencana. 
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2.1.3.2.4. Keterampilan menjelaskan 

Menjelaskan berarti menyajikan informasi lisan yang diorganisasikan secara 

sistematis dengan tujuan menunjukkan hubungan. Penekanan memberikan 

penjelasan adalah penalaran siswa. Dalam garis besarnya komponen keterampilan 

menjelaskan meliputi: (1) merencanakan penjelasan; (2) menyajikan penjelasan. 

2.1.3.2.5. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

Membuka pelajaran diartikan dengan perbuatan guru untuk menciptakan 

suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada apa 

yang akan dipelajari. Menutup pelajaran adalah kegiatan guru untuk mengakhiri 

kegiatan inti pelajaran. Komponen keterampilan adalah sebagai berikut: (1) 

membuka pelajaran (menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberi 

acuan, dan membuat kaitan); (2) menutup pelajaran (meninjau kembali dengan 

cara merangkum inti pelajaran  dan mengevaluasi dengan berbagai bentuk 

evaluasi) 

2.1.3.2.6. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Keterampilan mengajar kelompok kecil diartikan sebagai perbuatan guru 

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

kecil dan hanya seorang untuk perorangan. Komponen keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan terdiri dari: (1) keterampilan mengadakan 

pendekatan pribadi; (2) keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran; 

(3) keterampilan membimbing dan memberi kemudahan belajar; dan (4) 

keterampilan merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. 
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2.1.3.2.7. Keterampilan mengelola kelas 

Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru untuk 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya ke kondisi yang optimal jika terjadi gangguan, baik dengan 

cara mendisiplinkan ataupun melakukan kegiatan remedial. Komponen-komponen 

dalam mengelola kelas adalah: (1) keterampilan yang berhubungan dengan 

penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, seperti menunjukkan 

sikap tanggap, membagi perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberikan 

petunjuk-petunjuk yang jelas, menegur dan memberi penguatan; (2) keterampilan 

yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal, seperti 

modifikasi tingkah laku, pengelolaan kelompok, menemukan dan memecahkan 

tingkah laku yang menimbulkan masalah. 

2.1.3.2.8. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang teratur dengan melibatkan 

sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka kooperatif yang optimal dengan 

tujuan berbagai informasi atau pengalaman, mengambil keputusan atau 

memecahkan suatu masalah. Komponen-komponen keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil meliputi: (1) pemusatan perhatian; (2) memperjelas 

permasalahan; (3) menganalisa pandangan siswa; (4) meningkatkan urunan 

pikiran siswa; (5) menyebarkan kesempatan berpartisipasi; dan (6) menutup 

diskusi. 

Berdasarkan uraian tersebut maka yang dimaksud dengan keterampilan 

mengajar guru adalah seperangkat kemampuan/kecakapan guru dalam 
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melatih/membimbing aktivitas dan pengalaman seseorang serta membantunya 

berkembang dan menyesuaikan diri kepada lingkungan.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, indikator untuk mengetahui keterampilan 

guru dalam menggunakan model Problem Based Instruction dalam materi aksara 

Jawa dengan media flashcard adalah (1) melaksanakan kegiatan pra 

pembelajaran; (2) membuka pelajaran dengan apersepsi; (3) menyampaikan 

tujuan pembelajaran; (4) menjelaskan materi pembelajaran yang akan dipelajari 

memanfaatkan media flashcard; (5) menyampaikan permasalahan autentik yang 

menjadi bahan kajian; (6) mengorganisasikan siswa untuk belajar; (7) 

membimbing kegiatan diskusi dan presentasi; (8) memberikan penguatan kepada 

siswa; (9) memberikan kesimpulan pembelajaran; dan (10) memberikan evaluasi 

dan tindak lanjut. 

2.1.3.3.Aktivitas Belajar Siswa 

Sardiman (2011: 95) berpendapat bahwa aktivitas diperlukan dalam belajar 

sebab pada prinsipnya belajar adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku. Tidak 

ada belajar kalau tidak ada aktivitas, itu sebabnya aktivitas merupakan prinsip 

atau asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar.  

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

semata, tetapi juga ditentukan oleh aktivitas nonfisik seperti mental, intelektual, 

dan emosional. Belajar sangat diperlukan adanya aktivitas.  Tanpa aktivitas, 

kegiatan belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik. 

Diedrich (dalam Hamalik 2010: 172) menggolongkan 8 aktivitas siswa 

dalam pembelajaran sebagai berikut: 



 
 

19 
 

 
 

a. Visual activities, yaitu membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain 

b. Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi 

c. Listening activities, yaitu mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, musik, 

dan pidato 

d. Writing activities, seperti menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin 

e. Drawing activities, yaitu menggambar, membuat grafik, peta, diagram 

f. Motor activities, seperti melakukan percobaan, membuat konstruksi, model 

reparasi, bermain, berkebun, beternak 

g. Mental activities, yaitu menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan 

h. Emotion activities, seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 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. 

Indikator aktivitas siswa dalam keterampilan menulis aksara Jawa melalui 

model Problem Based Instruction dengan media flashcard siswa kelas IV SDN 

Patemon 01 Semarang adalah (1) mempersiapkan diri untuk mengikuti 

pembelajaran; (2) memperhatikan penjelasan guru; (3) mengamati media 

pembelajaran berupa flashcard yang ditunjukkan guru; (4) aktif bertanya dan 
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menjawab pertanyaan; (5) siswa berkelompok; (6) berfikir, tanya jawab dan 

berdiskusi tentang masalah autentik yang disampaikan guru serta membuat hasil 

karya/laporan hasil diskusi; (7) mempertanggungjawabkan (mempresentasikan) 

hasil karya/laporan hasil diskusi; (8) merangkum materi/kesimpulan hasil 

pembelajaran; (9) mengerjakan soal evaluasi. 

2.1.3.4. Hasil Belajar 

Menurut Suprijono (2011: 5) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-

nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Hasil belajar 

dapat berupa: (a) informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan 

dalam bentuk bahasa baik lisan maupun tertuis; (b) keterampilan intelektual yaitu 

pengetahuan mempresentasikan konsep dan lambang; (c) Strategi kognitif yaitu 

kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri; (d) 

keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani 

dalam urusan dan koordinasi; (e) Sikap adalah kemampuan menerima atau 

menolak objek berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar (Rifa’i dan Anni 2009: 85). Oleh karena itu, 

apabila pembelajar mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan 

perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. Dalam pembelajaran, 

perubahan perilaku yang harus dicapai oleh pembelajar setelah melaksanakan 

aktivitas belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. 

Bloom (dalam Poerwanti, 2008: 1.23) mengklasifikasikan kemampuan hasil 

belajar ke dalam tiga kategori/ranah, yaitu (a) ranah proses berfikir (ranah 
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kognitif), yang berkaitan dengan kognisi atau penalaran/pemikiran meliputi 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi, dan berkreasi; (b)  ranah 

nilai atau sikap (ranah afektif) yang berkaitan dengan afeksi atau rasa meliputi 

penerimaan, penanggapan, penilaian, pengorganisasian, dan pembentukan pola 

hidup; (c) ranah keterampilan (ranah psikomotorik) yang berkaitan dengan 

gerakan reflex, gerakan dasar, gerakan persepsi, gerakan kemampuan fisik, 

gerakan terampil, gerakan indah dan kreatif.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan perubahan perilaku yang diperoleh setelah proses pembelajaran. Hasil 

belajar yang ingin dicapai berupa ketiga ranah yaitu kognitif, afektif dan 

psikomotor.  

Indikator hasil belajar siswa dalam memahami pembelajaran aksara jawa 

dengan menggunakan model Problem Based Instruction meliputi  ranah kognitif, 

ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Indikator keberhasilan siswa pada ranah 

kognitif yaitu kemampuan siswa dalam menulis aksara Jawa. Pada ranah afektif 

yaitu dengan penilaian perfomansi saat pelaksanaan diskusi dan presentasi seperti 

kerjasama dan partisipasi. Sedangkan psikomotorik dinilai melalui penulisan 

aksara Jawa yang meliputi ketepatan tulisan, kerapian tulisan, dan kejelasan 

tulisan. 

2.1.4. Hakikat Bahasa 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang 

bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk 

bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri, percakapan (perkataan) 
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yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun. 

Santosa (2008: 1.2) berpendapat bahwa bahasa adalah alat untuk 

berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi, dalam arti alat untuk menyampaikan 

pikiran, gagasan, konsep atau perasaan. Dalam studi sosiolinguistik, bahasa 

diartikan sebagai sebuah sistem lambang, berupa bunyi, bersifat arbitrer, 

produktif, dinamis, beragam dan manusiawi. Dalam kegiatan pembelajaran, 

keterampilan berbahasa memiliki empat komponen yang saling mempengaruhi 

yaitu menyimak, berbicara, membaca dan menulis (Tarigan 2008: 1). 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa merupakan 

alat komunikasi di dalam masyarakat yang berbentuk suara dimana dalam suara 

tersebut terkandung makna.  

2.1.5.Keterampilan Menulis 

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, dalam kegiatan menulis, 

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

pengembangan paragraf, dan logika berbahasa.   

Tarigan (2008: 22) menyatakan bahwa menulis ialah menurunkan atau 

melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang 

dipahami oleh seseorang, sehingga orang-orang lain dapat membaca lambang-

lambang grafik tersebut jika memahami bahasa dan gambaran grafik tersebut. 

Jadi menulis merupakan suatu bentuk latihan karena siswa tidak otomatis 

memiliki kemampuan menulis melainkan dari proses pembelajaran. Menulis 
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merupakan proses kebahasaan yang rumit karena menulis bukan hanya menyalin 

kata-kata saja melainkan menuangkan pikiran dalam bentuk yang terstruktur. 

2.1.6.Aksara Jawa 

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

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

sejarah di balik terciptanya huruf ini. Dan dalam cerita itu terkandung banyak 

makna dan filosofi yang terkandung di dalamnya tentang berbagai ajaran luhur 

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

kejujuran, kerendahan atasan mengakui kesalahannya, tentang keserakahan atau 

nafsu yang mampu dikalahkan oleh kesucian. Menurut Hartati (dalam Rohmadi, 

2011: 192) sejarah aksara Jawa berupa legenda hanacaraka berasal dari aksara 

Brahmi yang asalnya dari Hindhustan.  

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

berjumlah 20 lahir dari kisah Aji Saka. Seorang tokoh yang berhasil menaklukkan 

kekejaman Dewata Cengkar. Dikisahkan bahwa Aji Saka sedang mengembara 

bersama kedua abdi setianya yang bernama Dora dan Sembada, kedua abdi ini 

sama-sama setia dan sakti. Dalam suatu perjalanan sampailah mereka di pulau 

Majethi. Setelah beberapa saat singgah di pulau Majethi, Aji Saka ingin pergi 

meninggalkan pulau itu. Dia menunjuk Sembada untuk menemaninya 

mengembara. Sedangkan Dora disuruh tetap tinggal di pulau Majethi untuk 

menjaga pusaka Aji Saka di pulau itu. Aji Saka berpesan kepada Dora supaya 

jangan menyerahkan pusaka itu kepada siapa pun, kecuali pada Aji Saka sendiri.  
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Singkat cerita Aji Saka mengalahkan Dewata Cengkar dan berkuasa di 

Medang Kamulan. Setelah menjadi raja ia menyuruh Sembada untuk mengambil 

pusakanya dan sekaligus mengajak Dora ke kerajaannya. Sesampai di pulau 

Majethi, Sembada menemui Dora untuk mengambil pusaka tetapi Dora tidak mau 

memberikan pusaka tersebut, Dora teringat pesan Aji Saka untuk tidak 

menyerahkan pusaka tersebut kepada siapa pun kecuali kepada Aji Saka. Sembada 

yang juga berpegang teguh pada perintah Aji Saka untuk mengambil pusaka 

memaksa supaya pusaka itu diserahkan. Dan akhirnya mereka berdua bertempur, 

terjadi pertumpahan darah sampai pada titik akhir yaitu kedua abdi tersebut tewas 

dalam pertarungan. 

Berita tewasnya Dora dan Sembada terdengar sampai Aji Saka. Dia sangat 

menyesal atas kesalahannya yang membuat dua punggawanya meninggal dalam 

pertarungan. Dia mengenang kisah kedua punggawanya lewat deret aksara. 

Berikut tulisan dan artinya 

a    n    c    r   k  
Ada sebuah kisah 

f    t    s   w   l  
Terjadi sebuah pertarungan 

p    d    j  y   v 
Mereka sama-sama sakti 

m    g   b    q    z 
Dan akhirnya semua mati 

Begitulah kisah yang menggambarkan kesetiaan seorang abdi kepada 

majikannya sampai pada kematian datang, yang menjadi tonggak lahirnya aksara 

Jawa berjumlah 20. Pada materi menulis aksara Jawa, peneliti  membatasi materi 

penulisan aksara nglegena hingga penggunaan sandhangan karena materi yang 
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terdapat pada kurikulum kelas 4 hanya mencakup penulisan aksara Jawa dengan 

sandhangan. 

4.1.6.1.   Abjad Jawa atau Carakan atau Nglegena 

Abjad Jawa atau yang dimaksud dengan Carakan atau Nglegena, yaitu 

sistem huruf yang digunakan untuk menuliskan bahasa Jawa. Aksara nglegena 

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

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

Tabel 2.1  
 Aksara Jawa 

 

 

(Suryadipura, 2008: 3) 

 

 

 

4.1.6.2. Sandhangan 

Sandhangan dalam aksara Jawa bermakna tambahan untuk melengkapi. 

Sandangan dipakai untuk merubah suara huruf atau pasangan. Sandhangan dibagi 

menjadi tiga yaitu sandhangan swara, sandhangan panyigeg wanda, dan 
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sandhangan wyanjana. 

 
Tabel 2.2  

   Sandhangan Swara 
 

 

 

Tabel 2.3 
      Sandhangan Panyigeg Wanda 
 

 

 
 

 
Tabel 2.4  

            Sandhangan Wyanjana 
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2.1.7.Pembelajaran Bahasa Jawa di Sekolah Dasar 

Menurut kurikulum KTSP mata pelajaran bahasa Jawa bertujuan untuk 

mengembangkan apresiasi terhadap bahasa dan budaya Jawa Tengah, 

mengenalkan identitas masyarakat Jawa Tengah dan menanamkan kecintaan 

terhadap bahasa dan budaya Jawa Tengah.   

Menurut Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk 

satuan pendidikan dasar dan menengah, tujuan umum dari pembelajaran mata 

pelajaran muatan lokal bahasa Jawa ialah mengembangkan kemampuan dan 

keterampilan berkomunikasi siswa dengan menggunakan bahasa Jawa, 

meningkatkan kepekaan dan penghayatan terhadap karya sastra Jawa, serta 

memupuk tanggung jawab untuk melestarikan hasil kreasi budaya Jawa sebagai 

salah satu unsur kebudayaan nasional. 

Ruang lingkup mata pelajaran bahasa Jawa berdasarkan SK Gubernur Jawa 

Tengah Nomor 423.5/5/2010 adalah: 1) kemampuan berkomunikasi yang meliputi 

mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis; 2) kemampuan menulis huruf 

Jawa; 3) meningkatkan kepekaan dan penghayatan terhadap karya sastra Jawa; 4) 

memupuk tanggung jawab untuk melestarikan hasil kreasi budaya sebagai  salah 

satu unsur kebudayaan nasional. 
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Mata pelajaran bahasa Jawa mempunyai fungsi sebagai: (1) alat 

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

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

untuk kepentingan alat perhubungan dalam keluarga dan masyarakat. Fungsi 

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

keperluan pembentukan kepribadian dan identitas bangsa. Fungsi perorangan 

terkait fungsi instrumental, khayalan, dan informatif. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hakikat pembelajaran 

bahasa Jawa di Sekolah Dasar merupakan pembelajaran berbahasa dan bersastra 

Jawa yang 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 

menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Dalam pelaksanaan pembelajaran, 

keempat aspek tersebut tidak terpisah satu sama lain, tetapi dilaksanakan secara 

terpadu. 

2.1.8. Model Pembelajaran Inovatif 

Menurut Rusman (2012: 133) model pembelajaran merupakan pola umum 

perilaku pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh memilih 

model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan 

pembelajarannya. Berikut adalah model-model pembelajaran inovatif menurut 

Rusman (2012). 

2.1.8.1.Model Pembelajaran Kontekstual 
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Pembelajaran kontekstual sebagai suatu model pembelajaran yang 

memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengolah, dan 

menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret (terkait dengan 

kehidupan nyata) melalui keterlibatan aktivitas siswa dalam mencoba, melakukan, 

dan mengalami sendiri.  

2.1.8.2.Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa 

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang 

anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang dengan struktur kelompok yang 

bersifat heterogen. 

2.1.8.3.Model PAKEM 

PAKEM berasal dari konsep bahwa pembelajaran harus berpusat pada anak 

dan pembelajaran harus bersifat menyenangkan agar siswa untuk terus belajar 

sendiri tanpa diperintah dan agar mereka tidak merasa terbebani atau takut. 

2.1.8.4.Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Model pembelajaran berbasis masalah berkaitan dengan penggunaan 

inteligensi dari dalam diri individu yang berada dalam sebuah kelompok orang, 

atau lingkungan untuk memecahkan masalah yang bermakna, relevan, dan 

kontekstual. 

 

 

2.1.9. Pembelajaran Problem Based Instruction 

Menurut Arends yang dikutip dalam Trianto (2007: 68) menyebutkan bahwa 
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Problem Based Instruction merupakan model pembelajaran yang di dalamnya 

terdapat kegiatan siswa mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud 

untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri dan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya 

diri. Problem Based Instruction merupakan model pembelajaran yang efektif 

dalam membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah ada dalam 

benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial.  

Suyatno (2009: 58) mengemukakan bahwa Problem Based Instruction 

merupakan metode pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah 

awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Problem 

Based Instruction adalah proses pembelajaran dengan titik awal berdasarkan 

masalah dalam kehidupan nyata, lalu dari masalah ini siswa dirangsang untuk  

mempelajari masalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah 

mereka punyai sebelumnya sehingga akan terbentuk pengetahuan dan pengalaman 

baru. 

Secara umum pembelajaran Problem Based Instruction terdiri atas 

menyajikan kepada siswa situasi masalah yang autentik dan bermakna yang dapat 

memberikan kemudahan kepada mereka untuk melakukan penyelidikan dan 

inkuiri. Problem Based Instruction adalah interaksi antara stimulus dan respons, 

merupakan hubungan antara dua arah, belajar dan lingkungan. Lingkungan 

memberikan masukan kepada siswa berupa bantuan dan masalah sedangkan 

sistem saraf otak berfungsi menafsirkan bantuan itu secara efektif sehingga 

masalah yang dihadapi dapat diselidiki, dinilai, dianalisis, serta dicari 
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pemecahannya dengan baik. Pengalaman siswa yang diperoleh dari lingkungan 

akan menjadikannya bahan dan materi guna memperoleh pengertian dan bisa 

dijadikan pedoman dan tujuan belajarnya. 

Adapun ciri-ciri pembelajaran Problem Based Instruction adalah 

mengorientasikan siswa pada masalah-masalah autentik, suatu pemusatan antar 

disiplin pengetahuan, penyelidikan autentik, kerjasama, menghasilkan karya. 

Model pembelajaran ini bertumpu pada pengembangan kemampuan berpikir di 

kalangan siswa lewat latihan penyelesaian masalah. Oleh sebab itu, siswa 

dilibatkan dalam proses maupun perolehan produk penyelesaiannya. Dengan 

demikian model ini juga akan mengembangkan keterampilan berpikir lewat fakta 

empiris maupun kemampuan berpikir rasional, sehingga latihan yang berulang-

ulang ini dapat membina keterampilan intelektual dan sekaligus dapat 

mendewasakan siswa. Lewat pembelajaran dengan model ini siswa harus 

dilibatkan dalam pengalaman nyata atau simulasi sehingga dapat bertindak 

sebagai seorang ilmuwan atau orang dewasa. Model ini tentu tidak dirancang agar 

guru memberikan informasi sebanyak banyaknya kepada siswa, tetapi guru perlu 

berperan sebagai fasilitator pembelajaran dengan upaya memberikan dorongan 

agar siswa bersedia melakukan sesuatu dan mengungkapkannya secara verbal. 

Problem Based Instruction terdiri atas lima langkah utama yaitu orientasi 

siswa pada masalah; mengorganisasi siswa untuk belajar; membimbing 

penyelidikan individual ataupun kelompok; mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya; kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

Langkah/sintaks Problem Based Instruction dan peran guru pada setiap sintaks 
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dapat dilihat pada tabel 2.5. 

    Tabel 2.5 
 Langkah/Sintaks Problem Based Instruction 
 

No  Tahap Peran guru 

1.  Orientasi siswa 
pada 
masalah 

Menjelaskan tujuan pembelajaran dan alat-alat yang 
diperlukan dan memotivasi siswa dengan mendorong 
siswa untuk terlibat dalam kegiatan masalah yang 
dipilih. 

2. Mengorganisasi 
siswa 
untuk belajar 

Membimbing siswa mendefinisikan dan 
mengorganisasikan tugas-tugas siswa yang berkaitan 
dengan masalah 

3. Membantu 
penyelidikan secara 
individu dan 
kelompok 

Mendorong siswa untuk mengumpulkan 
informasi yang sesuai, melaksanakan 
eksperimen, mencari penjelasan dan 
menyelesaikannya. 

4. Mengembangkan, 
menyajikan, dan 
memamerkan hasil 
karya 

Membimbing siswa dalam merencanakan dan 
menyiapkan hasil karya yang dapat membantu 
mereka untuk saling berbagi pendapat tentang 
pekerjaannya antara yang satu dengan yang lainnya 

5. Menganalisis dan 
mengevaluasi 
proses 
pemecahan 
masalah 

Membimbing siswa untuk mengungkapkan kembali 
hasil penyelidikannya dan proses yang mereka 
gunakan 

 
Menurut Ibrahim (dalam Trianto 2007: 72) di dalam kelas Problem Based 

Instruction, peran guru diantaranya adalah (1) mengajukan masalah atau 

mengorientasikan siswa kepada masalah autentik, yaitu masalah kehidupan nyata 

sehari-hari; (2) memfasilitasi dan membimbing penyelidikan misalnya melakukan 

pengamatan atau melakukan eksperimen; (3) memfasilitasi dialog 

(berkomunikasi) siswa; (4) mendukung belajar siswa. 

Masalah yang dijadikan sebagai fokus pembelajaran dapat diselesaikan 

siswa melalui kerja kelompok sehingga dapat memberi pengalaman-pengalaman 
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belajar yang beragam pada siswa seperti kerjasama dan interaksi dalam kelompok, 

disamping pengalaman belajar yang berhubungan dengan pemecahan masalah 

seperti membuat hipotesis, merancang percobaan, melakukan penyelidikan, 

mengumpulkan data, menginterpretasikan data, membuat kesimpulan, 

mempresentasikan, berdiskusi, dan membuat laporan. Keadaan tersebut 

menunjukkan bahwa model Problem Based Instruction dapat memberikan 

pengalaman yang kaya kepada siswa. Dengan kata lain, penggunaan Problem 

Based Instruction dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang apa yang 

mereka pelajari sehingga diharapkan mereka dapat menerapkannya dalam kondisi 

nyata pada kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran dengan Problem Based Instruction mempunyai berbagai 

kelebihan, menurut Hamdani (2011: 88) kelebihan Problem Based Instruction 

adalah (1) siswa dilibatkan pada kegiatan belajar sehingga pengetahuannya benar-

benar diserap dengan baik; (2) siswa dilatih untuk dapat bekerja sama dengan 

siswa lain; (3) siswa dapat memperoleh pemecahan dari berbagai sumber. 

Berdasarkan uraian mengenai pembelajaran dengan Problem Based 

Instruction dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis masalah adalah 

pembelajaran yang menggunakan masalah sehingga siswa sebagai pebelajar dapat 

mengkonstruksi pemecahan masalah secara autentik.  

 

 

2.1.10. Teori Belajar yang Mendasari Pembelajaran Problem Based 

Instruction 
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2.1.10.1. Belajar penemuan (Discovery Learning) 

Teori belajar yang paling mendasari model Problem Based Instruction yaitu 

teori belajar penemuan (Discovery Learning) yang dikemukakan oleh Jerome 

Bruner (1996). Menurut Bruner belajar penemuan sesuai dengan pembentukan 

pengetahuan secara aktif oleh manusia, dan dengan sendirinya memberikan hasil 

yang paling baik. Berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah serta 

pengetahuan yang menyertainya menghasilkan pengetahuan yang benar-benar 

bermakna. Jadi, seseorang tidak dianggap sebagai organisme yang pasif tetapi 

sebagai seseorang yang memilih informasi secara aktif. 

Menurut Bruner pengetahuan yang diperoleh melalui penemuan memiliki 

beberapa dampak positif yaitu (1) pengetahuan yang diperoleh lebih bertahan 

lama dari pada diperoleh dengan cara lain; (2) hasil belajar penemuan memiliki 

efek transfer yang lebih baik artinya konsep-konsep yang telah dimiliki lebih 

mudah diterapkan pada situasi-situasi baru; (3) belajar penemuan meningkatkan 

penalaran siswa dan kemampuan untuk berfikir bebas. 

2.1.10.2. Konstruktivisme 

Konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan 

bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi (bentukan) kita sendiri. Bagian 

terpenting dalam teori konstruktivisme adalah bahwa dalam proses pembelajaran 

siswalah yang harus aktif mengembangkan pengetahuannya, bukannya guru dan 

orang lain. 

Siswa akan menjadi orang yang kritis menganalisis suatu hal karena mereka 

berpikir bukan meniru. Implikasinya dalam belajar dan mengajar, bahwa 



 
 

35 
 

 
 

pengetahuan tidak dapat dipindahkan secara utuh dari pikiran guru ke pikiran 

siswa. Siswa sendirilah yang aktif secara mental dalam membangun 

pengetahuannya. 

2.1.10.3. Cooperative Learning 

Pada pelaksanaan pembelajaran Problem Based Instruction sangat 

dianjurkan peran siswa secara aktif dalam pembelajaran, bekerja secara 

kolaboratif dan kooperatif dengan sesama rekannya. Pembelajaran kooperatif 

adalah belajar secara bersama-sama, saling membantu antar yang satu dengan 

yang lainnya dalam belajar, dan memastikan bahwa setiap siswa dalam kelompok 

mencapai tujuan atau tugas yang telah ditentukan sebelumnya. 

2.1.11. Media Pembelajaran 

Menurut Hamdani (2011: 243) media adalah komponen sumber belajar atau 

wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa, yang 

dapat merangsang siswa untuk belajar yang membawa pesan-pesan atau informasi 

yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. 

Menurut Gerlach dan Ely (dalam Arsyad 2011: 3), pengertian media secara 

garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang 

membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. 

Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. 

Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung 

diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, 

memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. 

Pengertian media pendidikan didasarkan pada asumsi bahwa proses 
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pendidikan/pembelajaran identik dengan sebuah proses komunikasi. Dalam proses 

komunikasi terdapat komponen-komponen yang terlibat di dalamnya, yaitu 

sumber pesan, pesan, penerima pesan, media, dan umpan balik. Sumber pesan 

yaitu sesuatu atau orang yang menyampaikan pesan. Pesan adalah isi didikan/isi 

ajaran yang tertuang dalam kurikulum yang dituangkan ke dalam simbol-simbol 

tertentu. Penerima pesan adalah peserta didik dengan menafsirkan simbol-simbol 

tersebut sehingga dipahami sebagai pesan. Media adalah perantara yang 

menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. 

Media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber (guru) 

menuju penerima (siswa). Penggunaan media pengajaran dapat meningkatkan 

kualitas hasil belajar mengajar yang diperoleh oleh siswa karena ketiga komponen 

kognitif, afektif dan psikomotorik dalam pembelajaran dapat dipacu. Media 

pengajaran berfungsi agar pengajaran lebih menarik siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar, memperjelas makna bahan pengajaran, metode 

pengajaran lebih bervariasi, dan siswa dapat melakukan kegiatan belajar lebih 

banyak. 

Adapun manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa yaitu 

sebagai berikut: (1) media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan 

informasi; (2) media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan 

perhatian anak; (3) media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, 

ruang, dan waktu; (4) media pembelajaran dapat memberikan kesamaan 

pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta 

memungkinkan terjadi interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan 
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lingkungannya. 

Penggunaan media pembelajaran dapat meningkatkan kualitas hasil belajar. 

Efektifitas penggunaan media terhadap proses belajar mengajar terjadi karena 

dalam proses penggunaannya siswa dilibatkan tidak hanya dalam fikiranya saja 

akan tetapi dapat menyaksikan secara langsung informasi yag disampaikan dalam 

pembelajaran tersebut. 

2.1.12. Media Flashcard 

Media flashcard berupa kartu-kartu berukuran 25x30 cm sebanyak 30 

sampai 40 buah, bahan yang paling baik untuk membuat kartu-kartu tersebut 

adalah kertas manila (Ismawati 2011: 146). 

 Flashcard adalah media pembelajaran dalam bentuk kartu bergambar yang 

ukurannya seukuran postcard (indriana 2011: 68). Gambar yang ada pada media 

ini merupakan rangkaian pesan yang disajikan dengan keterangan pada bagian 

belakangnya. Media ini hanya cocok untuk kelompok kecil yang tidak lebih dari 

25 orang. 

Kelebihan media flashcard adalah (1) mudah dibawa kemana-mana; (2) 

praktis dalam membuat dan menggunakannya; (3) mudah diingat karena menarik 

perhatian; (4) sangat menyenangkan sebagai media pembelajaran. 

Pendidik harus mempersiapkan atau mengikuti beberapa langkah untuk 

membuat flashcard 

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

kardus sebagai alas; 

2. menentukan ukuran kertas yaitu 25x30 cm; 
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3. memotong kertas sesuai dengan ukurannya; 

4. menyiapkan kertas HVS kemudian menulis/print materi yang akan dijadikan 

media pengajaran pada kertas tersebut; 

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

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

dengan objek yang ada di bagian depannya; 

Setelah membuat flashcard sesuai dengan materi yang ingin disampaikan, 

maka langkah selanjutnya yaitu (1) persiapan yaitu guru sudah harus menguasai 

materi pembelajaran dengan baik dan memiliki keterampilan untuk menggunakan 

flashcard; (2) mempersiapkan flashcard, sebelum memulai pembelajaran pastikan 

bahwa flashcard itu sudah cukup jumlahnya sesuai urutan dan susunan; (3) 

mempersiapkan tempat, hal ini berkaitan dengan posisi guru sebagai penyampai 

pesan pembelajaran agar posisinya sesuai dengan kondisi dan posisi siswa yang 

akan menyimaknya; (4) mengkondisikan siswa sehingga bisa menunjang proses 

pembelajaran menggunakan media flashcard. 

Setelah melakukan empat langkah persiapan tersebut, maka proses 

pembelajaran menggunakan media inipun siap dimulai. Langkah-langkah 

penggunaan media ini adalah 

1. kartu-kartu yang sudah disusun dipegang setinggi dada dan menghadap ke 

siswa; 

2. mencabut satu per satu kartu tersebut setelah guru selesai menerangkan; 

3. memberikan kartu-kartu yang telah diterangkan kepada siswa, meminta siswa 

untuk mengamati kartu tersebut. 
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Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa media 

flashcard adalah media pembelajaran berbentuk kartu yang pada penelitian ini 

media flashcard dipadukan dengan materi menulis aksara Jawa. Media flashcard 

akan diisi/ditempel aksara Jawa. Jumlah media flashcard yang dibuat guru 

disesuaikan dengan jumlah aksara Jawa beserta sandhangannya. 

2.1.13. Pembelajaran Problem Based Instruction dengan Media Flashcard 

dalam Pembelajaran Menulis Aksara Jawa 

Penggunaan media flashcard dalam pelaksanaan pembelajaran Problem 

Based Instruction akan membantu guru menyampaikan materi pembelajaran 

sehingga mudah dipahami oleh siswa. Prosedur pembelajaran Problem Based 

Instruction dengan media flashcard yaitu 

1. guru menyampaikan materi berupa permasalahan autentik yang menjadi 

bahan kajian dan menjelaskan media pembelajaran flashcard. 

2. guru mengorganisasikan siswa untuk belajar.  

3. siswa berfikir, tanya jawab dan berdiskusi tentang masalah autentik dengan 

menggunakan media flashcard berdasarkan bimbingan guru. 

4. membuat hasil karya/laporan hasil diskusi dan mempresentasikan hasil 

diskusinya. 

5. siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran yang telah dipelajari. 

 

 

 

2.2. KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 
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oleh beberapa peneliti dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Instruction dan penggunaan media flashcard dalam pembelajaran. Beberapa 

penelitian yang telah dilakukan antara lain: 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Ria Juhariyani (2012) dengan judul  

Peningkatan Kreativitas dan Prestasi Belajar IPS pada Materi Sumber Daya 

Alam melalui Model Pembelajaran Problem Based Instruction di Kelas IV 

SD Negeri 2 Purwojati. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan melalui 

2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 2 kali pertemuan (2x35menit). Hasil 

observasi kreativitas siswa pada siklus I respon rata-rata 33,6% dengan 

kategori cukup baik dan pada siklus II diperoleh rata-rata 60,58% dengan 

kategori sangat baik. Sedangkan prestasi belajar siswa pada siklus I diperoleh 

nilai rata-rata 71 dengan ketuntasan belajar 72% dan pada siklus II diperoleh 

nilai rata-rata 79 dengan ketuntasan belajar 89%. Hasil ini menunjukkan 

bahwa pembelajaran model pembelajaran PBI dapat meningkatkan kreativitas 

dan prestasi belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 2 Purwojati. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Trie Sumarni (2011) dengan judul 

Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi melalui Pendekatan Problem Based 

Instruction di Kelas V SD Negeri 3 Tambaksogra. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui 

pendekatan problem based instruction pada siklus I nilai rata-rata kelas 
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meningkat menjadi 63,67 dengan ketuntasan belajar 64,51% (20 siswa tuntas 

belajar). Kemudian pada siklus II nilai rata-rata kelas lebih meningkat 

menjadi 71,20% dengan ketuntasan belajar 87,09% (27 siswa tuntas belajar) 

serta kemampuan menulis puisi melalui pendekatan problem based 

instruction pada siswa kelas V SD Negeri 3 Tambaksogra Kecamatan 

Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun Ajaran 2010/2011 meningkat. 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Wahyuni Parmaningsih (2010) dengan 

judul Peningkatan Hasil Belajar Membaca dan Menulis Permulaan Melalui 

Metode Flash Card pada Siswa Kelas I SD Negeri Pandanwangi 4 

Kecamatan Blimbing Kota Malang. Skripsi. Jurusan Kependidikan Sekolah 

Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. 

Hasil penelitian pada siklus I menunjukkan bahwa ketuntasan kelas mencapai 

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

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

siklus II. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode flash card 

dapat meningkatkan keterampilan membaca dan menulis permulaan. Melalui 

metode  flash card, siswa dapat mengembangkan kreativitasnya dengan 

menuliskan deskripsi suatu benda dengan membuat 4-6 kalimat sederhana. 

Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan agar guru menggunakan 

metode flash card  dalam pembelajaran membaca dan menulis permulaan 

sehingga siswa dapat aktif dalam pembelajaran dan mampu mengembangkan 

kreativitasnya. 
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d. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ainur Rofiq (2012) dengan judul 

Penggunaan media flash card untuk meningkatkan keterampilan berbicara 

bahasa Inggris siswa kelas IV MI TPI Tambakrejo Gurah Kediri. skripsi. 

Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan flash card mengalami peningkatan mulai 

dari siklus I sampai siklus II. Peningkatan tersebut dari pra tindakan sebesar 

60% menjadi 72% pada siklus I. Kemudian meningkat menjadi 88% pada 

siklus II. Untuk aspek keterampilan berbicara yang mengalami peningkatan 

terbesar adalah aspek keterampilan berbicara kejelasan dan volume suara. 

Diketahui pula bahwa peningkatan keterampilan berbicara siswa pada siklus I 

belum mencapai peningkatan belajar secara klasikal yaitu 80%, tetapi jika 

dibandingkan dengan persentase jumlah siswa yang tuntas belajar pada pra 

tindakan yaitu sebanyak 42% dan jumlah siswa yang tuntas belajar setelah 

tindakan pada siklus I menjadi 67% maka dapat dikatakan bahwa terjadi 

peningkatan belajar sebesar 25%. Pada siklus II terjadi peningkatan 

persentase keberhasilan klasikal. Persentase pada siklus I yaitu 67% menjadi 

83% pada siklus II atau dapat dikatakan mengalami peningkatan sebesar 16%. 

Berdasarkan deskripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan media flash card melalui 

aktivitas bernyanyi dan bercerita dapat meningkatkan keterampilan berbicara 

siswa. 
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Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran Problem Based Instruction dengan 

media flashcard efektif dalam meningkatkan pembelajaran. Dengan 

demikian, maka keempat penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai acuan 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peningkatan Keterampilan 

Menulis Aksara Jawa melalui Model Problem Based  Instruction dengan 

Media Flashcard Kelas IV SDN Patemon 01 Semarang”. 

 
2.3. KERANGKA BERPIKIR 

Data hasil observasi membuktikan bahwa penyebab rendahnya  

keterampilan menulis aksara Jawa adalah kurang maksimalnya keterampilan 

guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa. Rendahnya 

antusiasme siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa menyebabkan siswa 

menjadi pasif dan kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran bahasa 

Jawa. Selain itu guru belum memaksimalkan pembelajaran bahasa Jawa 

dengan melakukan kegiatan pembelajaran melalui model yang sesuai 

dengan materi pembelajaran, guru juga belum menerapkan penggunaan 

media pembelajaran untuk menunjang kegiatan pembelajaran menulis 

aksara Jawa. Kondisi ini terbukti dari hasil belajar mata pelajaran bahasa 

Jawa pada materi menulis aksara Jawa, hasil ulangan menunjukkan bahwa 

sebanyak 23 siswa (62%) dari 37 siswa mendapat nilai rata-rata ulangan 

harian di bawah KKM (64), hanya 14 siswa (38%) yang tuntas KKM. Nilai 

terendah yang diperoleh siswa 58 dan nilai tertinggi 74. Sedangkan nilai 



 
 

44 
 

 
 

rata-rata kelas mencapai 65. Oleh karena itu perlu adanya proses 

penyelesaian untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Peneliti menetapkan alternatif tindakan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran bahasa Jawa khususnya dalam aspek keterampilan menulis 

aksara jawa dengan dengan menerapkan pembelajaran Problem Based 

Instruction. Model pembelajaran Problem Based Instruction bertujuan 

untuk melatih siswa agar  dapat menemukan sendiri berbagai konsep yang 

dipelajari secara holistik, bermakna, autentik, dan aktif, memecahkan sendiri 

masalah-masalah dari suatu konsep yang dipelajari. Situasi belajar yang 

diharapkan di sini adalah siswa yang lebih banyak berperan (kreatif). 

Adapun langkah-langkah Model Problem Based Instruction dengan media 

flashcard dalam pembelajaran, yaitu sebagai berikut: 1) Guru 

menyampaikan materi berupa permasalahan autentik yang menjadi bahan 

kajian dan menjelaskan media pembelajaran flashcard; 2) Guru 

mengorganisasikan siswa untuk belajar; 3) Siswa berfikir, tanya jawab dan 

berdiskusi tentang masalah autentik dengan menggunakan media kartu kata 

berdasarkan bimbingan guru; 4) Membuat hasil karya/laporan hasil diskusi 

dan mempresentasikan hasil diskusinya; 5) Siswa bersama guru  

menyimpulkan pembelajaran yang telah dipelajari. 

Peneliti akan meneliti keterampilan guru, aktivitas siswa serta 

keterampilan menulis aksara jawa siswa. Pelaksanaan tindakan dilakukan 

dalam tiga siklus. Penerapan pendekatan tersebut mempunyai harapan agar 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan menulis aksara jawa 
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siswa dapat meningkat dengan kriteria yang akan dijelaskan pada indikator 

keberhasilan.Kerangka berfikir dari penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir  

 

 

Kondisi awal 
1. Guru belum menerapkan model pembelajaran yang 

tepat 
2. Guru belum menggunakan media pembelajaran yang 

sesuai 

Menerapkan model pembelajaran Problem Based Instruction 
dengan media flashcard, dengan langkah-langkah sebagai 
berikut:  
1. Guru menyampaikan materi berupa permasalahan yang 

menjadi bahan kajian dan menjelaskan media pembelajaran 
flashcard. 

2. Guru mengorganisasikan siswa untuk belajar.  
3. Siswa berfikir, tanya jawab dan berdiskusi tentang masalah 

dengan menggunakan media flashcard berdasarkan 
bimbingan guru. 

4. Membuat hasil karya/laporan hasil diskusi dan 
mempresentasikan hasil diskusinya 

5. Siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran yang telah 
dipelajari.

Pelaksanaan 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran bahasa Jawa 
meningkat 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa 
meningkat 

3 Keterampilan menulis aksara Jawa siswa meningkat

Kondisi akhir 
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2.4. HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan kajian pustaka, kajian empiris, dan kerangka berpikir, maka 

dapat dirumuskan hipotesis tindakan dalam penelitian ini yaitu: Model Problem 

Based Instruction dengan media flashcard dapat meningkatkan keterampilan 

menulis aksara Jawa pada siswa kelas IV SDN Patemon 01 Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. RANCANGAN PENELITIAN 

Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

Kelas yaitu upaya guru dalam meningkatkan keterampilan menulis aksara Jawa 

siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa. Prosedur penelitian yang dilaksanakan 

dalam Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan dalam suatu siklus kegiatan yang 

terdiri dari empat langkah, yaitu (1) Perencanaan (planning); (2) aksi atau 

tindakan (acting); (3) observasi (observing); dan (4) refleksi (reflecting) (Arikunto 

2008: 16). Berikut adalah skema langkah-langkah PTK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gambar 3.1 Bagan Langkah Penelitian Tindakan Kelas 
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3.1.1. Perencanaan 

Perencanaan adalah tahapan yang berupa menyusun rancangan tindakan 

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

bagaimana tindakan tersebut akan dilakukan. Peneliti menentukan fokus peristiwa 

yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian membuat 

sebuah instrumen pengamatan. Langkah-langkah pada tahap perencanaan adalah 

sebagai berikut: 

1. melakukan penelitian awal yaitu observasi untuk mendapatkan data. 

2. mengembangkan indikator pembelajaran menulis aksara Jawa 

3. membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan model 

pembelajaran Problem Based Instruction dengan media flashcard. 

4. menyiapkan peralatan penunjang/media serta sumber belajar 

5. menyusun alat evaluasi dalam penelitian. 

6. menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan keterampilan menulis siswa dalam pembelajaran, menyiapkan 

lembar wawancara untuk guru serta menyiapkan lembar catatan lapangan.  

3.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

Tahap pelaksanaan tindakan adalah implementasi atau penerapan isi 

rancangan, yaitu mengenai tindakan kelas. Dalam pelaksanaan tindakan peneliti 

harus taat pada rencana yang dibuat pada tahap perencanaan. 

Guru melaksanakan proses pembelajaran menulis aksara Jawa dengan 

model pembelajaran Problem Based Instruction dengan media flashcard. 

Pelaksanaan tindakan kelas ini akan direncanakan dalam tiga siklus. Siklus 
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pertama yaitu mengenalkan tentang aksara Jawa dan sandhangannya, model 

Problem Based Instruction, media flashcard dan menulis kata sederhana berhuruf 

Jawa menggunakan sandhangan swara. Siklus kedua menulis kata berhuruf Jawa 

menggunakan sandhangan panyigeg wanda dan sandhangan wyanjana dengan 

model Problem Based Instruction dan media flashcard. Siklus ketiga yaitu 

menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa menggunakan sandhangan swara, 

sandhangan panyigeg wanda dan sandhangan wyanjana dengan model Problem 

Based Instruction dan media flashcard. 

3.1.3. Observasi 

Pada tahap observasi, peneliti melakukan pengamatan dan mencatat semua 

hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. 

Observasi dilakukan untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan keterampilan menulis siswa dalam pembelajaran menulis aksara Jawa melalui 

model pembelajaran Problem Based Instruction dengan media flashcard. 

3.1.4. Refleksi 

Refleksi atau pantulan yaitu kegiatan untuk mengemukakan kembali apa 

yang sudah terjadi. Setelah pelaksanaan tindakan selesai dilaksanakan, guru 

pelaksana, peneliti dan subjek peneliti mendiskusikan implementasi rancangan 

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

rancangan maupun hal-hal yang perlu diperbaiki.  

Kegiatan refleksi penelitian ini untuk mengkaji keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan keterampilan menulis dalam pelaksanaan pembelajaran menulis aksara 

Jawa menggunakan model pembelajaran Problem Based Instruction dan media 
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flashcard 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 

 

3.2. PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN 

Penelitian akan dilaksanakan dalam tiga siklus, setiap siklus terdiri dari 

tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 

3.2.1.  Siklus 1 

3.2.1.1. Perencanaan 

a. menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) model pembelajaran 

Problem Based Instruction dengan media flashcard pada materi menulis 

aksara Jawa. 

b. menyiapkan sumber dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam 

pembelajaran. 

c. menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

d. menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan keterampilan menulis siswa. 

e. menyiapkan lembar wawancara dan catatan lapangan. 

3.2.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

Pada siklus ini peneliti menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Instruction dengan media flashcard. Prosedur pelaksanaannya yaitu: 
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Pra Kegiatan (± 10 menit) 

a. Salam. 

b. Pengkondisian kelas. 

c. Doa. 

d. Presensi. 

Kegiatan Awal (± 5 menit) 

a.  Guru melakukan apersepsi melalui kegiatan tanya Jawab. Guru 

bertanya, “Bocah-bocah sapa sing apal aksara Jawa saka ha tekan 

nga?” 

b. Guru memaparkan tujuan pembelajaran 

c. Guru memberi motivasi kepada siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran 

Kegiatan Inti (± 40 menit) 

a. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai model pembelajaran 

Problem Based Instruction dan penerapannya dalam pembelajaran 

bahasa Jawa (eksplorasi). 

b. Siswa mengamati media pembelajaran flashcard dan mendengarkan 

penjelasan guru mengenai media tersebut (eksplorasi). 

c. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai sejarah aksara Jawa, 

jumlah dan bentuk aksara Jawa beserta pasangannya (eksplorasi). 

d. Siswa mendengarkan guru dalam menyampaikan materi berupa 

permasalahan autentik yang menjadi bahan kajian/bahan diskusi siswa 

(eksplorasi). 
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e. Guru membentuk beberapa kelompok, tiap kelompok terdiri dari 6 

anak dan kepada setiap anggota kelompok guru memberikan media 

flashcard (elaborasi). 

f. Siswa berfikir, tanya jawab dan berdiskusi dalam kelompok tentang 

masalah autentik dengan menggunakan media flashcard berdasarkan 

bimbingan guru (elaborasi).  

g. Membuat hasil karya/laporan hasil diskusi dan mempresentasikan 

hasil diskusinya (elaborasi). 

h. Guru memberikan bimbingan terhadap siswa yang belum menguasai 

materi dengan maksimal (konfirmasi). 

i. Guru memberikan bintang prestasi kepada siswa yang aktif dalam 

kegiatan pembelajaran (konfirmasi). 

j. Guru memberikan penguatan terhadap unjuk kerja siswa (konfirmasi). 

k. Guru memberikan motivasi terhadap siswa agar lebih semangat dalam 

pembelajaran (konfirmasi). 

Kegiatan Akhir (± 15 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

b. Siswa mengerjakan lembar evaluasi. 

c. Guru melakukan tindak lanjut. 
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3.2.1.3. Observasi 

Tahap ini meliputi: 

1. pengamatanan terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran menulis 

aksara Jawa menggunakan model pembelajaran Problem Based Instruction 

dengan media flashcard. 

2. pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis aksara 

Jawa menggunakan model pembelajaran Problem Based Instruction dengan 

media flashcard. 

3. penilaian keterampilan siswa menulis aksara Jawa menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Instruction dengan media flashcard. 

3.2.1.4. Refleksi 

Tahap ini meliputi: 

1. menganalisis proses pembelajaran dan hasil pembelajaran serta efek tindakan 

pada pelaksanaan pembelajaran. 

2. mengidentifikasi dan mendaftar permasalahan yang terjadi pada siklus 1. 

3. merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus berikutnya yaitu siklus 

II. 

3.2.2. Siklus II 

3.2.2.1. Perencanaan 

a. menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) model pembelajaran 

Problem Based Instruction dengan media flashcard pada materi menulis 

aksara Jawa. 

b. menyiapkan sumber dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam 
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pembelajaran. 

c. menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

d. menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan keterampilan menulis siswa. 

e. menyiapkan lembar wawancara dan catatan lapangan. 

3.2.2.2. Pelaksanaan tindakan 

Pada siklus ini peneliti menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Instruction dengan media flashcard. Prosedur pelaksanaannya yaitu: 

Pra Kegiatan (± 10 menit) 

a. Salam. 

b. Pengkondisian kelas. 

c. Doa. 

d. Presensi. 

Kegiatan Awal (± 5 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi melalui kegiatan tanya jawab. Guru 

bertanya, “Bocah-bocah sapa sing tasih kelingan apa wae aksara 

swara kuwi?” 

b. Guru memaparkan tujuan pembelajaran 

c. Guru memberi motivasi kepada siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran 

Kegiatan Inti (± 40 menit) 

a. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai ulasan materi pada 

pelajaran yang lalu mengenai tulisan Jawa beserta pasangannya 
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(eksplorasi). 

b. Siswa mendengarkan guru dalam menyampaikan materi berupa 

permasalahan autentik yang menjadi bahan kajian/bahan diskusi siswa 

(eksplorasi). 

c. Guru membentuk beberapa kelompok, tiap kelompok terdiri dari 6 

anak dan kepada setiap anggota kelompok guru memberikan media 

flashcard (elaborasi). 

d. Siswa berfikir, tanya jawab dan berdiskusi dalam kelompok tentang 

masalah autentik dengan menggunakan media flashcard berdasarkan 

bimbingan guru (elaborasi).  

e. Membuat hasil karya/laporan hasil diskusi dan mempresentasikan 

hasil diskusinya (elaborasi). 

f. Guru memberikan bimbingan terhadap siswa yang belum menguasai 

materi dengan maksimal (konfirmasi). 

g. Guru memberikan bintang prestasi kepada siswa yang aktif dalam 

kegiatan pembelajaran (konfirmasi). 

h. Guru memberikan penguatan terhadap unjuk kerja siswa (konfirmasi). 

i. Guru memberikan motivasi terhadap siswa agar lebih semangat dalam 

pembelajaran (konfirmasi). 

Kegiatan Akhir (± 15 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

b. Siswa mengerjakan lembar evaluasi. 

c. Guru melakukan tindak lanjut. 
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3.2.2.3. Observasi 

Tahap ini meliputi: 

1. pengamatanan terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran menulis 

aksara Jawa menggunakan model pembelajaran Problem Based Instruction 

dengan media flashcard. 

2. pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis aksara 

Jawa menggunakan model pembelajaran Problem Based Instruction dengan 

media flashcard. 

3. penilaian keterampilan siswa menulis aksara Jawa menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Instruction dengan media flashcard. 

3.2.2.4. Refleksi 

Tahap ini meliputi: 

1. menganalisis proses pembelajaran dan hasil pembelajaran serta efek tindakan 

pada pelaksanaan pembelajaran. 

2. mengidentifikasi dan mendaftar permasalahan yang terjadi pada siklus II. 

3. membandingkan keberhasilan proses pembelajaran pada siklus 1 dan siklus 

II. 

4. merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus III yang sesuai dengan 

hambatan dan permasalahan yang telah terdaftar. 

3.2.3. Siklus 3 

3.2.3.1. Perencanaan 

a. menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) model pembelajaran 

Problem Based Instruction dengan media flashcard pada materi menulis 
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aksara Jawa. 

b. menyiapkan sumber dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam 

pembelajaran. 

c. menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa 

d. menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan keterampilan menulis siswa. 

e. menyiapkan lembar wawancara dan catatan lapangan. 

3.2.3.2. Pelaksanaan tindakan 

Pada siklus ini peneliti menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Instruction dengan media flashcard. Prosedur pelaksanaannya yaitu: 

Pra Kegiatan (± 10 menit) 

a. Salam. 

b. Pengkondisian kelas. 

c. Doa. 

d. Presensi. 

Kegiatan Awal (± 5 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi melalui kegiatan tanya Jawab. Guru 

bertanya, “Bocah-bocah sapa sing tasih kelingan apa wae 

sandhangan swara, sandhangan panyigeg wanda, lan sandhangan 

wyanjana?” 

b. Guru memaparkan tujuan pembelajaran 

c. Guru memberi motivasi kepada siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran 
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Kegiatan Inti (± 40 menit) 

a. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai ulasan materi pada 

pelajaran yang lalu mengenai tulisan jawa beserta pasangannya 

(eksplorasi). 

b. Siswa mendengarkan guru dalam menyampaikan materi berupa 

permasalahan autentik yang menjadi bahan kajian/bahan diskusi siswa 

(eksplorasi). 

c. Guru membentuk beberapa kelompok, tiap kelompok terdiri dari 6 

anak dan kepada setiap anggota kelompok guru memberikan media 

flashcard (elaborasi). 

d. Siswa berfikir, tanya jawab dan berdiskusi dalam kelompok tentang 

masalah autentik dengan menggunakan media flashcard berdasarkan 

bimbingan guru (elaborasi).  

e. Membuat hasil karya/laporan hasil diskusi dan mempresentasikan 

hasil diskusinya (elaborasi). 

f. Guru memberikan bimbingan terhadap siswa yang belum menguasai 

materi dengan maksimal (konfirmasi). 

g. Guru memberikan bintang prestasi kepada siswa yang aktif dalam 

kegiatan pembelajaran (konfirmasi). 

h. Guru memberikan penguatan terhadap unjuk kerja siswa (konfirmasi). 

i. Guru memberikan motivasi terhadap siswa agar lebih semangat dalam 

pembelajaran (konfirmasi). 
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Kegiatan Akhir (± 15 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

b. Siswa mengerjakan lembar evaluasi. 

c. Guru melakukan tindak lanjut. 

3.2.3.3. Observasi 

Tahap ini meliputi: 

1. pengamatanan terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran menulis 

aksara Jawa menggunakan model pembelajaran Problem Based Instruction 

dengan media flashcard. 

2. pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis aksara 

Jawa menggunakan model pembelajaran Problem Based Instruction dengan 

media flashcard. 

3. penilaian keterampilan siswa menulis aksara Jawa menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Instruction dengan media flashcard. 

3.2.3.4. Refleksi 

Tahap ini meliputi: 

1. menganalisis proses pembelajaran dan hasil pembelajaran serta efek tindakan 

pada pelaksanaan pembelajaran. 

2. mengidentifikasi dan mendaftar permasalahan yang terjadi pada siklus III 

3. membandingkan keberhasilan proses pembelajaran pada siklus I, siklus II dan 

siklus III 

4. menyimpulkan hasil pelaksanaan siklus III dan memastikan tujuan dan 

indikator penelitian sudah tercapai pada siklus III. 
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3.3. SUBJEK PENELITIAN 

Subjek penelitian adalah guru dan siswa SDN Patemon 01 Semarang. 

Jumlah siswa 37 anak yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 21 siswa 

perempuan. 

 

3.4. LOKASI  PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN Patemon 01 Semarang 

Tahun pelajaran 2012/2013. 

 

3.5. VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini yaitu: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran menulis aksara Jawa melalui model 

pembelajaran Problem Based Instruction dengan media flashcard 

b. Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran menulis aksara Jawa melalui 

model pembelajaran Problem Based Instruction dengan media flashcard 

c. Keterampilan menulis aksara Jawa melalui model pembelajaran Problem 

Based Instruction dengan media flashcard 

 

3.6.  DATA DAN PENGUMPULAN DATA 

3.6.1. Sumber Data 

3.6.1.1. Siswa  

Sumber data siswa diperoleh dari hasil pengamatan aktivitas siswa selama 

pelaksanaan siklus pertama sampai siklus ketiga pembelajaran menulis aksara 
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Jawa menggunakan Problem Based Instruction dengan media flashcard, hasil 

evaluasi pembelajaran, hasil wawancara guru, catatan lapangan, dan dokumentasi. 

3.6.1.2. Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar pengamatan keterampilan guru dan 

wawancara selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus ketiga dalam 

pembelajaran menulis aksara Jawa menggunakan model pembelajaran Problem 

Based Instruction dengan media flashcard. Sumber data guru juga diperoleh dari 

catatan lapangan selama proses pembelajaran berlangsung dan dokumentasi. 

3.6.1.3. Data dokumen. 

Data dokumen berasal dari data awal nilai hasil tes pembelajaran menulis 

aksara Jawa menggunakan model pembelajaran Problem Based Instruction 

dengan media flashcard. Data ini juga didapat dari hasil pengamatan, dan foto 

yang diambil selama proses pembelajaran. 

3.6.1.4.Catatan lapangan 

Sumber data catatan lapangan berasal dari catatan selama proses 

pembelajaran menulis aksara Jawa menggunakan model pembelajaran Problem 

Based Instruction dengan media flashcard, sumber data ini berupa data 

keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

3.6.2. Jenis Data 

3.6.2.1. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif didapat dari keterampilan menulis aksara Jawa siswa kelas 

IV SDN Patemon 01 Semarang yang diperoleh dalam pembelajaran menulis 

aksara Jawa menggunakan model pembelajaran Problem Based Instruction 
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dengan media flashcard. Setiap siklus diperoleh skor tiap siswa dan dilihat nilai 

peningkatannya dari hasil perolehan sebelumnya.  

3.6.2.2. Data Kualitatif 

Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, data ini dikategorikan 

berdasarkan kualitas objek yang diteliti, seperti baik, buruk dan sebagainya. Data 

kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar pengamatan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, wawancara, catatan lapangan, serta 

dokumentasi dalam pembelajaran menulis aksara Jawa menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Instruction dengan media flashcard. 

3.6.3.Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:  

3.6.3.1. Metode observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu obyek yang difokuskan 

pada perilaku tertentu. Pedoman observasi berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang 

mungkin timbul dan akan diamati (Daryanto 2011: 80). Observasi dalam 

penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan keterampilan menulis dalam pembelajaran menulis aksara Jawa 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Instruction dengan media 

flashcard 

3.6.3.2. Metode wawancara 

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab lisan antara pewawancara dan 

narasumber (Daryanto 2011: 81). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan 

dengan bertanya kepada guru mengenai pembelajaran menulis aksara Jawa 
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menggunakan model pembelajaran Problem Based Instruction dengan media 

flashcard.  

3.6.3.3. Metode tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat 

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

dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan dasar dan pencapaian 

atau prestasi belajar. Tes diberikan kepada siswa secara individu untuk 

mengetahui kemampuan kognitif siswa. Tes ini dilaksanakan pada pembelajaran 

menulis aksara Jawa menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Instruction dengan media flashcard. 

3.6.3.4. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

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

aenda, dan sebagainya (Arikunto 2010:274). Metode dokumentasi dilakukan 

untuk memperkuat data yang diperoleh dalam observasi. Dokumentasi dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

keterampilan menulis siswa dalam pembelajaran menulis aksara Jawa 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Instruction dengan media 

flashcard. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar nilai 

siswa. Untuk memberikan gambaran secara konkret mengenai suasana kelas 

ketika aktivitas belajar berlangsung digunakan dokumen berupa foto. 
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3.6.3.5 Catatan lapangan 

Catatan lapangan dapat berupa catatan harian guru, yang berisi rekaman 

perkembangan guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran (Daryanto 2011: 

37). Dalam penelitian ini catatan lapangan berasal dari catatan selama proses 

pembelajaran berupa data keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran bahasa Jawa melalui model pembelajaran Problem Based 

Instruction dengan media flashcard. Catatan lapangan berguna untuk memperkuat 

data yang diperoleh dalam observasi dan sebagai masukan guru dalam melakukan 

refleksi. 

 

3.7. TEKNIK ANALISIS DATA 

3.7.1. Data kuantitatif 

Data kuantitatif penelitian ini yaitu hasil belajar kognitif, dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan nilai yang dicapai 

siswa saat pelaksanaan tindakan dengan menentukan presentase ketuntasan 

belajar, dan menentukan mean (rerata kelas). Adapun penyajian dari data 

kuantitatif dipaparkan dalam bentuk presentase dan angka. 

3.7.1.1.Menentukan nilai berdasarkan skor teoritis yang diperoleh siswa 

Skor =  x 100 (rumus bila menggunakan skala 0-100) 

Keterangan: 

B  = banyaknya butir yang dijawab benar 

     = skor teoritis (Poerwanti 2008: 6.15) 
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3.7.1.2.Menentukan nilai ketuntasan klasikal 

 

Keterangan: 

       ∑  = Jumlah frekuensi siswa yang tuntas KKM 

       N         = Jumlah total siswa  

  = Persentase ketuntasan belajar klasikal (Aqib 2009: 41) 

Penghitungan persentase dengan menggunakan rumus di atas sesuai dengan 

indikator keberhasilan yang akan dicapai dalam pembelajaran menulis aksara 

Jawa menggunakan model pembelajaran Problem Based Instruction dengan 

media flashcard untuk kriteria ketuntasan klasikal yaitu 75%. 

Tabel 3.1 
Kriteria Ketuntasan Klasikal dan Individu 

 
 

             (Sumber: KKM SDN Patemon 01 Semarang TA 2012/2013) 

3.7.1.3.Menghitung nilai rata-rata 

        
∑
∑  

Keterangan: 

X     =  nilai rata-rata 

∑   =  Jumlah semua nilai siswa 

∑  =  Jumlah siswa ( Aqib 2009: 40) 

Kriteria ketuntasan (%) 
Kualifikasi 

Klasikal  Individu 

> 75 ≥ 64 Tuntas 

< 75 < 64 Tidak Tuntas 
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3.7.2. Data kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang dikategorikan berdasarkan kualitas objek 

yang diteliti, seperti baik, buruk dan sebagainya. Data kualitatif berupa data 

observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan menulis siswa 

dalam pembelajaran menulis aksara Jawa menggunakan model pembelajaran 

Problem Based Instruction dengan media flashcard, serta catatan lapangan yang 

dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Data kualitatif disajikan dalam 

kalimat yang dikelompokkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. 

Poerwanti dkk (2008: 6), menjelaskan pengolahan data skor dengan langkah 

sebagai berikut:  

1) Menentukan skor terendah 

2) Menentukan skor tertinggi 

3) Menentukan median 

4) Membagi rentang skor menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup, kurang) 

Berdasarkan langkah yang telah ditentukan, kemudian menghitung data skor 

dengan cara sebagai berikut: 

R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

n = banyaknya data 

mencari n = (T R)  1 

Q2 = median 
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Menurut Herhiyanto (2008: 5.3), rumus yang digunakan adalah: 

Letak Q1/kuartil pertama 

Q1 =  untuk n genap atau Q1 =  untuk data ganjil 

Letak Q2/median 

Q2 =  untuk data genap maupun data ganjil 

Letak Q3/kuartil ketiga 

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

Letak Q4/kuartil keempat = skor tertinggi = T 

Berdasarkan nilai yang diperoleh dari lembar observasi dan dikonversikan 

dengan tabel ketuntasan data kualitatif maka akan didapat: 

Tabel 3.2 
Ketuntasan Data Kualitatif 

 
Kriteria 

Ketuntasan 
Skala Penilaian Kualifikasi 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik Tuntas 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik Tuntas 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup Tidak Tuntas 

R ≤ skor < Q1 Kurang Tidak Tuntas 

 

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

diperoleh data melalui skala penilaian yang digunakan untuk menentukan 

indikator keberhasilan. Adapun tabel kualifikasinya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 
Skor Keterampilan Guru 

 
Kriteria Keterampilan 

guru 

Kategori Nilai 

33 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik A 

25 ≤ skor < 33 Baik B 

17 ≤ skor < 25 Cukup C 

10 ≤ skor < 17 Kurang D 

   

Tabel 3.4 
Skor Aktivitas Siswa 

 
Kriteria Aktivitas 

Siswa 

Kategori Nilai 

30,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik A 

22,5 ≤ skor < 30,5 Baik B 

15,5 ≤ skor < 22,5 Cukup C 

9 ≤ skor < 15,5 Kurang D 

  

Tabel 3.5 
Skor Keterampilan Menulis Siswa 

 
Kriteria Keaktifan 

Siswa 

Kategori Nilai 

10 ≤ skor ≤ 12 Sangat Baik A 

7 ≤ skor < 9 Baik B 

4 ≤ skor < 6 Cukup C 

 1 ≤ skor < 3 Kurang D 
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3.8. INDIKATOR KEBERHASILAN 

Model pembelajaran Problem Based Instruction dengan media flashcard 

dapat meningkatkan keterampilan menulis aksara Jawa pada siswa kelas IV SDN 

Patemon 01 Semarang dengan indikator sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran bahasa Jawa menggunakan model 

Problem Based Instruction dengan media flashcard meningkat dengan 

kriteria sekurang-kurangnya baik.  

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa menggunakan model 

Problem Based Instruction dengan media flashcard meningkat dengan 

kriteria sekurang-kurangnya baik.  

c. 75% siswa kelas IV SDN Patemon 01 Semarang memiliki ketuntasan belajar 

individual sebesar ≥ 64 dalam pembelajaran bahasa Jawa menggunakan 

model Problem Based Instruction dengan media flashcard. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. HASIL PENELITIAN 

Berikut paparan hasil penelitian yang meliputi keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan keterampilan menulis aksara Jawa dalam pembelajaran menulis aksara 

Jawa pada siswa kelas IV SDN Patemon 01 Semarang. 

4.1.1. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

4.1.1.1.Perencanaan 

Hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus I adalah sebagai 

berikut: 

1. membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan model 

pembelajaran Problem Based Instruction dengan media flashcard. 

2. menyiapkan sumber dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam 

pembelajaran. 

3. menyiapkan alat evaluasi tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

4. menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan keterampilan menulis siswa dalam pembelajaran. 

5. menyiapkan lembar wawancara dan catatan lapangan.  

4.1.1.2.Pelaksanaan Tindakan 

Siklus I dilaksanakan pada hari Sabtu, 2 Februari 2013, Materi pada siklus I 

adalah menulis kata berhuruf Jawa menggunakan sandhangan swara. Alokasi 

waktu yang digunakan adalah 2 jam pelajaran (2x35 menit). 
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Uraian kegiatan pembelajaran pada siklus I diuraikan sebagai berikut: 

4.1.1.2.1. Pra Kegiatan 

Pra kegiatan dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Kegiatan 

yang dilakukan guru yaitu memberi salam, mengkondisikan siswa, memimpin 

do’a kemudian presensi kehadiran siswa. 

4.1.1.2.2. Kegiatan Awal 

Guru melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memberi motivasi kepada siswa. Apersepsi dilakukan dengan memberi pertanyaan 

mengenai bentuk aksara Jawa, hal ini bertujuan agar siswa mengingat kembali 

bentuk aksara Jawa. Tujuan pembelajaran disampaikan setelah guru melakukan 

apersepsi, motivasi diberikan setelah tujuan pembelajaran disampaikan oleh guru. 

4.1.1.2.3. Kegiatan Inti 

1) Eksplorasi 

Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai model pembelajaran 

Problem Based Instruction dan penerapannya dalam pembelajaran bahasa Jawa 

kemudian mengamati media pembelajaran flashcard dan mendengarkan 

penjelasan guru mengenai media tersebut. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

mengenai sejarah aksara Jawa, jumlah dan bentuk aksara Jawa beserta 

sandhangan swara kemudian mendengarkan guru dalam menyampaikan materi 

berupa permasalahan autentik yang menjadi bahan kajian/bahan diskusi siswa. 
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2) Elaborasi 

Guru membentuk 6 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 6 anak dan kepada 

setiap kelompok guru memberikan media flashcard. Siswa berfikir, tanya jawab 

dan berdiskusi dalam kelompok tentang masalah autentik yang diberikan guru 

dengan menggunakan media flashcard berdasarkan bimbingan guru kemudian 

membuat hasil karya/laporan hasil diskusi dan mempresentasikannya di depan 

kelas. 

3) Konfirmasi  

Setelah kegiatan presentasi dilakukan, guru memberikan bimbingan 

terhadap siswa yang belum menguasai materi dengan maksimal, memberikan 

bintang prestasi kepada siswa yang aktif dalam kegiatan pembelajaran kemudian 

memberi penguatan terhadap unjuk kerja siswa dan memberi motivasi terhadap 

siswa agar lebih semangat dalam pembelajaran. 

4.1.1.2.4. Kegiatan Akhir 

Kegiatan akhir pada siklus I meliputi penyimpulan materi yang telah 

dipelajari, kegiatan evaluasi, dan tindak lanjut. Kegiatan penyimpulan materi 

dilakukan oleh guru bersama dengan siswa kemudian dilanjutkan dengan 

pengerjaan soal evaluasi oleh siswa.  

4.1.1.3.Observasi 

4.1.1.3.1. Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada pelaksanaan tindakan siklus I yaitu 

pada pembelajaran menulis aksara Jawa melalui model Problem Based Intruction 
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dengan media flashcard pada siswa kelas IV SDN Patemon 01 Semarang dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 
Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

No Indikator 
Skor yang 

dicapai Skor  
1 2 3 4 

1. 
Melaksanakan kegiatan 
prapembelajaran dan pengkondisian 
kelas 

  √  3 

2. Membuka pelajaran dengan apersepsi 
dan tanya jawab   √  3 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran  √   2 

4. 
Menyampaikan isi materi pembelajaran 
yang akan dipelajari dengan media 
flashcard 

 √   2 

5. Menyampaikan permasalahan autentik 
yang menjadi bahan kajian  √   2 

6. Mengorganisasikan siswa dalam 
kelompok  √   2 

7. Membimbing siswa diskusi dan 
presentasi hasil diskusi    √  3 

8. Memberikan penguatan kepada siswa  √   2 
9 Melakukan kesimpulan pembelajaran  √   2 
10 Memberikan evaluasi dan tindak lanjut  √    2 

                     Jumlah skor 23 
                        Rata-rata 2,3 
                        Kategori Cukup 

 
Berdasarkan tabel hasil observasi keterampilan guru di atas diperoleh 

jumlah skor 23 dengan rata-rata 2,3. Hasil ini termasuk dalam kategori cukup. 

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

berikut: 

1. Melaksanakan kegiatan prapembelajaran dan pengkondisian kelas 

Kegiatan prapembelajaran dan pengkondisian kelas merupakan persiapan 

sebelum kegiatan pembelajaran dimulai oleh guru. Skor yang diperoleh guru 
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pada siklus I adalah 3. Ada tiga dari empat deskriptor yang muncul yaitu, 

memimpin do’a, presensi kehadiran siswa, dan mempersiapkan media yang 

digunakan. Sedangkan deskriptor memeriksa kesiapan siswa/pengkondisian 

tidak muncul.   

2. Membuka pelajaran dengan apersepsi dan tanya jawab 

Kegiatan ini dilaksanakan setelah guru melakukan prapembelajaran, guru 

membuka pelajaran pada awal dimulainya kegiatan pembelajaran di kelas. Skor 

yang diperoleh guru adalah 3. Ada tiga dari empat indikator yang muncul yaitu, 

guru mengingatkan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, melakukan 

apersepsi, dan menginformasikan materi pokok yang akan dibahas. Sedangkan 

deskriptor  memotivasi siswa belum muncul 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

Tujuan pembelajaran pada siklus I yaitu melalui media flashcard 

dilanjutkan diskusi kelompok, siswa dapat menulis aksara Jawa yang termasuk 

sandhangan swara serta dapat menulis kata menggunakan huruf Jawa 

sandhangan swara dengan tepat. Skor yang diperoleh guru adalah 2. Ada dua 

dari empat deskriptor yang muncul yaitu, guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan menjelaskan tujuan pembelajaran tersebut. Sedangkan 

deskriptor menuliskan tujuan pembelajaran dan menyampaikan kegiatan 

pembelajaran belum dilakukan oleh guru. 
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4. Menyampaikan isi materi pembelajaran yang akan dipelajari dengan media 

flashcard 

Guru menjelaskan materi tentang aksara Jawa dengan sandhangan swara. 

Guru menjelaskan kepada siswa tentang bagaimana penggunaan sandhangan 

swara pada aksara Jawa. Guru menjelaskan materi menggunakan media 

flashcard supaya siswa lebih mudah memahami materi yang diberikan. Pada 

indikator ini skor yang diperoleh guru adalah 2. Ada 2 deskriptor yang muncul, 

yaitu menjelaskan materi yang dipelajari dan menjelaskan materi menggunakan 

media flashcard. Sedangkan deskriptor menjelaskan kembali materi yang sulit 

dipahami siswa  dan menjelaskan materi dari hasil kegiatan tanya jawab 

dengan siswa belum muncul. 

5. Menyampaikan permasalahan autentik yang menjadi bahan kajian 

Permasalahan yang disampaikan adalah permasalahan autentik yang ada 

dalam kehidupan nyata. Permasalahan disampaikan agar siswa memikirkan 

penyelesaian dari masalah tersebut. Pada indikator menyampaikan 

permasalahan yang menjadi bahan kajian, skor yang diperoleh adalah 2. Ada 2 

deskriptor yang muncul pada indikator ini, yaitu guru menyampaikan 

permasalahan yang menjadi bahan kajian/diskusi siswa dan menjelaskan 

petunjuk penyelesaian masalah tersebut. Sedangkan deskriptor guru 

menanyakan kesulitan siswa dalam memahami permasalahan dan memberi 

penjelasan jika siswa belum memahami permasalahan belun dilakukan guru. 
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6. Mengorganisasikan siswa dalam kelompok 

Guru membagi kelompok dengan masing-masing kelompok 

beranggotakan 6 orang dan membagi lembar kerja siswa yang sudah 

disediakan. Skor yang diperoleh guru pada indikator mengorganisasikan siswa 

dalam kelompok adalah 2. Ada 2 deskriptor yang muncul, yaitu guru membagi 

siswa dalam beberapa kelompok dan memberi waktu pada siswa untuk 

berkelompok. Sedangkan deskriptor yang tidak muncul  yaitu mengawasi siswa 

dalam dalam membentuk kelompok dan membimbing siswa berkelompok. 

Dalam membimbing siswa berkelompok guru kurang bisa mengkondisikan 

siswa karena siswa ramai dalam membentuk kelompok. 

7. Membimbing siswa diskusi dan presentasi hasil diskusi 

Guru membimbing pelaksanaan diskusi kelompok supaya pelaksanaan 

diskusi kelompok berjalan lancar dan kondusif. Diskusi dilakukan dalam 

kelompok sesuai waktu yang telah ditentukan guru kemudian diadakan 

presentasi hasil diskusi. Skor yang diperoleh pada indikator membimbing siswa 

diskusi dan presentasi hasil diskusi adalah 3. Deskriptor yang muncul yaitu 

guru memberi waktu pada siswa untuk berdiskusi dan presentasi hasil diskusi, 

mengawasi jalannya diskusi dan presentasi hasil diskusi, serta membimbing 

diskusi dan presentasi hasil diskusi. Sedangkan deskriptor memberikan 

kesimpulan dan evaluasi terhadap presentasi siswa belum muncul. 

8. Memberikan penguatan kepada siswa 

Penguatan diberikan kepada siswa agar siswa lebih bersemangat dan 

termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Skor untuk indikator 
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memberi penguatan kepada siswa adalah 2. Ada 2 deskriptor yang muncul, 

yaitu memberikan penguatan verbal dan penguatan gestural. Sedangkan 

deskriptor yang belum muncul adalah memberi penguatan dengan sentuhan 

dan memberi penguatan berupa tanda/benda. 

9. Melakukan kesimpulan pembelajaran 

Kegiatan menyimpulkan materi yang telah diajarkan dilakukan oleh guru 

bersama-sama dengan siswa pada akhir pembelajaran. Skor untuk indikator 

melakukan kesimpulan pembelajaran adalah 2. Ada 2 deskriptor yang muncul, 

yaitu melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi yang telah 

dipelajari dan menyimpulkan secara keseluruhan hasil pembelajaran. 

Sedangkan deskriptor yang belum muncul adalah mengulas pokok-pokok 

penting dalam materi pembelajaran dan mengulas materi yang sulit dipahami 

siswa. 

10. Memberikan evaluasi dan tindak lanjut 

Evaluasi yang diberikan berupa lembar soal yang terdiri dari 10 soal esai. 

Soal evaluasi dikerjakan pada akhir pembelajaran dan dikerjakan secara 

individual. Skor yang diperoleh untuk indikator ini adalah 2. Deskriptor yang 

muncul yaitu memberikan petunjuk mengerjakan soal evaluasi dan 

memberikan soal evaluasi kepada siswa. Deskriptor yang tidak muncul yaitu 

mengawasi pengerjaan soal evaluasi dan memberikan tindak lanjut. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada siklus I 

keterampilan guru dalam pembelajaran menulis aksara Jawa mendapatkan 

kategori ketuntasan cukup. 
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4.1.1.3.2. Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil dari observasi aktivitas siswa pada pelaksanaan tindakan siklus I dapat 

dilihat 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 untuk 
menerima pembelajaran 8 5 19 5 95 

2,6 

2. Memperhatikan penjelasan guru 8 8 13 8 95 2,6 

3. 
Mengamati media pembelajaran 
berupa flashcard yang 
ditunjukkan guru 

7 14 9 7 90 
 

2,4 

4. 
Aktif bertanya dan menjawab 
pertanyaan 6 13 11 7 93 

2,5 

5. Siswa berkelompok 9 9 10 9 93 2,5 

6. 

Berfikir, tanya jawab dan 
berdiskusi tentang masalah 
autentik yang disampaikan guru 
serta membuat hasil 
karya/laporan hasil diskusi  

8 8 13 8 95 

 

2,6 

7. 
Mempertanggungjawabkan/mem
presentasikan hasil 
karya/laporan hasil diskusi 

7 13 10 7 91 
2,5 

8. Merangkum materi/kesimpulan 
hasil pembelajaran 7 13 9 8 92 2,5 

9. Mengerjakan soal evaluasi 10 10 12 5 86 2,3 

Jumlah 830 
Rata-rata 22,4 
Kategori Cukup   
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Perolehan skor setiap indikator di atas dipaparkan secara lebih rinci di bawah ini:        

1. Mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran 

Indikator ini mencakup hal-hal yang dilakukan serta dipersiapkan siswa 

sebelum kegiatan pembelajaran dimulai oleh guru. Perolehan skor untuk 

indikator mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran pada siklus I, 

terdapat 8 siswa yang memperoleh skor 1, 5 siswa mendapat skor 2, 19 siswa 

mendapat skor 3, dan 5 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh 

untuk indikator ini yaitu 2,6.  

2.    Memperhatikan penjelasan guru 

Materi yang dijelaskan pada siklus I adalah penggunaan sandhangan 

swara pada aksara Jawa. Pada saat pembelajaran berlangsung semangat siswa 

dalam mengikuti pembelajaran rata-rata sudah baik, memperhatikan penjelasan 

guru dan beberapa siswa menanyakan materi yang belum dipahami. Namun 

ada siswa yang tidak mendengarkan penjelasan guru, ada yang sibuk berbicara 

dengan temannya dan ada yang sibuk bermain sendiri. Perolehan skor untuk 

indikator memperhatikan penjelasan guru pada siklus 1, terdapat 8 siswa yang 

memperoleh skor 1, 8 siswa mendapat skor 2, 13 siswa mendapat skor 3, dan 8 

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

2,6.  

3. Mengamati media pembelajaran berupa flashcard yang ditunjukkan guru 

Siswa mengamati media flashcard yang ditunjukkan oleh guru di depan 

kelas. Beberapa siswa tertarik dan merespon media pembelajaran tersebut, 

memperhatikan bentuk setiap aksara Jawa dan menyebutkan bunyi dari huruf 
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aksara Jawa. Perolehan skor untuk indikator ini pada siklus I, terdapat 7 siswa 

yang memperoleh skor 1, 14 siswa mendapat skor 2, 9 siswa mendapat skor 3, 

dan 7 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh untuk indikator ini 

yaitu 2,4.  

4. Aktif bertanya dan menjawab pertanyaan 

Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru serta menanyakan tentang 

hal yang belum jelas. Dalam menjawab ataupun bertanya, siswa harus 

mengangkat tangan terlebih dahulu. Pada siklus I ini, hanya beberapa siswa 

yang berani menanyakan hal yang belum dipahaminya. Hasil observasi 

indikator aktif bertanya dan menjawab pertanyaan pada siklus 1, skor 1 

diperoleh oleh 6 siswa, skor 2 diperoleh oleh 13 siswa, skor 3 diperoleh 11 

siswa, dan skor 4 diperoleh 7 siswa. Rata-rata skor untuk indikator ini yaitu 

2,5. 

5.  Siswa berkelompok 

Pada saat pembagian kelompok masih terjadi kegaduhan. Ada siswa yang 

kurang setuju dengan pembagian kelompok yang ada. Guru berusaha 

mengkondisikan kelas agar tidak terjadi kegaduhan. Perolehan skor untuk 

indikator ini, terdapat 9 siswa yang memperoleh skor 1, 9 siswa mendapat skor 

2, 10 siswa mendapat skor 3, dan 9 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang 

diperoleh untuk indikator ini yaitu 2,5.  
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6. Berfikir, tanya jawab dan berdiskusi tentang masalah autentik yang 

disampaikan guru serta membuat hasil karya/laporan hasil diskusi 

Pada saat berdiskusi dalam kelompok siswa aktif dalam kelompok dengan 

baik, ikut berpartisipasi dalam kerja kelompok. Tapi masih ada beberapa siswa 

yang bermain sendiri, tidak ikut berpartisipasi dalam kerja kelompok. Dan ada 

siswa yang berjalan ke kelompok lain untuk mencari jawaban dari kelompok 

tersebut. Hasil observasi untuk indikator ini pada siklus 1, terdapat 8 siswa 

yang memperoleh skor 1, 8 siswa mendapat skor 2, 13 siswa mendapat skor 3, 

dan 8 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh untuk indikator ini 

yaitu 2,6.  

7. Mempertanggungjawabkan/mempresentasikan hasil karya/laporan hasil diskusi 

Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas, tidak 

boleh gaduh dan harus tertib dalam mempresentasikan hasil diskusi. Siswa 

harus menjawab pertanyan yang diajukan kelompok lain serta menyimpulkan 

hasil dari presentasinya. Perolehan skor untuk indikator mempresentasikan 

hasil diskusi pada siklus I, terdapat 7 siswa yang memperoleh skor 1, 13 siswa 

mendapat skor 2, 10 siswa mendapat skor 3, dan 7 siswa mendapat skor 4. 

Rata-rata skor yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 2,5. 

8.  Merangkum materi/kesimpulan hasil pembelajaran  

Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajarinya 

kemudian siswa menulis kesimpulan hasil pembelajaran di buku tulisnya 

masing-masing. Hasil observasi indikator menyimpulkan hasil pembelajaran 

pada siklus I, terdapat 7 siswa yang memperoleh skor 1, 13 siswa mendapat 
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skor 2, 9 siswa mendapat skor 3, dan 8 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor 

yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 2,5.  

9. Mengerjakan soal evaluasi 

Siswa mengerjakan soal evaluasi pada akhir pembelajaran. Siswa 

mengerjakan soal evaluasi yang terdiri dari 10 soal esai secara individu untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa pada materi yang telah dipelajari. Masih 

banyak siswa yang tampak tidak percaya diri dalam mengerjakan evaluasi. 

Mereka cenderung berusaha menyontek pekerjaan temannya. Soal evaluasi 

dikerjakan sesuai waktu yang dialokasikan guru, akan tetapi ada beberapa 

siswa yang belum dapat menyelesaikan pengerjaan soal evaluasi dengan tepat 

waktu. Hasil observasi untuk indikator mengerjakan soal evaluasi pada siklus I, 

terdapat 10 siswa yang memperoleh skor 1, 10 siswa mendapat skor 2, 12 

siswa mendapat skor 3, dan 5 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang 

diperoleh untuk indikator ini yaitu 2,3.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada siklus I 

aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis aksara Jawa mendapatkan kategori 

ketuntasan cukup. 

4.1.1.3.3. Deskripsi Observasi Keterampilan Menulis Siswa 

Hasil dari observasi keterampilan menulis siswa pada pelaksanaan 

tindakan siklus I dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.3 
Skor Keterampilan Menulis Aksara Jawa Siklus I 

 
No 

 
Indikator 

Frekuensi Skor 
 

Jumlah  

 

Rata-rata 1 2 3 4 

1. Ketepatan tulisan 11 14 8 4 79 2,1 

2. Kerapian tulisan 10 9 13 5 87 2,4 

3. Kejelasan tulisan 10 8 14 5 88 2,4 

 Jumlah skor 254 

 Rata-rata 6,9 

 Kategori Cukup  

 
Perolehan skor setiap indikator di atas dipaparkan secara lebih rinci di 

bawah ini: 

1.    Ketepatan tulisan     

Deskriptor dari indikator ketepatan tulisan yaitu ketepatan penggunaan 

aksara Jawa dan sandhangannya serta ketepatan susunan kata dan kalimat. Hasil 

observasi indikator ketepatan tulisan pada siklus I, terdapat 11 siswa yang 

memperoleh skor 1, 14 siswa mendapat skor 2, 8 siswa mendapat skor 3, dan 4 

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

2,1.  

2. Kerapian tulisan 

Deskriptor dari indikator kerapian tulisan yaitu kerapian tulisan aksara Jawa 

dan sandhangannya serta kerapian dalam susunan kata dan kalimat. Hasil 

observasi indikator kerapian tulisan pada siklus I, terdapat 10 siswa yang 

memperoleh skor 1, 9 siswa mendapat skor 2, 13 siswa mendapat skor 3, dan 5 
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siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 

2,4.  

3. Kejelasan tulisan 

Deskriptor dari indikator kejelasan tulisan tulisan yaitu kejelasan tulisan 

aksara Jawa dan sandhangannya serta kejelasan dalam susunan kata dan kalimat. 

Hasil observasi indikator kerapian tulisan pada siklus I, terdapat 10 siswa yang 

memperoleh skor 1, 8 siswa mendapat skor 2, 14 siswa mendapat skor 3, dan 5 

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

2,4.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada siklus I 

keterampilan menulis siswa dalam pembelajaran menulis aksara Jawa 

mendapatkan kategori ketuntasan cukup. 

Hasil belajar siswa dalam menulis aksara Jawa mengalami peningkatan dari 

data pra siklus dengan siklus I. Pada pra siklus diperoleh nilai terendah siswa 

adalah 58, nilai tertinggi 74 dengan rata- rata 65 dan ketuntasan klasikal 38%. 

Setelah dilakukan tindakan melalui model Problem Based Instruction dengan 

media flashcard pada siklus I, nilai terendah yang dicapai siswa meningkat dari 58 

menjadi 60, nilai tertinggi yang dicapai siswa meningkat dari 74 menjadi 90. Nilai 

rata-rata juga mengalami peningkatan dari 65 menjadi 68,4, sedangkan ketuntasan 

klasikal meningkat dari 38% menjadi 57%. Peningkatan hasil belajar pada pra 

siklus dengan siklus 1 dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini: 
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c. Keterampilan menulis aksara Jawa belum menunjukkan hasil yang maksimal. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh observer, Jumlah skor yang 

diperoleh adalah 254 dengan rata-rata 6,9 dan masuk dalam kategori cukup. 

Hasil belajar keterampilan menulis aksara Jawa yang diperoleh belum 

mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan. Ketuntasan klasikal hasil 

belajar siswa pada siklus 1 adalah 57% dan rata-rata nilai siswa 68,4. 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. 

4.1.1.5.Revisi  

Revisi yang dilakukan untuk pelaksanaan tindakan siklus I adalah sebagai 

berikut:  

a.  Guru lebih meningkatkan kreativitas dalam mengajar supaya tercipta kondisi 

pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan.  

b. Guru lebih mendorong seluruh siswa untuk berkelompok sesuai kelompok yang 

telah disusun guru.  

c. Guru memberi peringatan kepada siswa yang membuat gaduh agar kondisi 

pembelajaran menjadi lebih kondusif.  

d. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok supaya aktivitas kelompok 

menjadi lebih hidup.  

e. Guru lebih menekankan pada penguasaan bentuk-bentuk aksara nglegena dengan 

sandhangannya supaya siswa tidak terlalu sulit dalam menulis aksara Jawa.  
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4.1.1.6.Rekapitulasi Data Awal dan Siklus I  

Rekapitulasi data keterampilan guru, aktivitas siswa, keterampilan menulis 

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

Tabel 4.5 
Rekapitulasi Data Awal dan Siklus I 

No  Data  Tes Awal Siklus 1 
1 Keterampilan Guru Skor   23 

Kategori   Cukup  
2 Aktivitas Siswa Skor   22,4 

Kategori   Cukup  
3 Keterampilan Menulis 

Aksara Jawa 
Skor   6,9 

Kategori   Cukup  
4 Hasil Belajar Skor  65 68,4 

Ketuntasan 38% 57% 
 
Berdasarkan data pada tabel 4.5, keterampilan guru pada siklus I diperoleh 

skor mencapai 23 dengan kategori cukup. Aktivitas siswa pada siklus I diperoleh 

skor 22,4 dengan kategori cukup. Keterampilan menulis pada siklus I diperoleh 

6,9 dengan kategori cukup. Hasil belajar siswa pada tes awal diperoleh ketuntasan 

klasikal sebesar 38%. Ketuntasan klasikal hasil belajar meningkat pada siklus I 

menjadi 57%. 

4.1.2. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

4.1.2.1.Perencanaan 

Hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus II adalah sebagai 

berikut: 

1. membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan model 

pembelajaran Problem Based Instruction dengan media flashcard. 

2. menyiapkan sumber dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam 

pembelajaran. 
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3. menyiapkan alat evaluasi tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

4. menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan keterampilan menulis siswa dalam pembelajaran 

5. menyiapkan lembar wawancara dan catatan lapangan.  

4.1.2.2.Pelaksanaan Tindakan 

Siklus II dilaksanakan pada hari Sabtu, 9 Februari 2013, Materi pada siklus 

II adalah menulis kata berhuruf Jawa menggunakan sandhangan panyigeg wanda 

dan sandhangan wiyanjana. Alokasi waktu yang digunakan adalah 2 jam 

pelajaran (2x35 menit). 

Uraian kegiatan pembelajaran pada siklus II diuraikan sebagai berikut: 

4.1.2.2.1. Pra Kegiatan 

Pra kegiatan dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Kegiatan 

yang dilakukan guru yaitu memberi salam, mengkondisikan siswa, memimpin 

do’a kemudian presensi kehadiran siswa. 

4.1.2.2.2. Kegiatan Awal 

Guru melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memberi motivasi kepada siswa. Apersepsi dilakukan dengan memberi pertanyaan 

mengenai sandhangan swara, hal ini bertujuan agar siswa mengingat kembali 

materi sandhangan swara yang sudah dipelajari pada siklus I. Tujuan 

pembelajaran disampaikan setelah guru melakukan apersepsi, motivasi diberikan 

setelah tujuan pembelajaran disampaikan oleh guru. 
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4.1.2.2.3. Kegiatan Inti 

1) Eksplorasi 

Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai ulasan materi pada 

pelajaran yang lalu mengenai aksara Jawa beserta sandhangan swara kemudian 

memperhatikan guru dalam menyampaikan materi berupa permasalahan autentik 

yang menjadi bahan kajian/bahan diskusi siswa. 

2) Elaborasi 

Guru membentuk 6 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 6 anak dan kepada 

setiap kelompok guru memberikan media flashcard. Siswa berfikir, tanya jawab 

dan berdiskusi dalam kelompok tentang masalah autentik yang diberikan guru 

dengan menggunakan media flashcard berdasarkan bimbingan guru kemudian 

membuat hasil karya/laporan hasil diskusi dan mempresentasikannya di depan 

kelas. 

3) Konfirmasi  

Setelah kegiatan presentasi dilakukan, guru memberikan bimbingan 

terhadap siswa yang belum menguasai materi dengan maksimal, memberikan 

bintang prestasi kepada siswa yang aktif dalam kegiatan pembelajaran kemudian 

memberi penguatan terhadap unjuk kerja siswa dan memberi motivasi terhadap 

siswa agar lebih semangat dalam pembelajaran. 

4.1.2.2.4. Kegiatan Akhir 

Kegiatan akhir pada siklus II meliputi penyimpulan materi yang telah 

dipelajari, kegiatan evaluasi, dan tindak lanjut. Kegiatan penyimpulan materi 
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dilakukan oleh guru bersama dengan siswa kemudian dilanjutkan dengan 

pengerjaan soal evaluasi oleh siswa.  

4.1.2.3.Observasi 

4.1.2.3.1. Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada pelaksanaan tindakan siklus II yaitu 

pada pembelajaran menulis aksara Jawa melalui model Problem Based Intruction 

dengan media flashcard pada siswa kelas IV SDN Patemon 01 Semarang dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 
Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

No Indikator 
Skor yang 

dicapai Skor  
1 2 3 4 

1. 
Melaksanakan kegiatan 
prapembelajaran dan pengkondisian 
kelas 

   √ 4 

2. Membuka pelajaran dengan apersepsi 
dan tanya jawab    √ 4 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran   √  3 

4. 
Menyampaikan isi materi pembelajaran 
yang akan dipelajari dengan media 
flashcard 

  √  3 

5. Menyampaikan permasalahan autentik 
yang menjadi bahan kajian  √   2 

6. Mengorganisasikan siswa dalam 
kelompok   √  3 

7. Membimbing siswa diskusi dan 
presentasi hasil diskusi    √  3 

8. Memberikan penguatan kepada siswa  √   2 
9 Melakukan kesimpulan pembelajaran  √   2 
10 Memberikan evaluasi dan tindak lanjut   √   3 

                     Jumlah skor 29 
                        Rata-rata 2,9 
                        Kategori Baik 
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Berdasarkan tabel hasil observasi keterampilan guru diperoleh jumlah skor 

29 dengan rata-rata 2,9. Hasil ini termasuk dalam kategori baik. Hasil observasi 

setiap indikator pada siklus II dipaparkan secara lebih jelas sebagai berikut: 

1. Melaksanakan kegiatan prapembelajaran dan pengkondisian kelas 

Kegiatan ini merupakan persiapan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai 

oleh guru. Skor yang diperoleh guru pada siklus II adalah 4, semua deskriptor 

muncul yaitu, memimpin do’a, presensi kehadiran siswa, mempersiapkan 

media yang digunakan dan memeriksa kesiapan siswa/pengkondisian.  

2. Membuka pelajaran dengan apersepsi dan tanya jawab 

Kegiatan ini dilaksanakan setelah guru melakukan prapembelajaran, guru 

membuka pelajaran pada awal dimulainya kegiatan pembelajaran di kelas. Skor 

yang diperoleh guru adalah 4, semua deskriptor muncul yaitu, guru 

mengingatkan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, melakukan 

apersepsi, menginformasikan materi yang akan dibahas dan memotivasi siswa.  

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

Tujuan pembelajaran pada siklus II yaitu melalui media flashcard 

dilanjutkan diskusi kelompok, siswa dapat menulis aksara Jawa yang termasuk 

sandhangan panyigeg wanda dan sandhangan wiyanjana serta dapat menulis 

kata menggunakan huruf Jawa  sandhangan panyigeg wanda dan sandhangan 

wiyanjana dengan tepat. Skor yang diperoleh guru adalah 3. Perolehan ini lebih 

baik dibandingkan dengan siklus I, ada tiga dari empat deskriptor yang muncul 

yaitu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, menjelaskan tujuan 
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pembelajaran dan menuliskan tujuan pembelajaran tersebut. Sedangkan 

deskriptor menyampaikan kegiatan pembelajaran belum dilakukan oleh guru. 

4. Menyampaikan materi pembelajaran yang akan dipelajari dengan media 

flashcard 

Guru menjelaskan materi tentang aksara Jawa dengan sandhangan 

panyigeg wanda dan sandhangan wiyanjana. Guru menjelaskan kepada siswa 

tentang bagaimana penggunaan sandhangan panyigeg wanda dan sandhangan 

wiyanjana pada aksara Jawa. Guru menjelaskan materi menggunakan media 

flashcard supaya siswa lebih mudah memahami materi yang diberikan. Pada 

indikator ini skor yang diperoleh guru adalah 3. Deskriptor yang muncul, yaitu 

menjelaskan materi yang dipelajari, menjelaskan materi menggunakan media 

flashcard dan menjelaskan kembali materi yang sulit dipahami siswa. 

Deskriptor  yang tidak muncul adalah menjelaskan materi dari hasil kegiatan 

tanya jawab dengan siswa. 

5. Menyampaikan permasalahan autentik yang menjadi bahan kajian 

Permasalahan yang disampaikan adalah permasalahan autentik yang ada 

dalam kehidupan nyata. Permasalahan disampaikan agar siswa memikirkan 

penyelesaian dari masalah tersebut. Pada indikator menyampaikan 

permasalahan yang menjadi bahan kajian, skor yang diperoleh adalah 2. 

Perolehan ini masih sama seperti pada siklus I. Ada 2 deskriptor yang muncul 

pada indikator ini, yaitu guru menyampaikan permasalahan yang menjadi 

bahan kajian/diskusi siswa dan menjelasakan petunjuk penyelesaian masalah 

tersebut. Sedangkan deskriptor guru menanyakan kesulitan siswa dalam 
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memahami permasalahan dan memberi penjelasan jika siswa belum memahami 

permasalahan belum dilakukan guru. 

6. Mengorganisasikan siswa dalam kelompok 

Guru membagi kelompok dengan masing-masing kelompok 

beranggotakan ± 6 orang dan membagi lembar kerja siswa yang sudah 

disediakan. Skor yang diperoleh guru pada indikator mengorganisasikan siswa 

dalam kelompok adalah 3. Ada 3 deskriptor yang muncul, yaitu guru membagi 

siswa dalam beberapa kelompok, memberi waktu dan mengawasi siswa dalam 

membentuk kelompok. Sedangkan deskriptor yang tidak muncul  yaitu 

membimbing siswa berkelompok.  

7. Membimbing siswa diskusi dan presentasi hasil diskusi 

Guru membimbing pelaksanaan diskusi kelompok supaya pelaksanaan 

diskusi kelompok berjalan lancar dan kondusif. Diskusi dilakukan dalam 

kelompok sesuai waktu yang telah ditentukan guru kemudian diadakan 

presentasi hasil diskusi. Skor yang diperoleh pada indikator membimbing siswa 

diskusi dan presentasi hasil diskusi adalah 3. Deskriptor yang muncul yaitu 

guru memberi waktu pada siswa untuk berdiskusi dan presentasi hasil diskusi, 

mengawasi jalannya diskusi dan presentasi hasil diskusi, serta membimbing 

diskusi dan presentasi hasil diskusi. Sedangkan deskriptor memberikan 

kesimpulan dan evaluasi terhadap presentasi siswa belum muncul. 

8. Memberikan penguatan kepada siswa 

Penguatan diberikan kepada siswa agar siswa lebih bersemangat dan 

termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Skor untuk indikator 
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memberi penguatan kepada siswa adalah 2. Masih sama seperti pada siklus I. 

Ada 2 deskriptor yang muncul, yaitu memberikan penguatan verbal dan 

penguatan gestural. Sedangkan deskriptor yang belum muncul adalah memberi 

penguatan dengan sentuhan dan memberi penguatan berupa tanda/benda. 

9. Melakukan kesimpulan pembelajaran 

Kegiatan menyimpulkan materi yang telah diajarkan dilakukan oleh guru 

bersama-sama dengan siswa pada akhir pembelajaran. Skor untuk indikator 

melakukan kesimpulan pembelajaran adalah 2. Masih sama seperti pada siklus 

I. Ada 2 deskriptor yang muncul, yaitu melakukan tanya jawab dengan siswa 

mengenai materi yang telah dipelajari dan menyimpulkan secara keseluruhan 

hasil pembelajaran. Sedangkan deskriptor yang belum muncul adalah mengulas 

pokok-pokok penting dalam materi pembelajaran dan mengulas materi yang 

sulit dipahami siswa. 

10. Memberikan evaluasi dan tindak lanjut 

Evaluasi yang diberikan berupa lembar soal yang terdiri dari 10 soal esai. 

Soal evaluasi dikerjakan pada akhir pembelajaran dan dikerjakan secara 

individual. Skor yang diperoleh untuk indikator ini adalah 3. Perolehan ini 

lebih baik dibandingkan dengan siklus I, deskriptor yang muncul yaitu 

memberikan petunjuk mengerjakan soal evaluasi, memberikan soal evaluasi 

kepada siswa dan mengawasi pengerjaan soal evaluasi. Deskriptor yang tidak 

muncul yaitu memberikan tindak lanjut. 
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Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada siklus II 

keterampilan guru dalam pembelajaran menulis aksara Jawa mendapatkan 

kategori ketuntasan baik. 

4.1.2.3.2. Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II dapat dilihat 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 untuk 
menerima pembelajaran 4 4 9 20 128 3,5 

2. Memperhatikan penjelasan guru 4 5 9 19 117 3,2 

3. 
Mengamati media pembelajaran 
berupa flashcard yang 
ditunjukkan guru 

5 7 7 18 112 
 

3,0 

4. 
Aktif bertanya dan menjawab 
pertanyaan 2 7 9 19 119 

3,2 

5. Siswa berkelompok 6 6 9 16 109 2,9 

6. 

Berfikir, tanya jawab dan 
berdiskusi tentang masalah 
autentik yang disampaikan guru 
serta membuat hasil 
karya/laporan hasil diskusi  

5 5 8 19 115 

 

3,1 

7. 
Mempertanggungjawabkan/mem
presentasikan hasil 
karya/laporan hasil diskusi 

6 7 10 14 106 
2,9 

8. Merangkum materi/kesimpulan 
hasil pembelajaran 5 6 10 16 111 3,0 

9. Mengerjakan soal evaluasi 5 7 9 16 110 3,0 

Jumlah 1027 
Rata-rata 27,8 
Kategori Baik  
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Perolehan skor setiap indikator dipaparkan secara lebih rinci di bawah ini: 

1. Mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran 

Indikator ini mencakup hal-hal yang dilakukan serta dipersiapkan siswa 

sebelum kegiatan pembelajaran dimulaim oleh guru. Perolehan skor untuk 

indikator mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran pada siklus II, 

terdapat 4 siswa yang memperoleh skor 1, 4 siswa mendapat skor 2, 9 siswa 

mendapat skor 3, dan 20 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh 

untuk indikator ini yaitu 3,5.  

2.    Memperhatikan penjelasan guru 

Materi yang dijelaskan pada siklus II adalah penggunaan sandhangan 

panyigeg wanda dan sandhangan swara pada aksara Jawa. Pada saat 

pembelajaran berlangsung semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran 

sudah baik, memperhatikan penjelasan guru dan beberapa siswa menanyakan 

materi yang belum dipahami. Siswa lebih serius dalam mendengarkan 

penjelasan guru, hal ini tampak dari perolehan skor aktivitas siswa. Perolehan 

skor untuk indikator memperhatikan penjelasan guru pada siklus II, terdapat 4 

siswa yang memperoleh skor 1, 5 siswa mendapat skor 2, 9 siswa mendapat 

skor 3, dan 19 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh untuk 

indikator ini yaitu 3,2.  

3. Mengamati media pembelajaran berupa flashcard yang ditunjukkan guru 

Siswa mengamati media flashcard yang ditunjukkan oleh guru di depan 

kelas. Pada siklus II, sebagian besar siswa melakukan aktivitas mengamati 

media flashcard dengan sungguh-sungguh. Hal ini tampak dari skor yang 
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diperoleh oleh siswa. Perolehan skor untuk indikator ini pada siklus II, terdapat 

5 siswa yang memperoleh skor 1, 7 siswa mendapat skor 2, 7 siswa mendapat 

skor 3, dan 18 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh untuk 

indikator ini yaitu 3,0.  

4. Aktif bertanya dan menjawab pertanyaan 

Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru serta menanyakan tentang 

hal yang belum jelas. Dalam menjawab ataupun bertanya, siswa harus 

mengangkat tangan terlebih dahulu. Pada siklus II sudah banyak siswa yang 

berani menanyakan hal yang belum dipahaminya. Hasil observasi indikator 

aktif bertanya dan menjawab pertanyaan pada siklus II, skor 1 diperoleh oleh 2 

siswa, skor 2 diperoleh oleh 7 siswa, skor 3 diperoleh 9 siswa, dan skor 4 

diperoleh 19 siswa. Rata-rata skor untuk indikator ini yaitu 3,2. 

5.  Siswa berkelompok 

Siswa membentuk kelompok  sesuai dengan bimbingan guru. Ada siswa 

yang kurang setuju dengan pembagian kelompok yang ada. Guru berusaha 

mengkondisikan kelas agar tidak ramai. Perolehan skor untuk indikator ini, 

terdapat 6 siswa yang memperoleh skor 1, 6 siswa mendapat skor 2, 9 siswa 

mendapat skor 3, dan 16 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh 

untuk indikator ini yaitu 2,9.  

6. Berfikir, tanya jawab dan berdiskusi tentang masalah autentik yang 

disampaikan guru serta membuat hasil karya/laporan hasil diskusi 

Pada saat berdiskusi dalam kelompok siswa aktif dalam kelompok dengan 

baik, ikut berpartisipasi dan sudah mulai menunjukkan kerjasama dalam 
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bekerja secara kelompok. Hasil observasi untuk indikator ini pada siklus II, 

terdapat 5 siswa yang memperoleh skor 1, 5 siswa mendapat skor 2, 8 siswa 

mendapat skor 3, dan 19 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh 

untuk indikator ini yaitu 3,1.  

7. Mempertanggungjawabkan/mempresentasikan hasil karya/laporan hasil diskusi 

Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. 

Presentasi dilakukan dengan tertib. Siswa harus menjawab pertanyan yang 

diajukan kelompok lain serta menyimpulkan hasil dari presentasinya. 

Perolehan skor untuk indikator mempresentasikan hasil diskusi pada siklus II, 

terdapat 6 siswa yang memperoleh skor 1, 7 siswa mendapat skor 2, 10 siswa 

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

untuk indikator ini yaitu 2,9. 

8.  Merangkum materi/kesimpulan hasil pembelajaran  

Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajarinya 

kemudian siswa menulis kesimpulan hasil pembelajaran di buku tulisnya 

masing-masing. Hasil observasi indikator menyimpulkan hasil pembelajaran 

pada siklus II, terdapat 5 siswa yang memperoleh skor 1, 6 siswa mendapat 

skor 2, 10 siswa mendapat skor 3, dan 16 siswa mendapat skor 4. Rata-rata 

skor yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 3,0.  

9. Mengerjakan soal evaluasi 

Siswa mengerjakan soal evaluasi pada akhir pembelajaran. Siswa 

mengerjakan soal evaluasi yang terdiri dari 10 soal esai secara individu untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa pada materi yang telah dipelajari. Pada 



 
 

99 
 

 
 

siklus II ini siswa sudah mulai tertib dan lebih percaya diri dalam mengerjakan 

soal evaluasi. Soal  dikerjakan sesuai waktu yang dialokasikan guru. Hasil 

observasi untuk indikator mengerjakan soal evaluasi pada siklus II, terdapat 5 

siswa yang memperoleh skor 1, 7 siswa mendapat skor 2, 9 siswa mendapat 

skor 3, dan 16 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh untuk 

indikator ini yaitu 3,0.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada siklus II 

aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis aksara Jawa mendapatkan kategori 

ketuntasan baik. 

4.1.2.3.3. Deskripsi Observasi Keterampilan Menulis Siswa 

Hasil dari observasi keterampilan menulis siswa pada pelaksanaan 

tindakan siklus II dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 
Skor Keterampilan Menulis Aksara Jawa Siklus II 

 
No 

 
Indikator 

Frekuensi Skor  
Jumlah  

 
Rata-rata 1 2 3 4 

1. Ketepatan tulisan 9 12 10 6 87 2,4 

2. Kerapian tulisan 8 8 13 8 95 2,6 

3. Kejelasan tulisan 7 9 14 7 95 2,6 

 Jumlah skor 277 
 Rata-rata 7,5 

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

1.  Ketepatan tulisan     

Deskriptor dari indikator ketepatan tulisan yaitu ketepatan penggunaan 

aksara Jawa dan sandhangannya serta ketepatan susunan kata dan kalimat. Hasil 
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observasi indikator ketepatan tulisan pada siklus I, terdapat 9 siswa yang 

memperoleh skor 1, 12 siswa mendapat skor 2, 10 siswa mendapat skor 3, dan 6 

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

2. Kerapian tulisan 

Deskriptor dari indikator kerapian tulisan yaitu kerapian tulisan aksara Jawa 

dan sandhangannya serta kerapian dalam susunan kata dan kalimat. Hasil 

observasi indikator kerapian tulisan pada siklus I, terdapat 8 siswa yang 

memperoleh skor 1, 8 siswa mendapat skor 2, 13 siswa mendapat skor 3, dan 8 

siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh yaitu 2,6.  

3. Kejelasan tulisan 

Deskriptor dari indikator kejelasan tulisan tulisan yaitu kejelasan tulisan 

aksara Jawa dan sandhangannya serta kejelasan dalam susunan kata dan kalimat. 

Hasil observasi indikator kerapian tulisan pada siklus I, terdapat 7 siswa yang 

memperoleh skor 1, 9 siswa mendapat skor 2, 14 siswa mendapat skor 3, dan 7 

siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh yaitu 2,6.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada siklus II 

keterampilan menulis siswa dalam pembelajaran menulis aksara Jawa 

mendapatkan kategori ketuntasan baik. 

Hasil belajar siswa dalam menulis aksara Jawa mengalami peningkatan dari 

data siklus I dengan siklus II. Pada siklus I diperoleh nilai terendah siswa adalah 60, 

nilai tertinggi 90 dengan rata- rata 68,4 dan ketuntasan klasikal 57%. Pada siklus II, 

nilai terendah yang dicapai siswa adalah 60, nilai tertinggi yang dicapai siswa yaitu 

100. Nilai rata-rata mengalami peningkatan dari 68,4 menjadi 76, sedangkan 
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c. Keterampilan menulis aksara Jawa mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil 

observasi yang dilakukan oleh observer, Jumlah skor yang diperoleh adalah 277 

dengan rata-rata 7,5 dan masuk dalam kategori baik. Pada siklus II, ketuntasan 

klasikal keterampilan menulis siswa meningkat menjadi 76% dan rata-rata nilai 

siswa 76. 

4.1.2.5.Revisi  

Revisi yang dilakukan untuk pelaksanaan tindakan siklus III adalah sebagai 

berikut:  

a.  Guru lebih meningkatkan keterampilan mengajarnya supaya tercipta kondisi 

pembelajaran yang kondusif.  

b. Guru lebih mengondisikan siswa dalam kegiatan diskusi kelompok supaya 

siswa dapat berdiskusi dengan baik. 

c. Kegiatan kerja kelompok lebih dikembangkan supaya siswa tidak jenuh dengan 

kerja yang mereka lakukan. 

4.1.2.6.Rekapitulasi Siklus I dan Siklus II 

Rekapitulasi data keterampilan guru, aktivitas siswa, keterampilan menulis 

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

Tabel 4.10 
Rekapitulasi Data Siklus I dan Siklus II 

No  Data  Siklus 1 Siklus II 
1 Keterampilan Guru Skor  23 29 

Kategori  Cukup  Baik  
2 Aktivitas Siswa Skor  22,4 27,8 

Kategori  Cukup  Baik  
3 Keterampilan 

Menulis Aksara 
Jawa 

Skor  6,9 7,5 
Kategori  Cukup  Baik  

4 Hasil Belajar Skor  68,4 76 
Ketuntasan  57% 76% 
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Berdasarkan data pada tabel 4.10, keterampilan guru pada siklus II diperoleh 

skor mencapai 29 dengan kategori baik. Aktivitas siswa pada siklus II diperoleh 

skor 27,8 dengan kategori baik. Keterampilan menulis pada siklus II diperoleh 7,5 

dengan kategori baik. Hasil belajar siswa pada siklus I diperoleh ketuntasan 

klasikal sebesar 57%. Ketuntasan klasikal hasil belajar meningkat pada siklus II 

menjadi 76%. 

4.1.3. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

4.1.3.1.Perencanaan 

Hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus III adalah sebagai 

berikut: 

1. membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan model 

pembelajaran Problem Based Instruction dengan media flashcard. 

2. menyiapkan sumber dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam 

pembelajaran. 

3. menyiapkan alat evaluasi tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

4. menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan keterampilan menulis siswa dalam pembelajaran. 

5. menyiapkan lembar wawancara dan catatan lapangan.  

4.1.3.2.Pelaksanaan Tindakan 

Siklus III dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 Februari 2013, Materi pada 

siklus III adalah menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa menggunakan 

sandhangan swara, sandhangan panyigeg wanda dan sandhangan wiyanjana. 

Alokasi waktu yang digunakan adalah 2 jam pelajaran (2x35 menit). 
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Uraian kegiatan pembelajaran pada siklus III diuraikan sebagai berikut: 

4.1.3.2.1. Pra Kegiatan 

Pra kegiatan dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Kegiatan 

yang dilakukan guru yaitu memberi salam, mengkondisikan siswa, memimpin 

do’a kemudian presensi kehadiran siswa. 

4.1.3.2.2. Kegiatan Awal 

Guru melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memberi motivasi kepada siswa. Apersepsi dilakukan dengan memberi pertanyaan 

mengenai sandhangan swara, sandhangan panyigeg wanda, dan sandhangan 

wyanjana. Hal ini bertujuan agar siswa mengingat kembali materi sandhangan 

swara, sandhangan panyigeg wanda, dan sandhangan wyanjana yang sudah 

dipelajari pada siklus I dan siklus II. Tujuan pembelajaran disampaikan setelah 

guru melakukan apersepsi, motivasi diberikan setelah tujuan pembelajaran 

disampaikan oleh guru. 

4.1.3.2.3. Kegiatan Inti 

1) Eksplorasi 

Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai ulasan materi pada 

pelajaran yang lalu mengenai aksara Jawa beserta sandhangan swara, 

sandhangan panyigeg wanda, dan sandhangan wyanjana kemudian 

memperhatikan guru dalam menyampaikan materi berupa permasalahan autentik 

yang menjadi bahan kajian/bahan diskusi siswa. 
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2) Elaborasi 

Guru membentuk 6 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 6 anak dan kepada 

setiap kelompok guru memberikan media flashcard. Siswa berfikir, tanya jawab 

dan berdiskusi dalam kelompok tentang masalah autentik yang diberikan guru 

dengan menggunakan media flashcard berdasarkan bimbingan guru kemudian 

membuat hasil karya/laporan hasil diskusi dan mempresentasikannya di depan 

kelas. 

3) Konfirmasi  

Setelah kegiatan presentasi dilakukan, guru memberikan bimbingan 

terhadap siswa yang belum menguasai materi dengan maksimal, memberikan 

bintang prestasi kepada siswa yang aktif dalam kegiatan pembelajaran kemudian 

memberi penguatan terhadap unjuk kerja siswa dan memberi motivasi terhadap 

siswa agar lebih semangat dalam pembelajaran. 

4.1.3.2.4. Kegiatan Akhir 

Kegiatan akhir pada siklus III meliputi penyimpulan materi yang telah 

dipelajari, kegiatan evaluasi, dan tindak lanjut. Kegiatan penyimpulan materi 

dilakukan oleh guru bersama dengan siswa kemudian dilanjutkan dengan 

pengerjaan soal evaluasi oleh siswa.  

4.1.3.3.Observasi 

4.1.3.3.1. Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada pelaksanaan tindakan siklus III 

yaitu pada pembelajaran menulis aksara Jawa melalui model Problem Based 
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Intruction dengan media flashcard pada siswa kelas IV SDN Patemon 01 

Semarang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.11 
Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III 

No Indikator 
Skor yang 

dicapai Skor  
1 2 3 4 

1. 
Melaksanakan kegiatan 
prapembelajaran dan pengkondisian 
kelas 

   √ 4 

2. Membuka pelajaran dengan apersepsi 
dan tanya jawab    √ 4 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran   √  3 

4. 
Menyampaikan isi materi pembelajaran 
yang akan dipelajari dengan media 
flashcard 

  √  3 

5. Menyampaikan permasalahan autentik 
yang menjadi bahan kajian    √ 4 

6. Mengorganisasikan siswa dalam 
kelompok    √ 4 

7. Membimbing siswa diskusi dan 
presentasi hasil diskusi     √ 4 

8. Memberikan penguatan kepada siswa    √ 4 

9 Melakukan kesimpulan pembelajaran    √ 4 

10 Memberikan evaluasi dan tindak lanjut   √   3 
                     Jumlah skor 37 
                        Rata-rata 3,7 
                        Kategori Sangat baik 

 
Berdasarkan tabel hasil observasi keterampilan guru di atas diperoleh 

jumlah skor 37 dengan rata-rata 3,7. Hasil ini termasuk dalam kategori sangat 

baik. Hasil observasi setiap indikator pada siklus III dipaparkan lebih rinci sebagai 

berikut: 
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1. Melaksanakan kegiatan prapembelajaran dan pengkondisian kelas 

Kegiatan prapembelajaran dan pengkondisian kelas merupakan persiapan 

sebelum kegiatan pembelajaran dimulai oleh guru. Skor yang diperoleh guru 

pada siklus III adalah 4, semua deskriptor muncul yaitu, memimpin do’a, 

presensi kehadiran siswa, mempersiapkan media yang digunakan dan 

memeriksa kesiapan siswa/pengkondisian. Perolehan skor ini sama dengan 

skor pada pertemuan sebelumnya. 

2. Membuka pelajaran dengan apersepsi dan tanya jawab 

Kegiatan ini dilaksanakan setelah guru melakukan prapembelajaran, guru 

membuka pelajaran pada awal dimulainya kegiatan pembelajaran di kelas. Skor 

yang diperoleh guru adalah 4, semua deskriptor muncul yaitu, guru 

mengingatkan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, melakukan 

apersepsi, bertanya tentang materi yang akan dibahas dan memotivasi siswa. 

Perolehan skor ini sama dengan skor pada pertemuan sebelumnya. 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

Tujuan pembelajaran pada siklus III yaitu melalui media flashcard, siswa 

dapat menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa  menggunakan sandhangan 

swara, sandhangan panyigeg wanda dan sandhangan wiyanjana dengan rapi 

dan benar. Skor yang diperoleh guru adalah 3. Deskriptor yang muncul yaitu 

guru menyampaikan tujuan pembelajaran, menjelaskan tujuan pembelajaran 

dan menuliskan tujuan pembelajaran tersebut. Deskriptor yang tidak muncul 

adalah menyampaikan kegiatan pembelajaran. Hasil ini sama dengan hasil pada 

siklus II. 
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4. Menyampaikan isi materi pembelajaran yang akan dipelajari dengan media 

flashcard 

Guru menjelaskan materi tentang menulis kalimat sederhana berhuruf 

Jawa menggunakan sandhangan swara, sandhangan panyigeg wanda dan 

sandhangan wiyanjana. Guru menjelaskan materi menggunakan media 

flashcard supaya siswa lebih mudah memahami materi yang diberikan. Pada 

indikator ini skor yang diperoleh guru adalah 3. Deskriptor yang muncul, yaitu 

menjelaskan materi yang dipelajari, menjelaskan materi menggunakan media 

flashcard dan menjelaskan kembali materi yang sulit dipahami siswa. 

Deskriptor  yang tidak muncul adalah menjelaskan materi dari hasil kegiatan 

tanya jawab dengan siswa. Hasil ini sama dengan hasil pada siklus II. 

5. Menyampaikan permasalahan autentik yang menjadi bahan kajian 

Permasalahan yang disampaikan adalah permasalahan autentik yang ada 

dalam kehidupan nyata. Permasalahan disampaikan agar siswa memikirkan 

penyelesaian dari masalah tersebut. Pada indikator menyampaikan 

permasalahan yang menjadi bahan kajian, skor yang diperoleh adalah 4. Semua 

deskriptor muncul yaitu guru menyampaikan permasalahan yang menjadi 

bahan kajian/diskusi siswa, menjelaskan petunjuk penyelesaian masalah, 

menanyakan kesulitan siswa dalam memahami permasalahan dan memberi 

penjelasan jika siswa belum memahami permasalahan. 

6. Mengorganisasikan siswa dalam kelompok 

Guru membagi kelompok dengan masing-masing kelompok 

beranggotakan ± 6 orang dan membagi lembar kerja siswa yang sudah 
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disediakan. Skor yang diperoleh guru pada indikator mengorganisasikan siswa 

dalam kelompok adalah 4. Semua deskriptor muncul pada siklus III ini, yaitu 

guru membagi siswa dalam beberapa kelompok, memberi waktu pada siswa 

untuk berkelompok, mengawasi siswa dalam dalam membentuk kelompok, dan 

membimbing siswa berkelompok.  

7. Membimbing siswa diskusi dan presentasi hasil diskusi 

Guru membimbing pelaksanaan diskusi kelompok supaya pelaksanaan 

diskusi kelompok berjalan lancar dan kondusif. Diskusi dilakukan dalam 

kelompok sesuai waktu yang telah ditentukan guru kemudian diadakan 

presentasi hasil diskusi. Skor yang diperoleh pada indikator membimbing siswa 

diskusi dan presentasi hasil diskusi adalah 4. Semua deskriptor muncul yaitu 

guru memberi waktu pada siswa untuk berdiskusi dan presentasi hasil diskusi, 

mengawasi jalannya diskusi dan presentasi hasil diskusi, membimbing diskusi 

dan presentasi hasil diskusi, serta memberikan kesimpulan dan evaluasi 

terhadap presentasi siswa. 

8. Memberikan penguatan kepada siswa 

Penguatan diberikan kepada siswa agar siswa lebih bersemangat dan 

termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Skor untuk indikator 

memberi penguatan kepada siswa adalah 4. Semua deskriptor yang muncul 

pada siklus III ini. Guru memberikan penguatan verbal, penguatan gestural,  

memberi penguatan dengan sentuhan dan penguatan berupa tanda/benda. 
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9. Melakukan kesimpulan pembelajaran 

Kegiatan menyimpulkan materi yang telah diajarkan dilakukan oleh guru 

bersama-sama dengan siswa pada akhir pembelajaran. Skor untuk indikator 

melakukan kesimpulan pembelajaran pada siklus III adalah 4. Guru melakukan 

tanya jawab dengan siswa mengenai materi yang telah dipelajari dan mengulas 

pokok-pokok penting dalam materi pembelajaran. Guru juga mengulas materi 

yang sulit dipahami siswa kemudian menyimpulkan secara keseluruhan hasil 

pembelajaran. 

10. Memberikan evaluasi dan tindak lanjut 

Evaluasi yang diberikan berupa lembar soal yang terdiri dari 10 soal esai. 

Soal evaluasi dikerjakan pada akhir pembelajaran dan dikerjakan secara 

individual. Skor yang diperoleh untuk indikator ini adalah 3. Deskriptor yang 

muncul yaitu memberikan petunjuk mengerjakan soal evaluasi, memberikan 

soal evaluasi kepada siswa dan mengawasi pengerjaan soal evaluasi. 

Deskriptor yang tidak muncul yaitu memberikan tindak lanjut. Hasil ini sama 

dengan hasil pada siklus II. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada siklus II 

keterampilan guru dalam pembelajaran menulis aksara Jawa mendapatkan 

kategori ketuntasan sangat baik. 

4.1.3.3.2 Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil dari observasi aktivitas siswa pada pelaksanaan tindakan siklus III dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.12 
Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

No  
Indikator 

Frekuensi Skor  
 

Jumlah 

 

Rata- rata 1 2 3 4 

1. 
Mempersiapkan diri untuk 
menerima pembelajaran  2 4 31 140 

3,8 

2. Memperhatikan penjelasan guru 2 2 3 30 135 3,6 

3. 
Mengamati media pembelajaran 
berupa flashcard yang 
ditunjukkan guru  2 3 32 141 

3,8 

4. 
Aktif bertanya dan menjawab 
pertanyaan 2 2 4 29 134 

3,6 

5. Siswa berkelompok 3 3 31 139 3,8 

6. 

Berfikir, tanya jawab dan 
berdiskusi tentang masalah 
autentik yang disampaikan guru 
serta membuat hasil 
karya/laporan hasil diskusi  

 3 4 30 138 

 

3,7 

7. 
Mempertanggungjawabkan/mem
presentasikan hasil 
karya/laporan hasil diskusi 

2 3 4 28 132 
3,6 

8. Merangkum materi/kesimpulan 
hasil pembelajaran 3 3 3 28 130 3,5 

9. Mengerjakan soal evaluasi 3 4 30 138 3,7 

Jumlah 1227 
Rata-rata 33,2 
Kategori Sangat baik 

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

1. Mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran 

Indikator ini mencakup hal-hal yang dilakukan serta dipersiapkan siswa 

sebelum kegiatan pembelajaran dimulai oleh guru, diantaranya yaitu siswa 

datang sebelum pembelajaran dimulai, mempersiapkan alat tulis, mengikuti 

petunjuk guru dalam memulai pembelajaran, dan mentaati tata tertib dalam 
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kegiatan pembelajaran. Perolehan skor untuk indikator mempersiapkan diri 

untuk menerima pembelajaran pada siklus III tidak ada siswa yang 

memperoleh skor 1, 2 siswa mendapat skor 2, 4 siswa mendapat skor 3, dan 31 

siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh yaitu 3,8.  

2. Memperhatikan penjelasan guru 

Materi yang dijelaskan pada siklus III adalah penggunaan sandhangan 

swara, sandhangan panyigeg wanda dan sandhangan swara untuk menulis 

kalimat sederhana berhuruf Jawa. Terjadi peningkatan skor dari setiap 

deskriptor pada indikator ini. Semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran 

lebih baik, siswa memperhatikan penjelasan guru dan juga menanyakan materi 

yang belum dipahami. Siswa lebih serius dalam mendengarkan penjelasan 

guru, hal ini tampak dari perolehan skor aktivitas siswa. Perolehan skor untuk 

indikator memperhatikan penjelasan guru pada siklus III, terdapat 2 siswa yang 

memperoleh skor 1, 2 siswa mendapat skor 2, 3 siswa mendapat skor 3, dan 30 

siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh yaitu 3,6.  

3. Mengamati media pembelajaran berupa flashcard yang ditunjukkan guru 

Siswa mengamati media flashcard yang ditunjukkan oleh guru di depan 

kelas. Pada siklus III siswa yang melakukan aktivitas mengamati media 

flashcard dengan sungguh-sungguh mengalami peningkatan. Siswa tertarik 

dengan media pembelajaran, merespon media flashcard dengan menanyakan 

hal yang belum dipahami mengenai media tersebut, siswa juga memanfaatkan 

media flashcard  dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini tampak dari skor yang 

diperoleh oleh siswa. Perolehan skor untuk indikator ini pada siklus III, tidak 
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ada siswa yang memperoleh skor 1, 2 siswa mendapat skor 2, 3 siswa 

mendapat skor 3, dan 32 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh 

untuk indikator ini yaitu 3,8.  

4. Aktif bertanya dan menjawab pertanyaan 

Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru serta menanyakan tentang 

hal yang belum jelas. Dalam menjawab ataupun bertanya, siswa harus 

mengangkat tangan terlebih dahulu. Pada siklus III terjadi peningkatan skor 

tiap deskriptor untuk indikator ini. Banyak siswa menjawab pertanyaan yang 

diajukan guru dan juga menanyakan hal yang belum dipahaminya. Hasil 

observasi indikator aktif bertanya dan menjawab pertanyaan pada siklus III, 

skor 1 diperoleh oleh 2 siswa, skor 2 diperoleh oleh 2 siswa, skor 3 diperoleh 4 

siswa, dan skor 4 diperoleh 29 siswa. Rata-rata skor yang diperoleh yaitu 3,6. 

5.  Siswa berkelompok 

Siswa membentuk kelompok sesuai waktu yang ditentukan guru dengan 

bimbingan dari guru. Siswa juga harus tertib dalam pembentukan kelompok. 

Perolehan skor untuk indikator ini, tidak ada siswa yang memperoleh skor 1, 3 

siswa mendapat skor 2, 3 siswa mendapat skor 3, dan 31 siswa mendapat skor 

4. Rata-rata skor yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 3,8.  

6. Berfikir, tanya jawab dan berdiskusi tentang masalah autentik yang 

disampaikan guru serta membuat hasil karya/laporan hasil diskusi 

Pada saat berdiskusi siswa sudah tertib, ikut berpartisipasi dan sudah mulai 

menunjukkan kerjasama dalam bekerja secara kelompok. Siswa juga mencatat 

hasil diskusi yang akan menjadi bahan presentasi. Hasil observasi untuk 
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indikator ini pada siklus III, tidak ada siswa yang memperoleh skor 1, 3 siswa 

mendapat skor 2, 4 siswa mendapat skor 3, dan 30 siswa mendapat skor 4. 

Rata-rata skor yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 3,7.  

7. Mempertanggungjawabkan/mempresentasikan hasil karya/laporan hasil diskusi 

Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. 

Presentasi dilakukan dengan tertib. Siswa harus menjawab pertanyan yang 

diajukan kelompok lain serta menyimpulkan hasil dari presentasinya. Pada 

siklus III terjadi peningkatan skor tiap deskriptor untuk indikator ini. Perolehan 

skor untuk indikator mempresentasikan hasil diskusi pada siklus III, terdapat 2 

siswa yang memperoleh skor 1, 3 siswa mendapat skor 2, 4 siswa mendapat 

skor 3, dan 28 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh untuk 

indikator ini yaitu 3,6. 

8.  Merangkum materi/kesimpulan hasil pembelajaran  

Pada siklus III terjadi peningkatan skor tiap deskriptor untuk indikator ini. 

Siswa memperhatikan guru dalam mengulas materi kemudian menanggapinya. 

Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajarinya kemudian 

siswa menulis kesimpulan hasil pembelajaran di buku tulisnya masing-masing. 

Hasil observasi indikator menyimpulkan hasil pembelajaran pada siklus III, 

terdapat 3 siswa yang memperoleh skor 1, 3 siswa mendapat skor 2, 3 siswa 

mendapat skor 3, dan 28 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh 

untuk indikator ini yaitu 3,5.  
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9. Mengerjakan soal evaluasi 

Siswa mengerjakan soal evaluasi yang terdiri dari 10 soal esai, dikerjakan 

dengan memperhatikan petunjuk guru. Pengerjaan soal dilakukan secara 

individu untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa pada materi yang telah 

dipelajari, dikerjakan sesuai waktu yang dialokasikan guru. Pada siklus III ini, 

sebagian besar siswa tertib dalam mengerjakan soal evaluasi. Hasil observasi 

untuk indikator mengerjakan soal evaluasi pada siklus III, tidak ada siswa yang 

memperoleh skor 1, 3 siswa mendapat skor 2, 4 siswa mendapat skor 3, dan 30 

siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh yaitu 3,7.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada siklus III 

aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis aksara Jawa mendapatkan kategori 

cukup baik. 

4.1.3.3.3. Deskripsi Observasi Keterampilan Menulis Siswa 

Hasil dari observasi keterampilan menulis siswa pada pelaksanaan tindakan 

siklus III dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.13 
Skor Keterampilan Menulis Aksara Jawa Siklus III 

 
No 

 
Indikator 

Frekuensi Skor 
 

Jumlah  

 

Rata-rata 1 2 3 4 

1. Ketepatan tulisan 4 5 7 21 119 3,2 

2. Kerapian tulisan 3 4 6 24 125 3,4 

3. Kejelasan tulisan 3 3 6 25 127 3,4 

 Jumlah skor 371 

 Rata-rata 10 

 Kategori Sangat baik  
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Perolehan skor setiap indikator di atas dipaparkan secara lebih rinci di 

bawah ini: 

1. Ketepatan tulisan     

Deskriptor dari indikator ketepatan tulisan yaitu ketepatan penggunaan 

aksara Jawa dan sandhangannya serta ketepatan susunan kata dan kalimat. Hasil 

observasi indikator ketepatan tulisan pada siklus I, terdapat 4 siswa yang 

memperoleh skor 1, 5 siswa mendapat skor 2, 7 siswa mendapat skor 3, dan 21 

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

2. Kerapian tulisan 

Deskriptor dari indikator kerapian tulisan yaitu kerapian tulisan aksara Jawa 

dan sandhangannya serta kerapian dalam susunan kata dan kalimat. Hasil 

observasi indikator kerapian tulisan pada siklus I, terdapat 3 siswa yang 

memperoleh skor 1, 4 siswa mendapat skor 2, 6 siswa mendapat skor 3, dan 24 

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

3. Kejelasan tulisan 

Deskriptor dari indikator kejelasan tulisan tulisan yaitu kejelasan tulisan 

aksara Jawa dan sandhangannya serta kejelasan dalam susunan kata dan kalimat. 

Hasil observasi indikator kerapian tulisan pada siklus I, terdapat 3 siswa yang 

memperoleh skor 1, 3 siswa mendapat skor 2, 6 siswa mendapat skor 3, dan 25 

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

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada siklus III 

keterampilan menulis siswa dalam pembelajaran menulis aksara Jawa 

mendapatkan kategori ketuntasan sangat baik. 
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4.1.3.4. Refleksi  

Hasil refleksi pada siklus III adalah sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam mengajar secara garis besar sudah baik. 

Keterampilan guru meningkat pada setiap siklusnya dan sudah memenuhi 

indikator keberhasilan yang ditetapkan. Skor yang diperoleh pada siklus III 

adalah 37 dengan rata-rata 3,7. Skor ini termasuk dalam kategori sangat baik.  

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran sudah memenuhi indikator keberhasilan 

yang ditetapkan. Jumlah skor yang diperoleh adalah 1227 dengan skor rata-rata 

33,2 yang tergolong dalam kategori sangat baik.  

c. Keterampilan menulis aksara Jawa sudah memenuhi indikator keberhasilan 

yang ditetapkan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh observer, 

Jumlah skor yang diperoleh adalah 371 dengan rata-rata 10 dan masuk dalam 

kategori sangat baik. Hasil belajar keterampilan menulis aksara Jawa yang 

diperoleh sudah memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan, ketuntasan 

klasikal hasil belajar siswa pada siklus III adalah 89% dan rata-rata nilai siswa 

yaitu 83. 

4.1.3.5. Rekapitulasi Data Awal, Siklus I, Siklus II, Siklus III  

Rekapitulasi data keterampilan guru, aktivitas siswa, keterampilan menulis 

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

berikut: 
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Tabel 4.15 

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

No  Data  Tes 

Awal 

Siklus 1 Siklus II Siklus III

1 Keterampilan 

Guru 

Skor   23 29 37 

Kategori   Cukup Baik Sangat 

baik  

2 Aktivitas 

Siswa 

Skor   22,4 27,8 33,2 

Kategori   Cukup  Baik Sangat 

baik 

3 Keterampilan 

Menulis 

Aksara Jawa 

Skor   6,9 7,5 10 

Kategori   Cukup Baik Sangat 

baik 

4 Hasil Belajar Skor  65 68,4 76 83 

Ketuntasan 38% 57% 76% 89% 

 

 

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 65 68,4 76 83 

2 Nilai terendah 58 60 60 60 

3 Nilai tertinggi  74 90 100 100 

4 Persentase 

ketuntasan 

38% 57% 76% 89% 
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Tabel 4.17 
Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

No  Indikator  Perolehan Skor 
Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Melaksanakan kegiatan 
prapembelajaran dan pengkondisian 
kelas 

3 4 4 

2 Membuka pelajaran dengan apersepsi 
dan tanya jawab 

3 4 4 

3 Menyampaikan tujuan pembelajaran 2 3 3 
4 Menyampaikan isi materi 

pembelajaran yang akan dipelajari 
dengan media flashcard 

2 3 3 

5 Menyampaikan permasalahan yang 
menjadi bahan kajian 

2 2 4 

6 Mengorganisasikan siswa dalam 
kelompok 

2 3 4 

7 Membimbing siswa diskusi dan 
presentasi hasil diskusi 

3 3 4 

8 Memberikan penguatan kepada siswa 2 2 4 
9 Melakukan kesimpulan pembelajaran 2 2 4 
10 Memberikan evaluasi dan tindak lanjut 2 3 3 
 Jumlah  23 29 37 

 Rata-rata 2,3 2,9 3,7 
 Kategori  Cukup  Baik  Sangat baik 
 

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

Siklus III 
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Tabel 4.18 
Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I, II, dan III 

No  Indikator  Perolehan Skor 
Siklus 

I 
Siklus 

II 
Siklus III 

1 Mempersiapkan diri untuk menerima 
pembelajaran 

2,6 3,5 3,8 

2 Memperhatikan penjelasan guru 2,6 3,2 3,6 
3 Mengamati media pembelajaran berupa 

flashcard yang ditunjukkan guru 
2,4 3,0 3,8 

4 Aktif bertanya dan menjawab 
pertanyaan 

2,5 3,2 3,6 

5 Siswa berkelompok antara 4-5 orang 2,5 2,9 3,8 
6 Berfikir, tanya jawab dan berdiskusi 

tentang masalah yang disampaikan guru 
serta membuat hasil karya/laporan hasil 
diskusi 

2,6 3,1 3,7 

7 Mempertanggungjawabkan 
(mempresentasikan) hasil karya/laporan 
hasil diskusi 

2,5 2,9 3,6 

8 Merangkum materi/kesimpulan hasil 
pembelajaran pembelajaran 

2,5 3,0 3,5 

9 Mengerjakan soal evaluasi 2,3 3,0 3,7 
 Jumlah  837 1027 1227 
 Rata-rata 22,4 27,8 33,2 
 Kategori  Cukup Baik  Sangat baik 
 

 
 

Gambar 4.5 Diagram Perbandingan Aktivitas Siswa Siklus 1, Siklus II, dan 
Siklus III 
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Tabel 4.19 
Data Hasil Pengamatan Keterampilan Menulis Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

No  Indikator  Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Ketepatan tulisan  2,1 2,4 3,2 
2 Kerapian tulisan 2,4 2,6 3,4 
3 Kejelasan tulisan  2,4 2,6 3,4 
 Jumlah  254 277 371 
 Rata-rata 6,9 7,5 10 
 Kategori  Cukup  Baik  Sangat baik 
 

 
Gambar  4.6 Diagram Perbandingan Keterampilan Menulis Siklus I, Siklus II, 

dan Siklus III 
 

4.2. PEMBAHASAN  
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Kegiatan pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran Problem 

Based Instruction dengan media flashcard. Secara rinci peneliti sajikan 

pembahasan dari tiap siklus sebagai berikut. 

4.2.3.3.  Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada pembelajaran menulis aksara Jawa 
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flashcard. Dari siklus I, siklus II, sampai siklus III mengalami peningkatan. 

Secara lebih jelas, peningkatan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut. 

Indikator 1 yaitu guru melaksanakan kegiatan prapembelajaran dan 

pengkondisian kelas, keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 3 

berdasarkan 3 deskriptor yang tampak yaitu guru memimpin doa, presensi 

kehadiran siswa dan mempersiapkan media yang akan digunakan selama 

pembelajaran. Pada siklus II dan siklus III skor yang diperoleh guru meningkat 

menjadi 4. Hal ini berdasarkan semua deskriptor yang tampak.   

Keterampilan guru dalam melaksanakan kegiatan prapembelajaran dan 

pengkondisian kelas sudah baik, hal itu terjadi karena guru sudah mempersiapkan 

semua yang akan digunakan dalam pembelajaran. Keterampilan guru yang tampak 

dalam mempersiapkan pembelajaran sesuai dengan pendapat Gage dan Berliner 

(dalam Akbar, 2011) yang mengemukakan guru sebagai perencana (planner) yang 

harus mempersiapkan apa yang akan dilakukan didalam proses belajar mengajar 

(pre-teaching problems). 

Indikator 2 yaitu guru membuka pelajaran dengan apersepsi dan tanya 

jawab, keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 3 dengan 3 indikator 

yang tampak yaitu guru mengingatkan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya,  

melakukan apersepsi dan menginformasikan materi pokok yang akan dibahas. 

Kemudian skor meningkat pada siklus II dan siklus III dengan perolehan skor 4. 

Hal ini berdasarkan semua deskriptor yang tampak.   

Pada saat kegiatan pembelajaran, guru selalu berusaha lebih memotivasi 

siswa, dan menginfomasikan materi pokok yang akan dibahas. Hal itulah yang 
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menyebabkan adanya peningkatan keterampilan guru pada siklus II dan siklus III. 

Kegiatan guru tersebut sesuai dengan pendapat Hasibuan dan Moedjiono (2010: 

73), yang menyatakan bahwa keterampilan membuka pelajaran diartikan dengan 

perbuatan guru untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan 

perhatian siswa agar terpusat pada apa yang akan dipelajari. 

Indikator 3 yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran, keterampilan 

guru pada siklus I skor 2 berdasarkan 2 deskriptor yang tampak yaitu 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan tujuan pembelajaran. 

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

berdasarkan 3 deskriptor yang tampak yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan tujuan pembelajaran dan menuliskan tujuan pembelajaran tersebut. 

Keterampilan guru dalam menyampaikan tujuan pembelajaran mengalami 

peningkatan, hal itu dikarenakan guru selalu melakukan refleksi dan berusaha 

menyampaikan tujuan pembelajaran dengan baik. Apa yang dilakukan guru 

tersebut sesuai dengan pendapat Hasibuan dan Moedjiono (2010: 75) yang 

menyatakan bahwa mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas merupakan salah 

satu usaha yang dikerjakan guru sebagai usaha memberikan gambaran yang jelas 

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

dan singkat. 

Indikator 4 yaitu guru menyampaikan materi pembelajaran dengan media 

flashcard, keterampilan guru pada siklus I yaitu 2. Dengan 2 deskriptor yang 

tampak yaitu guru menjelaskan materi dan menjelaskan materi dengan media 

flashcard. Kemudian meningkat pada siklus II dan siklus III, skor yang diperoleh 
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guru yaitu 3. Deskriptor yang tampak yaitu guru menjelaskan materi, menjelaskan 

materi dengan media flashcard, dan menjelaskan kembali materi yang sulit 

dipahami siswa. Deskriptor yang tidak tampak yaitu menjelaskan materi dari hasil 

kegiatan tanya jawab dengan siswa. 

Keterampilan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan 

media flashcard dilakukan guru untuk menarik perhatian siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Hal itu sesuai dengan pendapat Hasibuan dan Moedjiono (2010: 

64) yang menyatakan bahwa variasi mengajar diartikan sebagai perbuatan guru 

dalam konteks proses belajar mengajar yang bertujuan mengatasi kebosanan 

siswa, sehingga dalam proses belajarnya siswa senantiasa menunjukkan 

ketekunan, keantusiasan, serta berperan serta secara aktif. 

Indikator 5 yaitu guru menyampaikan permasalahan yang menjadi bahan 

kajian, keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 2 berdasarkan 2 

deskriptor yang tampak yaitu menyampaikan permasalahan yang menjadi bahan 

kajian/diskusi siswa dan menjelaskan petunjuk penyelesaikan masalah. Pada 

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

pada siklus III menjadi skor 4, berdasarkan semua deskriptor yang tampak yaitu 

menyampaikan permasalahan yang menjadi bahan kajian/diskusi siswa,  

menjelaskan petunjuk penyelesaikan masalah, menanyakan kesulitan siswa dalam 

memahami permasalahan, dan memberi penjelasan jika siswa belum memahami 

permasalahan. 

Keterampilan guru dalam menyampaikan permasalahan yang menjadi bahan 

kajian mengalami peningkatan, hal itu dikarenakan guru menyusun materi 
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pembelajaran dengan baik dari segi isi maupun penyampainnya. Apa yang 

dilakukan guru tersebut sesuai dengan pendapat Murni (2010: 78) yang 

menyatakan bahwa menjelaskan pada dasarnya adalah menuturkan secara lisan 

mengenai sesuatu bahan pelajaran, maka keterampilan secara sistematis dan 

terencana sehingga memudahkan siswa untuk memahami bahan pelajaran. 

Indikator selanjutnya dalam keterampilan guru adalah mengorganisasikan 

siswa dalam kelompok, keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 2 

berdasarkan 2 deskriptor yang tampak yaitu guru membentuk kelompok dan 

memberi waktu pada siswa untuk berkelompok. Pada siklus II observer memberi 

skor 3 berdasarkan 3 deskriptor yang tampak yaitu guru membentuk kelompok, 

memberi waktu pada siswa untuk berkelompok, mengawasi siswa dalam 

membentuk kelompok, dan membimbing siswa berkelompok. Sedangkan siklus 

III observer memberi skor 4 dengan semua deskriptor tampak. 

Peningkatan keterampilan guru disebabkan karena dalam pembelajaran guru 

selalu mengawasi dan membimbing siswa dalam berkelompok. Guru memegang 

peranan penting didalam menciptakan kondisi belajar yang optimal dalam 

kelompok. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Hasibuan dan Moedjiono (2010: 

77) yang menyatakan bahwa 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. Pada 

dasarnya bentuk pengajaran ini dapat dikerjakan dengan membagi kelas dalam 

kelompok-kelompok yang lebih kecil. 
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Indikator 7 yaitu guru membimbing diskusi dan presentasi hasil diskusi, 

keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 3, dengan 3 deskriptor yang 

tampak yaitu memberi waktu pada siswa untuk berdiskusi dan presentasi, 

mengawasi jalannya diskusi dan presentasi, dan membimbing diskusi serta 

presentasi hasil diskusi. Pada siklus II, masih seperti siklus I skor yang diperoleh 

tetap 3, kemudian meningkat pada siklus III menjadi skor 4, berdasarkan semua 

deskriptor yang tampak. 

Guru dalam pembelajaran berusaha mendampingi siswa pada saat kegiatan 

diskusi kelompok, guru memberikan arahan ketika siswa mengalami kesulitan. 

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

kepada siswa cara membentuk kelompok belajar dan membimbing kelompok 

belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. 

Indikator 8 yaitu keterampilan guru memberikan penguatan kepada siswa, 

keterampilan guru pada siklus I observer memberi skor 2 berdasarkan pada 2 

deskriptor yang muncul yaitu memberi penguatan verbal dan gestural. Pada siklus 

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

siklus III menjadi skor 4, berdasarkan semua deskriptor yang tampak yaitu 

memberi penguatan verbal, penguatan gestural, penguatan dengan sentuhan, dan 

penguatan berupa benda. 

Keterampilan guru dalam memberi penghargaan sudah guru lakukan dengan 

baik, Hal itu dikarenakan guru berusaha memberikan respon terhadap tindakan 

siswa dengan memberikan penghargaan berupa pujian seperti berkata pintar dan 

acungan jempol agar siswa lebih termotivasi. Apa yang dilakukan guru tersebut 
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sesuai dengan pendapat Sardiman (2011: 94) yang menyatakan bahwa dengan 

memberikan pujian yang tepat akan memupuk suasana yang menyenangkan dan 

mempertinggi gairah belajar serta sekaligus akan membangkitkan harga diri. 

Indikator selanjutnya dalam keterampilan guru adalah melakukan 

kesimpulan pembelajaran, keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 2 

berdasarkan 2 deskriptor yang tampak yaitu melakukan tanya jawab dengan siswa 

mengenai materi yang telah dipelajari dan menyimpulkan secara keseluruhan hasil 

pembelajaran. Pada siklus II, masih seperti siklus I skor yang diperoleh tetap 3, 

kemudian meningkat pada siklus III menjadi skor 4, berdasarkan semua deskriptor 

yang tampak yaitu melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi yang 

telah dipelajari, mengulas pokok-pokok penting dalam materi pembelajaran, 

mengulas materi yang sulit dipahami siswa, dan menyimpulkan secara 

keseluruhan hasil pembelajaran. 

Peningkatan keterampilan guru disebabkan karena dalam menyimpulkan 

pembelajaran guru terlebih dahulu melakukan tanya jawab tentang materi, 

mengulas pokok-pokok materi penting, dan mengulas materi yang sulit dipahami 

siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Hasibuan dan Moedjiono (2010: 75) 

yang menyatakan bahwa untuk memperoleh gambaran secara utuh pada waktu 

akhir kegiatan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan guru dalam menutup 

pelajaran, diantaranya yaitu dengan meninjau kembali dengan cara merangkum 

inti pelajaran dan membuat ringkasan. 

Indikator terakhir yaitu keterampilan guru dalam memberikan evaluasi dan 

tindak lanjut, guru pada siklus I memperoleh skor 2, berdasarkan 2 deskriptor 
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yang tampak yaitu memberikan petunjuk mengerjakan evaluasi dan memberikan 

soal evaluasi. Pada siklus II memperoleh skor 3 berdasarkan 3 deskriptor tampak 

yaitu memberikan petunjuk mengerjakan evaluasi, memberikan soal evaluasi, dan 

mengawasi pengerjaan soal evaluasi. Pada siklus III, perolehan skor masih seperti 

siklus II yaitu 3 dengan 3 deskriptor tampak.  

Peningkatan keterampilan guru tersebut disebabkan guru dalam mengakhiri 

pelajaran selalu memberikan pertenyaan-pertanyaan mengenai materi untuk 

mengetahui pemahaman siswa dalam bentuk soal evaluasi. Hal ini sesuai pendapat 

Murni (2010: 72) guru harus melakukan kegiatan menutup pelajaran agar siswa 

memperoleh gambaran yang utuh tentang pokok-pokok materi pelajaran yang 

sudah dipelajari. Menutup pelajaran dapat dilakukan oleh guru dengan melakukan 

peninjauan kembali dan mengevaluasi. 

Sesuai data yang dipaparkan tersebut menunjukkan bahwa keterampilan 

guru terus meningkat. Pada siklus I keterampilan guru memperoleh skor 23 

dengan kategori cukup, kemudian mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 

29 dengan kategori baik dan meningkat lagi dengan signifikan pada siklus III 

menjadi 37 dengan kategori sangat bik. Peningkatan tersebut terjadi karena guru 

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

4.2.3.4.  Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran menulis aksara Jawa 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Instruction dengan media 

flashcard pada siklus I sampai siklus III mengalami peningkatan. Secara lebih 

rinci peningkatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 
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Indikator yang pertama adalah mempersiapkan diri untuk menerima 

pelajaran. Pada siklus I memperoleh rata-rata skor 2,6 kemudian siklus II 

memperoleh rata-rata skor 3,5 dan  siklus III memperoleh rata-rata skor 3,8. 

Deskriptor yang sering muncul adalah sebelum pelajaran dimulai semua siswa 

sudah masuk kelas, mempersiapkan buku dan alat tulis, serta mengikuti petunjuk 

guru dalam memulai kegiatan pembelajaran. 

Aktivitas siswa dalam penelitian ini merupakan emotional activities antara 

lain menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, 

tenang, dan gugup (Diedrich dalam Sardiman 2011: 101). Peningkatan aktivitas 

siswa di atas terjadi karena dalam pembelajaran siswa dikondisikan untuk siap 

mengikuti pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Slameto (2010: 59) yang 

menyatakan bahwa kesiapan perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika 

siswa belajar dan pada diri siswa sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan 

lebih baik. 

Indikator memperhatikan penjelasan guru pada siklus I memperoleh rata-

rata skor 2,6 kemudian siklus II memperoleh rata-rata skor 3,2 dan meningkat 

pada siklus III dengan rata-rata skor 3,6. Deskriptor yang sering muncul adalah 

siswa bersemangat mengikuti pembelajaran dan memperhatikan guru dalam 

menjelaskan materi. 

Aktivitas siswa dalam penelitian ini merupakan listening activities, antara 

lain mendengarkan uraian, mendengarkan musik, mendengarkan pidato (Diedrich 

dalam Sardiman 2011: 101). Peningkatan aktivitas diperoleh dari hasil refleksi 



 
 

131 
 

 
 

dan revisi dari guru terhadap pembelajaran yang telah dilakukan, guru berusaha 

untuk mengembangkan keterampilan dalam menjelaskan materi kepada siswa. 

Indikator mengamati media pembelajaran berupa flashcard. Pada siklus I 

memperoleh rata-rata skor 2,4 kemudian siklus II memperoleh rata-rata skor 3,0 

dan meningkat pada siklus III dengan rata-rata skor yang diperoleh 3,8. Deskriptor 

yang sering muncul adalah siswa mengamati media pembelajaran dan 

memanfaatkan media tersebut dalam pembelajaran. 

Aktivitas siswa dalam penelitian ini merupakan visual activities antara lain 

membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain, 

dan (Diedrich dalam Sardiman 2011: 101). Peningkatan aktivitas diperoleh dari 

hasil refleksi dan revisi dari guru terhadap pembelajaran yang telah dilakukan, 

guru berusaha untuk mengembangkan keterampilan dalam menggunakan media. 

Usaha guru tersebut sesuai dengan pendapat dari Sudjana (2010: 6) yang 

menyatakan bahwa dengan adanya media akan menumbuhkan kembali perhatian 

belajar para siswa serta sebagai variasi penjelasan verbal mengenai bahan ajar 

agar dapat mempertinggi kualitas proses belajar mengajar. 

Indikator keaktifan siswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaan dari 

guru pada siklus I memperoleh rata-rata skor 2,5 kemudian siklus II memperoleh 

rata-rata skor 3,2 dan siklus III memperoleh rata-rata skor 3,6. Deskriptor yang 

sering tampak yaitu siswa mengangkat tangan untuk bertanya maupun menjawab 

pertanyaan dan bertanya serta menjawab pertanyaan dari guru. 

Aktivitas siswa dalam penelitian ini meriupakan oral activities yang 

meliputi menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan 
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pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi (Diedrich dalam Sardiman 

2011: 101). Aktivitas siwa dalam bertanya dan menjawab pertanyaan mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan, hal ini karena dalam pembelajaran guru 

berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memancing siswa 

mengungkapkan pendapatnya serta memantapkan pemahaman siswa tentang 

materi yang dipelajari. Pengungkapan pikiran, baik dalam mengemukakan 

gagasan sendiri maupun menilai gagasan orang lain, akan memantapkan 

pemahaman siswa tentang sesuatu yang sedang dipikirkan atau dipelajari 

(Hamdani, 2011: 51). 

Indikator siswa berkelompok dengan jumlah anggota 6 orang, pada siklus I 

memperoleh rata-rata skor 2,5 kemudian siklus II memperoleh rata-rata skor 2,9 

dan pada siklus III memperoleh rata-rata skor 3,8. Deskriptor yang sering tampak 

yaitu siswa membentuk kelompok dan memperhatikan bimbingan guru dalam 

berkelompok. 

Aktivitas siswa dalam penelitian ini merupakan motor activities yang 

meliputi melakukan percobaan, membuat konstruksi, model reparasi, bermain, 

berkebun, beternak (Diedrich dalam Sardiman 2011: 101). Aktivitas siswa dalam 

membentuk kelompok mengalami peningkatan pada setiap siklusnya, hal itu 

disebabkan guru selalu memberi bimbingan kepada siswa dalam berkelompok. 

Hal ini sesuai dengan Hasibuan dan Moedjiono (2010: 78) keterampilan yang 

diperlukan dalam peran guru sebagai organisator selama perjalanan berlangsung 

adalah membentuk kelompok yang tepat pada berbagai tugas dan kebutuhan 

siswa. 
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Indikator siswa berfikir, tanya jawab, dan berdiskusi tentang masalah 

autentik yang disampaikan guru serta membuat hasil karya/laporan hasil diskusi 

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

rata skor 3,1 dan meningkat pada siklus III dengan rata-rata skor 3,7. Deskriptor 

yang sering tampak yaitu berpartisipasi dalam diskusi dan mencatat hasil diskusi. 

Aktivitas siswa dalam penelitian ini merupakan oral activities yang meliputi 

menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, 

mengadakan wawancara, diskusi, interupsi dan writing activities yang meliputi 

menulis cerita, karangan, laporan angket, menyalin (Diedrich dalam Sardiman 

2011: 101). Aktivitas siswa dalam melakukan diskusi kelompok mengalami 

peningkatan pada setiap siklusnya, hal itu disebabkan karena guru selalu memberi 

arahan dan bimbingan kepada siswa agar saling bekerja sama dalam memahami 

materi pelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Isjoni (2011: 12) dalam 

menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok harus saling 

bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran, dengan 

begitu dapat meningkatkan belajar siswa menjadi lebih baik serta meningkatkan 

sikap tolong menolong dalam perilaku sosial. 

Mempresentasikan hasil karya/laporan hasil diskusi kelompok, pada siklus I 

memperoleh rata-rata skor 2,5 kemudian siklus II memperoleh rata-rata skor 2,9 

dan pada siklus III memperoleh rata-rata skor 3,6. Deskriptor yang sering tampak 

yaitu siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dan menjawab 

pertanyaan yang diajukan kelompok lain 
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Aktivitas siswa dalam penelitian ini merupakan emotional activities antara 

lain menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, 

tenang, gugup, dan oral activities yang meliputi menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, 

diskusi, interupsi (Diedrich dalam Sardiman 2011: 101). Peningkatan aktivitas 

siswa yang diperoleh sebagai akibat dari usaha guru untuk memotivasi siswa agar 

berani mengungkapkan pendapat dan gagasannya dalam pembelajaran. Hal ini 

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

adalah menggerakkan siswa untuk melakukan sesuatu atau ingin melakukan 

sesuatu. 

Indikator selanjutnya adalah menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran. 

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

rata skor 3,0 dan siklus III meningkat dengan rata-rata skor 3,5. Deskriptor yang 

sering tampak yaitu menyimpulkan hasil pembelajaran dan menulis kesimpulan 

hasil pembelajaran. 

Aktivitas siswa dalam penelitian ini merupakan oral activities yang meliputi 

menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, 

mengadakan wawancara, diskusi, interupsi dan mental activities yang meliputi 

menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, dan 

mengambil keputusan (Diedrich dalam Sardiman 2011: 101). 

Indikator yang terakhir adalah siswa mengerjakan soal evaluasi. Pada siklus 

I memperoleh rata-rata skor 2,3 dan siklus II memperoleh rata-rata skor 3,0 

kemudian pada siklus III memperoleh rata-rata skor 3,7. Deskriptor yang sering 
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muncul yaitu siswa mengerjakan soal evaluasi sesuai petunjuk guru, mengerjakan 

soal evaluasi secara individu, dan mengerjakan dengan tertib. 

Peningkatan aktivitas terjadi dikarenakan guru selalu memberikan evaluasi 

disetiap 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 bahwa aktivitas siswa dalam 

pembelajaran terus meningkat. Pada siklus I rata-rata skor aktivitas siswa sebesar 

22,4 dengan kategori cukup kemudian meningkat pada siklus II dengan rata-rata 

skor 27,8 dengan kategori baik dan meningkat kembali pada siklus III dengan 

rata-rata skor 33,2 dengan kategori sangat baik. Peningkatan yang terjadi 

dikarenakan meningkatnya beberapa indikator aktivitas siswa, selain itu juga 

karena adanya perbaikan dari refleksi dan revisi disetiap pertemuan. 

4.2.3.5.  Keterampilan Menulis Aksara Jawa 

Hasil observasi keterampilan menulis siswa pada pembelajaran menulis 

aksara Jawa menggunakan model pembelajaran Problem Based Instruction 

dengan media flashcard pada siklus I sampai siklus III mengalami peningkatan. 

Secara lebih rinci peningkatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Indikator yang pertama adalah ketepatan tulisan. Pada siklus I memperoleh 

rata-rata skor 2,1 kemudian siklus II memperoleh rata-rata skor 2,4 dan  siklus III 
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memperoleh rata-rata skor 3,2. Deskriptor yang sering muncul adalah ketepatan 

penggunaan aksara Jawa dan ketepatan penggunaan sandhangan. 

Menulis bukanlah sekadar memenuhi perintah menuliskan apa yang terdapat 

dalam pikiran. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Safari (dalam Marlina, 

2012) tulisan dapat dinilai baik apabila siswa mampu menerapkan aspek 

kebahasaan, salah satunya yaitu dari segi ketepatan dan kesesuaian tulisan. 

Indikator kerapian tulisan pada siklus I memperoleh rata-rata skor 2,4 

kemudian siklus II memperoleh rata-rata skor 2,6 dan meningkat pada siklus III 

dengan rata-rata skor 3,4. Deskriptor yang sering tampak yaitu kerapian tulisan 

aksara Jawa dan kerapian tulisan sandhangan. 

Tulisan yang rapi akan membantu pembaca sehingga tidak mengalami 

kesulitan dalam membaca tulisan. Menurut Rahman (2010) kerapian tulisan terdiri 

dari kerapian tulisan berangkai dan kejelasan (keteridentifikasian huruf) tulisan. 

Indikator kejelasan tulisan pada siklus I memperoleh rata-rata skor 2,4 

kemudian siklus II memperoleh rata-rata skor 2,6 dan meningkat pada siklus III 

dengan rata-rata skor 3,4. Deskriptor yang sering tampak yaitu kejelasan 

penulisan aksara Jawa dan kejelasan penulisan sandhangan. 

Kejelasan tulisan merupakan bagian dari aspek menulis yang baik. 

Menurut Nurudin (2010: 39-46) asas menulis yang baik antara lain adalah 

kejelasan (Clarity), maksudnya adalah tulisan harus dapat dimengerti oleh 

pembaca sehingga pembaca tidak mengalami kesusahan dalam membaca tulisan. 

Data yang dipaparkan tersebut menunjukkan bahwa keterampilan menulis 

siswa terus meningkat. Pada siklus I rata-rata skor keterampilan menulis siswa 
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sebesar 6,9 dengan kategori cukup kemudian meningkat pada siklus II dengan 

rata-rata skor 7,5 dengan kategori baik dan meningkat kembali pada siklus III 

dengan rata-rata skor 10 dengan kategori sangat baik. Peningkatan yang terjadi 

dikarenakan meningkatnya skor indikator keterampilan menulis siswa, selain itu 

juga karena adanya perbaikan dari refleksi dan revisi disetiap pertemuan. 

Peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran menulis aksara Jawa 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Instruction dengan media 

flashcard mengalami peningkatan pada siklus I sampai siklus III disetiap 

pertemuan. Hasil belajar menulis aksara Jawa pada siklus I diperoleh data sebagai 

berikut: nilai terendah 60, nilai tertinggi 90 dengan rata-rata 68,4 dan ketuntasan 

klasikal 57%.  Hasil ini mengalami peningkatan jika dibandingkan data awal yaitu 

dengan nilai terendah 58, nilai tertinggi 74, rata-rata 65 dan ketuntasan klasikal 

38%. Peningkatan kembali terjadi pada siklus II dengan perolehan nilai terendah 

siswa yaitu 60,  nilai tertinggi 100 dengan rata-rata 76 dan ketuntasan klasikal 

76%. Hasil belajar menulis aksara Jawa pada siklus III kembali meningkat. Nilai 

terendah yang diperoleh siswa yaitu 60, nilai tertinggi 100 dengan rata-rata 83 dan 

ketuntasan klasikal 89%. Pada siklus III ini, nilai yang diperoleh sudah melebihi 

dari 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.  

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

peningkatan hasil belajar siswa. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pada siswa 
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setelah mengalami proses pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Rifa’i 

dan Anni (2009: 85) hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

pembelajar setelah mengalami kegiatan belajar. Perubahan aspek-aspek perubahan 

perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh siswa. 

4.2.4. Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi hasil penelitian dengan model pembelajaran Problem Based 

Instruction dengan media flashcard memberikan peluang kepada siswa untuk 

berpartisipasi dalam proses pembelajaran sehingga siswa termotivasi untuk aktif, 

kreatif dalam proses pembelajaran, serta menyimpulkan pengetahuannya sendiri 

berdasarkan pengalaman sebelumnya. Selain itu implikasi yang diperoleh dari 

penelitian ini ada tiga hal, yaitu: 

4.2.4.3.  Implikasi Teoretis 

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah adanya temuan-temuan positif ke 

arah perbaikan dalam kualitas pembelajaran menulis aksara Jawa. Penelitian ini 

membuka wawasan pendidik/ guru terhadap model pembelajaran Problem Based 

Instruction dengan media flashcard. Dengan adanya pembelajaran yang bervariasi 

tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan, menarik yang menjadikan 

siswa antusias dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Melalui model 

pembelajaran Problem Based Instruction dengan media flashcard, dapat menarik 

perhatian dan antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran serta mampu 

memberi kesempatan pada siswa untuk bekerja dalam kelompok untuk 

menyelesaikan dan memecahkan masalah secara bersama serta meningkatkan 

keterampilan siswa dalam menyelesaikan soal. Penelitian dengan menerapkan 
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model Problem Based Instruction dengan media flashcard dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan bagi guru untuk menerapkan model pembelajaran yang 

bervariasi pada mata pelajaran bahasa Jawa maupun mata pelajaran yang lain. 

4.2.4.4.  Implikasi Praktis 

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan 

tentang Penelitian Tindakan Kelas, sehingga dapat memacu guru dan peneliti lain 

untuk melakukan penelitian sejenis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

4.2.4.5.  Implikasi Paedagogis 

Implikasi paedagogis penelitian ini adalah pada proses pembelajaran peran 

guru sebagai fasilitator maupun motivator bagi siswa sangat diperlukan dalam 

jalannya diskusi kelompok. Dalam hal ini, peranan guru adalah memberikan 

bantuan kepada siswa, memantau jalannya diskusi, dan membimbing siswa agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. Keterampilan guru dalam memantau dan 

membimbing jalannya diskusi dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran sehingga hasil belajar yang dicapai nantinya akan mengalami 

peningkatan. 

   



176 
 
 
 
 

 

140 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian terhadap keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan keterampilan menulis siswa pada pembelajaran menulis aksara Jawa melalui 

model pembelajaran Problem Based Instruction dengan media flashcard diperoleh 

data sebagai berikut. 

a. Model pembelajaran Problem Based Instruction dengan media flashcard dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis aksara Jawa 

pada siswa kelas IV SDN Patemon 01 Semarang. Hal ini terlihat dari 

peningkatan yang diperoleh dari hasil observasi. Pada siklus I skor 

keterampilan guru mencapai 23 dengan kategori cukup, pada siklus II skor 

keterampilan guru mencapai 29 dengan kategori baik, dan pada siklus III skor 

keterampilan guru mencapai 37 dengan kategori sangat baik. 

b. Model pembelajaran Problem Based Instruction dengan media flashcard dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis aksara Jawa pada 

siswa kelas IV SDN Patemon 01 Semarang. Hal ini terlihat dari peningkatan 

yang diperoleh dari hasil observasi. Pada siklus I skor aktivitas siswa mencapai 

22,4 dengan kategori cukup, pada siklus II skor aktivitas siswa mencapai 27,8 

dengan kategori baik, dan pada siklus III skor aktivitas siswa mencapai 33,2 

dengan kategori sangat baik. 
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c. Model pembelajaran Problem Based Instruction dengan media flashcard dapat 

meningkatkan keterampilan menulis siswa dalam pembelajaran menulis aksara 

Jawa pada siswa kelas IV SDN Patemon 01 Semarang. Pada siklus I rata-rata 

nilai siswa mencapai 68,4 dengan ketuntasan klasikal 57%, pada siklus II rata-

rata nilai siswa mencapai 76 dengan ketuntasan klasikal 76%, dan pada siklus 

III rata-rata nilai siswa mencapai 83 dengan ketuntasan klasikal 89%.  

 

5.2. SARAN 

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian tindakan kelas yang dilakukan 

pada siswa kelas IV SDN Patemon 01 Semarang, peneliti dapat memberikan saran 

sebagai berikut. 

5.2.1. Bagi Siswa 

a. Pembentukan kelompok siswa hendaknya dilakukan secara heterogen. 

b. Guru sebaiknya mengaktifkan siswa dalam pembelajaran baik dengan cara 

bertanya maupun mengemukakan pendapat.  

c. Penumbuhan tanggungjawab siswa hendaknya dilakukan agar siswa bisa 

berlatih bertanggungjawab dalam belajar. 

5.2.2. Bagi Guru 

a. Guru sebaiknya memilih model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan 

siswa dan materi yang akan diajarkan.  

b. Guru hendaknya menciptakan suasana yang harmonis dan menyenangkan 

pada saat pembelajaran sehingga dapat memotivasi siswa untuk aktif dalam 

mengembangkan pengetahuannya.  
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c. Guru sebaiknya mengikuti pelatihan-pelatihan yang bisa mengembangkan 

kemampuan dan keterampilan dalam mengajar. 

5.2.3. Bagi Lembaga 

Hendaknya penelitian dengan model pembelajaran Problem Based 

Instruction dengan media flashcard dikembangkan lebih lanjut, baik oleh guru, 

lembaga maupun pengembang pendidikan lainnya dengan harapan penerapan 

model pembelajaran Problem Based Instruction dengan media flashcard dalam 

pembelajaran menjadi lebih baik. 
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Lampiran 1. Pedoman Penetapan Indikator Keterampilan Guru 

 
PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU 

 
Keterampilan Guru Sintaks Pembelajaran 

model  Problem Based 
Instruction dengan media 

flashcard 

Indikator 
Keterampilan Guru 
dalam Pembelajaran 
model Problem Based 
Instruction  dengan 

media flashcard   
1. Keterampilan 

memberi penguatan 
2. Keterampilan 

bertanya 
3. Keterampilan 

menggunakan 
variasi 

4. Keterampilan 
menjelaskan 

5. Keterampilan 
membuka dan 
menutup pelajaran 

6. Keterampilan 
mengajar kelompok 
kecil dan 
perorangan 

7. Keterampilan 
mengelola kelas 

8. Keterampilan 
membimbing 
diskusi kelompok 
kecil 

1. Guru menyampaikan 
materi berupa 
permasalahan autentik 
yang menjadi bahan 
kajian dan menjelaskan 
media pembelajaran 
flashcard. 

2. Guru 
mengorganisasikan 
siswa untuk belajar. 

3. Siswa berfikir, tanya 
jawab dan berdiskusi 
tentang masalah 
autentik dengan 
menggunakan media 
flashcard berdasarkan 
bimbingan guru. 

4. Membuat hasil 
karya/laporan hasil 
diskusi dan 
mempresentasikan 
hasil diskusinya 

5. Siswa bersama guru 
menyimpulkan 
pembelajaran yang 
telah dipelajari. 

1. Melaksanakan 
kegiatan 
prapembelajaran 

2. Membuka 
pelajaran dengan 
apersepsi 

3. Menyampaikan 
tujuan 
pembelajaran 

4. Menjelaskan 
materi yang akan 
dipelajari 
memanfaatkan 
media flashcard 

5. Menyampaikan 
permasalahan 
autentik yang 
menjadi bahan 
kajian 

6. Mengorganisasika
n siswa dalam 
kelompok   

7. Membimbing 
kegiatan diskusi 
dan presentasi 

8. Memberikan 
penguatan kepada 
siswa  

9. Memberikan 
kesimpulan  
pembelajaran 

10. Memberikan 
evaluasi dan 
tindak lanjut 
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Lampiran 2. Pedoman Penetapan Indikator Aktivitas Siswa 

 
PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA 

 
Aktivitas Siswa Sintaks Pembelajaran 

model Problem Based 
Instruction dengan 

media flashcard 

Indikator Aktivitas 
Siswa dalam 

Pembelajaran model 
Problem Based 

Instruction dengan 
media flashcard 

1. Aktivitas Visual 
(Visual activities 

2. Aktivitas Lisan (Oral 
activities) 

3. Aktivitas 
mendengarkan 
(Listening activities) 

4. Aktivitas menulis 
(Writing activities)  

5. Aktivitas 
menggambar 
(Drawing activities) 

6. Aktivitas Metrik 
(Motor activities) 

7. Aktivitas Mental 
(Mental activities) 

8.  Aktivitas emosional 
(Emotion activities) 

1. Guru 
menyampaikan 
materi berupa 
permasalahan 
autentik yang 
menjadi bahan 
kajian dan 
menjelaskan media 
pembelajaran 
flashcard. 

2. Guru 
mengorganisasikan 
siswa untuk belajar. 

3. Siswa berfikir, tanya 
jawab dan 
berdiskusi tentang 
masalah autentik 
dengan 
menggunakan media 
kartu kata 
berdasarkan 
bimbingan guru. 

4. Membuat hasil 
karya/laporan hasil 
diskusi dan 
mempresentasikan 
hasil diskusinya 

5. Siswa bersama guru  
menyimpulkan 
pembelajaran yang 
telah dipelajari. 

 

1. Mempersiapkan diri 
untuk menerima 
pembelajaran 

2. Memperhatikan 
penjelasan guru 

3. Mengamati media 
pembelajaran berupa 
flashcard yang 
ditunjukkan guru 

4. Aktif bertanya dan 
menjawab 
pertanyaan 

5. Siswa berkelompok 
antara 4-5 orang 

6. Berfikir, tanya 
jawab dan 
berdiskusi tentang 
masalah autentik 
yang disampaikan 
guru serta membuat 
hasil karya/laporan 
hasil diskusi 

7. Mempertanggungja
wabkan 
(mempresentasikan) 
hasil karya/laporan 
hasil diskusi 

8. Merangkum 
materi/kesimpulan 
hasil pembelajaran 

9. Mengerjakan soal 
evaluasi  
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Lampiran 3. Kisi-kisi Instrumen 

 
KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Judul: Peningkatan Keterampilan Menulis Aksara Jawa melalui Model Problem 
Based Instruction dengan Media Flashcard Siswa Kelas IV SDN Patemon 01 
Semarang. 

No Variabel Indikator Sumber 
Data 

Alat/ 
instrument 

1. Keterampilan 
guru dalam 
pembelajaran  
menulis 
aksara Jawa 
melalui 
model  
Problem 
Based 
Instruction 
dengan media 
flashcard 
 

1. Melaksanakan 
kegiatan 
prapembelajaran 

2. Membuka pelajaran 
dengan apersepsi 

3. Menyampaikan 
tujuan pembelajaran 

4. Menjelaskan materi 
yang akan dipelajari 
memanfaatkan 
media flashcard 

5. Menyampaikan 
permasalahan 
autentik yang 
menjadi bahan 
kajian 

6. Mengorganisasikan 
siswa dalam 
kelompok   

7. Membimbing 
kegiatan diskusi dan 
presentasi 

8. Memberikan 
penguatan kepada 
siswa  

9. Memberikan 
kesimpulan  
pembelajaran 

10. Memberikan 
evaluasi dan tindak 
lanjut 

• Guru 
• Foto 
• Wawanc

ara 
• Catatan 

lapangan 

• Lembar 
observasi 

• Catatan 
lapangan 

• Lembar 
wawancara 

2. Aktivitas 
siswa dalam 
pembelajaran  
menulis 

1.  Mempersiapkan diri 
untuk menerima 
pembelajaran 

2. Memperhatikan 

• Siswa 
• Foto 
• Catatan 

lapangan 

• Lembar 
observasi  

• Catatan 
lapangan 
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aksara Jawa 
melalui 
model  
Problem 
Based 
Instruction 
dengan media 
flashcard 
 
 
 
 
 
 
 
 

penjelasan guru 
3. Mengamati media 

pembelajaran berupa 
flashcard yang 
ditunjukkan guru 

4. Aktif bertanya dan 
menjawab 
pertanyaan 

5. Siswa berkelompok 
antara 4-5 orang 

6. Berfikir, tanya 
jawab dan 
berdiskusi tentang 
masalah autentik 
yang disampaikan 
guru serta membuat 
hasil karya/laporan 
hasil diskusi 

7. Mempertanggungja
wabkan 
(mempresentasikan) 
hasil karya/laporan 
hasil diskusi 

8. Merangkum 
materi/kesimpulan 
hasil pembelajaran 

9. Mengerjakan soal 
evaluasi 

 
 

• Tes 

3. Keterampilan  
menulis 
aksara Jawa 
melalui 
model  
Problem 
Based 
Instruction 
dengan media 
flashcard 

1. Ketepatan tulisan 
2. Kerapian tulisan 
3. Kejelasan tulisan 

• Siswa Lembar 
penilaian 
keterampilan 
menulis aksara 
Jawa 
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Lampiran 4. Lembar Pengamatan Keterampilan Guru 
 

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 
 

Peningkatan Keterampilan Menulis Aksara Jawa melalui Model Problem 
Based Instruction dengan Media Flashcard Siswa Kelas IV SDN Patemon 

01 Semarang 
                Siklus … 

 
Nama Guru : Indah Pinta Sari 
Nama SD : SDN Patemon 01 Semarang 
Kelas  : IV 
Konsep :  
Hari/Tanggal : 
Petunjuk! 
a. Bacalah dengan cermat 10 indikator keterampilan guru 
b. Berilah tanda (v) pada huruf a, b, c, dan d jika deskriptor yang tertulis tampak 
c. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut 

1. Jika satu deskriptor yang tampak     : skor 1 
2. Jika dua deskriptor yang tampak      : skor 2 
3. Jika tiga deskriptor yang tampak      : skor 3 
4. Jika semua deskriptor yang tampak  : skor 4 

 

No Indikator Deskriptor Deskriptor 
Tampak Skor

1.  Melaksanakan 
kegiatan 
prapembelajaran 
dan 
pengkondisian 
kelas 

a. Memimpin doa   

b. Presensi kehadiran siswa  
c. Mempersiapkan media yang 

digunakan 
 

d. Guru memeriksa kesiapan 
siswa/pengkondisian 

 

2.  Membuka 
pelajaran 
dengan 
apersepsi dan 
tanya jawab 

a. Guru mengingatkan 
pembelajaran pertemuan 
sebelumnya 

  

b. Guru melakukan apersepsi  
c. Menginformasikan materi 

pokok yang akan dibahas 
 

d. Guru memotivasi siswa  
3. Menyampaikan 

tujuan 
pembelajaran 

a. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran 

  

b. Guru menjelaskan tujuan 
pembelajaran 

 

c. Guru menuliskan tujuan 
pembelajaran 
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d. Guru menyampaikan 
kegiatan pembelajaran 

 

4. Menyampaikan 
isi materi 
pembelajaran 
yang akan 
dipelajari 
dengan media 
flashcard 

a. Menjelaskan materi yang 
akan dipelajari  

  

b. Menjelaskan materi dengan 
menggunakan media 
flashcard

 

c. Menjelaskan kembali materi 
yang sulit dipahami siswa 

 

d. Menjelaskan materi dari hasil 
kegiatan tanya jawab dengan 
siswa 

 

5. Menyampaikan 
permasalahan 
autentik yang 
menjadi bahan 
kajian 

 

a. Guru menyampaikan 
permasalahan autentik yang 
menjadi bahan kajian/diskusi 
siswa 

  

b. Guru menjelaskan petunjuk 
penyelesaian masalah 

 

c. Guru menanyakan kesulitan 
siswa dalam memahami 
permasalahan  

 

d. Guru memberi penjelasan 
jika siswa belum memahami 
permasalahan 

 

6. Mengorganisasi
kan siswa dalam 
kelompok 

 

 

a. Guru membentuk beberapa 
kelompok 

  

b. Guru memberi waktu pada 
siswa untuk berkelompok 

 

c. Guru mengawasi siswa dalam 
membentuk kelompok 

 

d. Guru membimbing siswa 
berkelompok 

 

7. Membimbing 
siswa diskusi 
dan presentasi 
hasil diskusi 

a. Guru memberi waktu pada 
siswa untuk berdiskusi dan 
presentasi hasil diskusi 

  

b. Guru mengawasi jalannya 
diskusi dan presentasi hasil 
diskusi 

 

c. Guru membimbing diskusi 
dan presentasi hasil diskusi  

 

d. Guru memberikan 
kesimpulan dan evaluasi 
terhadap  presentasi siswa 

 

8. Memberikan 
penguatan 

a. Memberikan penguatan 
verbal 
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kepada siswa b. Memberi penguatan gestural  
c. Memberi penguatan dengan 

sentuhan 
 

d. Memberi penguatan berupa 
tanda/benda 

 

9. Melakukan 
kesimpulan 
pembelajaran 

a. Melakukan tanya jawab 
dengan siswa mengenai 
materi yang telah dipelajari  

  

b. Mengulas pokok-pokok 
penting dalam materi 
pembelajaran 

 

c. Mengulas materi yang sulit 
dipahami siswa 

 

d. Menyimpulkan secara 
keseluruhan hasil 
pembelajaran 

 

10 Memberikan 
evaluasi dan 
tindak lanjut 

a. Memberikan petunjuk 
mengerjakan evaluasi 

  

b. Memberikan soal evaluasi   
c. Mengawasi pengerjaan soal  

evaluasi 
  

d. Memberikan tindak lanjut   
Jumlah skor  

Jumlah = …………… Kategori = ……………. 
Kriteria Penilaian Skor Keterampilan Guru: 
Skor maksimal (T) = 40 
Skor minimal (R) = 10 
Banyaknya skor (n) = ? 
n = (T - R) + 1 
   = (40 - 10) + 1 
   = 31 
 
Q1 =   (n + 1)  Q2 =  ( n + 1 )  Q3 =  ( n + 1)   

       =  (31 + 1)       =  (31 + 1)     =  ( 31 + 1)   
      = 8             = 16       = 24 
 
Nilai Q1 = Letak Q1 + (R - 1) = 8 + (10 - 1) = 17 
Nilai Q2 = Letak Q2 + (R - 1) = 16 + (10 - 1) = 25 
Nilai Q3 = Letak Q3 + (R - 1) = 24 + (10 - 1) = 33 
Nilai Q4 = Nilai maksimal (T) = 40 
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Kriteria 
Keterampilan guru 

Kategori Nilai 

33 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik A 
25 ≤ skor � 33 Baik B 
17 ≤ skor � 25 Cukup C 
10 ≤ skor � 17 Kurang D 

 
      Semarang, ……………………. 
             Observer  
 
 
 
      (……………………………….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



154 
 

 
 

Lampiran 5. Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 
 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 
 

Peningkatan Keterampilan Menulis Aksara Jawa melalui Model Problem Based 
Instruction dengan Media Flashcard Siswa Kelas IV SDN Patemon 01 Semarang 

Siklus … 
 

Nama Siswa :  
Nama SD : SDN Patemon 01 Semarang 
Kelas  : IV 
Konsep :  
Hari/Tanggal : 
Petunjuk! 
1. Bacalah dengan cermat 9 indikator aktivitas siswa 
2. Berilah tanda (v) pada huruf a, b, c, dan d jika deskriptor yang tertulis tampak 
3. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut 

a. Jika satu deskriptor yang tampak     : skor 1 
b. Jika dua deskriptor yang tampak      : skor 2 
c. Jika tiga deskriptor yang tampak      : skor 3 
d. Jika semua deskriptor yang tampak  : skor 4 

 

No Indikator Deskriptor Deskriptor 
tampak Skor

1. Mempersiapkan diri 
untuk menerima 
pembelajaran  

a. Siswa datang 
sebelum kegiatan 
pembelajaran dimulai 

  

b. Siswa 
mempersiapkan buku 
dan alat tulis 

 

c. Siswa mengikuti 
petunjuk guru dalam 
membuka/memulai 
kegiatan 
pembelajaran 

 

d. Siswa mentaati tata 
tertib dalam kegiatan 
pembelajaran 

 

2. Memperhatikan 
penjelasan guru 

 

a. Siswa bersemangat 
mengikuti 
pembelajaran 

  

b. Siswa 
memperhatikan guru 
dalam memberikan 
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materi 
c. Siswa menanyakan 

materi yang belum 
dipahami 

 

d. Siswa memberi 
umpan balik berupa 
tanggapan 

 

3. Mengamati media 
pembelajaran berupa 
flashcard yang 
ditunjukkan guru 

a. Siswa mengamati 
media pembelajaran 

  

b. Tertarik dengan 
media yang 
ditampilkan 

 

c. Merespon media 
yang ditampilkan 

 

d. Siswa memanfaatkan 
media tersebut dalam 
pembelajaran 

 

4.  Aktif bertanya dan 
menjawab 
pertanyaan 

a. Siswa 
memperhatikan 
pertanyaan dari guru  

  

b. Mengangkat tangan 
untuk bertanya atau 
menjawab pertanyaan 

 

c. Siswa menjawab 
pertanyaan yang 
diajukan guru 

 

d. Siswa bertanya 
mengenai materi 
yang belum jelas 

 

5. Siswa berkelompok 
beranggota 6 orang 

 

a. Siswa membentuk 
kelompok  

  

b. Siswa memanfaatkan 
waktu yang diberikan 
guru untuk 
membentuk 
kelompok 

 

c. Siswa 
memperhatikan 
bimbingan guru 
dalam berkelompok 

 

d. Siswa tertib dalam 
pembentukan 
kelompok 

 

6. Berfikir, tanya 
jawab dan 

a. Siswa berdiskusi 
dalam kelompok 
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berdiskusi tentang 
masalah autentik 
yang disampaikan 
guru serta membuat 
hasil karya/laporan 
hasil diskusi 

b. Siswa tertib dalam 
proses diskusi 
kelompok 

 

c. Siswa berpartisipasi 
dalam diskusi 
kelompok dengan 
cara menyampaikan 
pendapatnya 

 

d. Siswa mencatat hasil 
diskusi kelompok 
yang akan menjadi 
bahan presentasi 

 

7. Mempertanggungja
wabkan 
(mempresentasikan) 
hasil karya/laporan 
hasil diskusi  

a. Siswa 
mempresentasikan 
hasil diskusi 
kelompok 

  

b. Siswa tertib dalam 
mempresentasikan 
hasil diskusi 

 

c. Siswa menjawab 
pertanyaan yang 
diajukan kelompok 
lain 

 

d. Siswa menyimpulkan 
hasil presentasi 

 

8. Merangkum 
materi/kesimpulan 
hasil pembelajaran 
pembelajaran 

a. Siswa memperhatikan 
guru dalam mengulas 
materi 

  

b. Siswa memberi 
tanggapan terhadap 
ulasan materi yang 
disampaikan guru 

 

c. Siswa  dan guru 
menyimpulkan hasil 
pembelajaran 

 

d. Siswa menulis 
kesimpulan hasil 
pembelajaran 

 

9. Mengerjakan soal 
evaluasi  

a. Siswa mengerjakan 
soal evaluasi dengan 
memperhatikan 
petunjuk guru 

  

b. Siswa mengerjakan 
soal evaluasi secara 
individu  

 

c. Siswa mengerjakan  
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soal evaluasi sesuai 
waktu yang 
dialokasikan guru 

d. Siswa tertib dalam 
mengerjakan soal 
evaluasi 

 

Jumlah skor  
Jumlah = …………… Kategori = ……………. 
Kriteria Penilaian Skor Aktivitas Siswa: 
Skor maksimal (T) = 36 
Skor minimal (R) = 9 
Banyaknya skor (n) = ? 
n = (T - R) + 1 

   = (36 - 9) + 1 
   = 28 
 
Q1 =   (n + 2)  Q2 =  ( n + 1 )  Q3 =  ( n + 2)   

       =  (28 + 2)       =  (28 + 1)     =  ( 28 + 2)   
      = 7,5            = 14,5       = 22,5 
 
Nilai Q1 = Letak Q1 + (R - 1) = 7,5 + (9 - 1) = 15,5 
Nilai Q2 = Letak Q2 + (R - 1) = 14,5 + (9 - 1) = 22,5 
Nilai Q3 = Letak Q3 + (R - 1) = 22,5 + (9 - 1) = 30,5 
Nilai Q4 = Nilai maksimal (T) = 36 
 

Kriteria Aktivitas 
Siswa 

Kategori Nilai 

30,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik A 
22,5 ≤ skor � 30,5 Baik B 
15,5 ≤ skor � 22,5 Cukup C 

9 ≤ skor � 15,5 Kurang D 
 
      Semarang, ……………………. 
             Observer  
 
 
 
      (……………………………….) 
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Lampiran 6. Lembar Pengamatan Keterampilan Menulis 
 

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN MENULIS 
 

Peningkatan Keterampilan Menulis Aksara Jawa melalui Model Problem Based 
Instruction dengan Media Flashcard Siswa Kelas IV SDN Patemon 01 Semarang 

Siklus … 
 

Nama Siswa :  
Nama SD : SDN Patemon 01 Semarang 
Kelas  : IV 
Konsep :  
Hari/Tanggal : 
Petunjuk! 
1. Bacalah dengan cermat 3 indikator keterampilan menulis 
2. Berilah tanda (v) pada huruf a, b, c, dan d jika deskriptor yang tertulis tampak 
3. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut 

a. Jika satu deskriptor yang tampak     : skor 1 
b. Jika dua deskriptor yang tampak      : skor 2 
c. Jika tiga deskriptor yang tampak      : skor 3 
d. Jika semua deskriptor yang tampak  : skor 4 

No Indikator Deskriptor Desriptor 
Tampak 

Jumlah 

1 Ketepatan tulisan a. Ketepatan penggunaan 
aksara Jawa 

  

b. Ketepatan penggunaan 
sandhangan 

 

c. Ketepatan susunan kata  
d. Ketepatan susunan kalimat  

2 Kerapian tulisan  a. Kerapian tulisan aksara 
Jawa 

  

b. Kerapian tulisan 
sandhangan

 

c. Kerapian dalam 
penyusunan kata 

 

d. Kerapian dalam 
penyusunan kalimat 

 

3 Kejelasan tulisan a. Kejelasan penulisan aksara 
Jawa 

  

b. Kejelasan penulisan 
sandhangan

 

c. Kejelasan penulisan  
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 Jumlah = ................  Kategori = ............... 
Kriteria penilaian:   
Skor maksimal (T) =  12 
Skor minimal (R) =  3 
n = 3 
Median = (skor maksimal + skor minimal) : 2 = (12 + 3) : 2 = 7,5     
Lebar interval = (skor maksimal – skor minimal) : n = (12 -3) : 3 = 3     
P =       100%      
 

Kriteria Keaktifan 

Siswa 

Kategori Nilai 

10 ≤ skor ≤ 12 Sangat Baik A 

7 ≤ skor < 9 Baik B 

4 ≤ skor < 6 Cukup C 

 1 ≤ skor < 3 Kurang D 

  

susunan kata 
d. Kejelasan penulisan 

susunan kalimat 
 

Jumlah skor  
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Lampiran 7. Pedoman Wawancara Guru 
 

PEDOMAN WAWANCARA GURU 
 

Nama Guru  :  

Nama Sekolah  : SDN  Patemon 01 

Mata Pelajaran : bahasa Jawa 

Kelas/Semester : IV/2 

Hari/tanggal  : 

Petunjuk Kerja: 

Jawablah pertanyaan di bawah ini! 

1. Menurut Ibu, apakah pembelajaran menulis aksara Jawa melalui model 

Problem Based Instruction dengan media flashcard ini membantu siswa 

memahami materi yang dipelajari? Mengapa demikian? 

2. Apakah siswa antusias mengikuti pembelajaran menulis aksara Jawa melalui 

model Problem Based Instruction dengan media flashcard ini Bu ? Mengapa 

demikian? 

3. Apakah aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis aksara Jawa melalui 

model Problem Based Instruction dengan media flashcard ini meningkat 

daripada pembelajaran sebelumnya Bu? Mengapa demikian? 

4. Menurut Ibu, apakah hasil belajar siswa akan meningkat dalam pembelajaran 

menulis aksara Jawa melalui model Problem Based Instruction dengan media 

flashcard ini? 
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Lampiran 8. Lembar Catatan Lapangan 

 

CATATAN LAPANGAN 

 

Siklus  :  

Hari, Tanggal : 

Kelas  : 

Materi  : 

Alokasi Waktu: 

Pukul  : 

 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  
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Lampiran 9. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
SIKLUS 1 

Satuan Pendidikan : SDN Patemon 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Kelas / Semester : IV (Empat) / I1 (Dua) 

Hari dan Tanggal :  

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1x pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

4. Menulis 

Menulis percakapan atau dialog dalam berbagai ragam bahasa Jawa sesuai 

dengan unggah-ungguh dan menulis huruf Jawa. 

B. Kompetensi Dasar 

4.2 Menulis kata berhuruf Jawa menggunakan sandhangan swara,  

sandhangan pangiyeg wanda dan sandhangan wyanjana. 

C. Indikator 

1. Menulis huruf yang termasuk sandhangan swara 

2. Menulis kata menggunakan huruf Jawa sandhangan swara 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui media flashcard, siswa dapat menulis huruf yang termasuk 

sandhangan swara dengan baik. 

2. Melalui media flashcard dan dilanjutkan diskusi kelompok, siswa dapat 

menulis kata menggunakan huruf Jawa sandhangan swara dengan tepat 

Karakter Yang Diharapkan: Disiplin, Tekun, Kreatif berpikir, 

Tanggungjawab Religius, Kerjasama 

E. Materi Ajar 

Menulis kata berhuruf Jawa menggunakan sandhangan swara (wulu, 

suku, pepet, taling, taling-tarung) 
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F. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode :  Diskusi, Tanya jawab, Penugasan 

2. Model  :  Pembelajaran Problem Based Instruction  

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Pra kegiatan (±10 menit) 

a. Salam 

b. Pengkondisian kelas 

c. Doa 

d. Presensi 

2. Kegiatan awal (±5 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi: “Bocah-bocah sapa sing apal aksara Jawa 

saka ha tekan nga?” 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Guru memberi motivasi kepada siswa 

3. Kegiatan inti (±40 menit) 

a. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai model pembelajaran 

Problem Based Instruction dan penerapannya dalam pembelajaran 

bahasa Jawa (eksplorasi). 

b. Siswa mengamati media pembelajaran flashcard dan mendengarkan 

penjelasan guru mengenai media tersebut (eksplorasi). 

c. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai sejarah aksara Jawa, 

jumlah dan bentuk aksara Jawa beserta sandhangan swara 

(eksplorasi). 

d. Siswa mendengarkan guru dalam menyampaikan materi berupa 

permasalahan autentik yang menjadi bahan kajian/bahan diskusi siswa 

(eksplorasi). “Pak Lurah desa Sukamaju nduweni kersa yen jeneng 

gang ing desane arep ditulis ing papan nganggo aksara Jawa, 

amarga iku Pak Lurah ngaturi prentah dening para pemuda desa 

supaya gawe papan jeneng desa nganggo aksara Jawa sing cakupane 

jeneng kembang dan buah. Yen sampeyan dadi pemuda ing desa 

Sukamaju kembang lan buah apa wae sing bakal ditulis kanggo 
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jeneng gang? Tulisna nganggo aksara Jawa!” 

e. Guru membentuk beberapa kelompok, tiap kelompok terdiri dari 6 

anak dan kepada setiap anggota kelompok guru memberikan media 

flashcard (elaborasi). 

f. Siswa berfikir, tanya jawab dan berdiskusi dalam kelompok tentang 

masalah autentik dengan menggunakan media flashcard berdasarkan 

bimbingan guru (elaborasi).  

g. Membuat hasil karya/laporan hasil diskusi dan mempresentasikan 

hasil diskusinya (elaborasi). 

h. Guru memberikan bimbingan terhadap siswa yang belum menguasai 

materi dengan maksimal (konfirmasi). 

i. Guru memberikan bintang prestasi kepada siswa yang aktif dalam 

kegiatan pembelajaran (konfirmasi). 

j. Guru memberikan penguatan terhadap unjuk kerja siswa (konfirmasi). 

k. Guru memberikan motivasi terhadap siswa agar lebih semangat dalam 

pembelajaran (konfirmasi). 

4. Kegiatan akhir (±15 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

b. Siswa mengerjakan evaluasi 

c. Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa untuk mempelajari 

materi selanjutnya 

H. Penilaian 

1. Prosedur Tes : 

Tes awal  : tidak ada  

Tes proses  : ada berupa lembar pengamatan  

Tes akhir  : ada berupa soal evaluasi  

2. Jenis Tes : Perbuatan, lisan, tertulis  

3. Alat Tes  : Lembar soal, lembar pengamatan  

I. Media dan Sumber Belajar 

1. Media :  flashcard aksara Jawa dan sandhangan swara 
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BAHAN AJAR 

 

1. Sejarah Laire Aksara Jawa 

Aksara Jawa kang kabehe 20 lair saka cerita Aji Saka. Dicritake 

nalika iku Aji Saka lan abdine yaiku Dora dan Sembada lagi lungo ing 

papan kang jenenge Majethi. Aji Saka lan abdine manggon ing Majethi 

rada suwe, Aji Saka kepengen metu saka papan kang jenenge Majethi iku. 

Aji Saka maringi printah dening Sembada supaya ngancani Aji Saka 

neruske pangembaraane, dene Dora diprintah tetap manggon ing Majethi 

kanggo njaga pusakane Aji Saka. Aji Saka paring pesen marang Dora 

supaya ojo maringake pusaka iku marang sapa wae, sakliyane Aji Saka 

dewe.  

Nalika ing pangembaraane Aji Saka bisa ngalahake Dewata 

Cengkar banjur dadi raja ing Medang Kamulan. Aji Saka maringi printah 

dening Sembada supaya njupuk pusakane kang digawa Dora lan ngejaki 

Dora manggon ing Medang Kamulan. Saktekane Majethi, Sembada 

nemoni Dora kanggo njupuk pusaka nanging Dora ora gelem menehake 

pusaka iku marang Sembada, Dora eling pesane Aji Saka supaya ora 

maringake pusaka iku marang sapa wae, sakliyane Aji Saka dewe. 

Sembada kang ngarasa nduweni tanggung jawab marang perintahe Aji 

Saka meksa supaya Dora menehake pusaka iku. Sembada lan Dora banjur 

gelut tekan akhire kelorone mati kabeh. 

Aji Saka krungu kabar yen Dora lan Sembada mati gelut rebutan 

pusaka. Aji Saka gelo amarga ngrasa salah paring prentah marang abdi-

abdine iku. Aji Saka banjur nggawe aksara kanggo ngenang bektine 

Sembada lan Dora nganti tekan patine. Aksara iku yaiku: 
a    n    c    r   k  
Ada sebuah kisah 

f    t    s   w   l  
Terjadi sebuah pertarungan 
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p    d    j  y   v 
Mereka sama-sama sakti 

m    g   b    q    z 
Dan akhirnya semua mati 

2. Aksara Jawa/ Nglegena 

 

 

 

 

 

       

 

 

3. Sandhangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asma: 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 ... 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Rembugno masalah ing ngisor iki bareng kanca-kancamu! 

“Pak Lurah desa Sukamaju nduweni kersa yen jeneng gang ing desane arep ditulis 

ing papan nganggo aksara Jawa, amarga iku Pak Lurah ngaturi prentah dening 

para pemuda desa supaya gawe papan jeneng desa nganggo aksara Jawa sing 

cakupane jeneng kembang dan buah. Yen sampeyan dadi pemuda ing desa 

Sukamaju kembang lan buah apa wae sing bakal ditulis kanggo jeneng gang? 

Tulisna nganggo aksara jawa 5 jeneng buah utawa kembang!” 

 

 

 

Pedoman penskoran: 

Skor tiap jawaban = 20 

Nilai = jumlah skor tiap jawaban  
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SOAL EVALUASI 

Asma: 

No. Urut: 

Pituduh: Tulisen nganggo aksara Jawa kang trep! 

1. Rikala  

2. Neliti  

3. Duka  

4. Purusara  

5. Teka  

6. Menawa  

7. Mepe  

8. Dhewe 

9. Toko 

10. Soto  

 

Skor setiap soal : jika benar = 10 

Jika salah = 0 

Skor maksimum : 100 

 

Nilai :    툐
  100 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) SIKLUS II 

Satuan Pendidikan : SDN Patemon 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Kelas / Semester : IV (Empat) / I1 (Dua) 

Hari dan Tanggal :  

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1x pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

4. Menulis 

Menulis percakapan atau dialog dalam berbagai ragam bahasa Jawa sesuai 

dengan unggah-ungguh dan menulis huruf Jawa. 

B. Kompetensi Dasar 

4.2. Menulis kata berhuruf Jawa menggunakan sandhangan swara,  

sandhangan pangiyeg wanda dan sandhangan wyanjana. 

C. Indikator 

1. Menulis huruf Jawa sandhangan panyigeg wanda 

2. Menulis huruf Jawa sandhangan panyigeg wyanjana 

3. Menulis kata menggunakan huruf Jawa sandhangan panyigeg wanda dan 

sandhangan wyanjana 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui media flashcard, siswa dapat menulis huruf Jawa sandhangan 

panyigeg wanda dengan rapi dan benar. 

2. Melalui media flashcard, siswa dapat menulis huruf Jawa sandhangan 

panyigeg wyanjana dengan rapi dan benar. 

3. Melalui media flashcard dan dilanjutkan diskusi kelompok, siswa dapat 

menulis kata menggunakan huruf Jawa sandhangan panyigeg wanda dan 

sandhangan wyanjana dengan tepat 

Karakter Yang Diharapkan: Disiplin, Tekun, Kreatif berpikir, 

Tanggungjawab, Religius, Kerjasama 
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E. Materi Ajar 

Menulis kata berhuruf Jawa menggunakan sandhangan pangiyeg wanda 

(layar, cecak, wignyan) dan sandhangan wyanjana (cakra, keret, pengkal, 

pangkon) 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode :  Diskusi, Tanya jawab, Penugasan 

2. Model  :  Pembelajaran Problem Based Instruction  

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Pra kegiatan (±10 menit) 

a. Salam 

b. Pengkondisian kelas 

c. Doa 

d. Presensi 

2. Kegiatan awal (±5 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi: “Bocah-bocah sapa sing tasih kelingan apa 

wae aksara swara kuwi?” 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

3. Kegiatan inti (±40 menit) 

a. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai ulasan materi pada 

pelajaran yang lalu mengenai tulisan jawa beserta sandhanganya 

(eksplorasi). 

b. Siswa mendengarkan guru dalam menyampaikan materi berupa 

permasalahan autentik yang menjadi bahan kajian/bahan diskusi siswa 

(eksplorasi). “Nalika pelajaran bahasa Jawa wulangan nulis aksara 

Jawa ing kelas IV SDN Kembangsari bu guru ndawuhi murid-muride 

supaya nulis macem-maceme alat transportasi nganggo tulisan aksara 

Jawa. Yen sampeyan dadi murid kelas IV SDN Kembangsari, alat 

transportasi apa wae kang arep ditulis nganggo aksara Jawa? Tulisa 5 

wae!”  

c. Guru membentuk kelompok, tiap kelompok terdiri dari 6 anak dan 
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kepada setiap anggota kelompok guru memberikan media flashcard 

(elaborasi). 

d. Siswa berfikir, tanya jawab dan berdiskusi dalam kelompok tentang 

masalah autentik dengan menggunakan media flashcard berdasarkan 

bimbingan guru (elaborasi).  

e. Membuat hasil karya/laporan hasil diskusi dan mempresentasikan hasil 

diskusinya (elaborasi). 

f. Guru memberikan bimbingan terhadap siswa yang belum menguasai 

materi dengan maksimal (konfirmasi). 

g. Guru memberikan bintang prestasi kepada siswa yang aktif dalam 

kegiatan pembelajaran (konfirmasi). 

h. Guru memberikan penguatan terhadap unjuk kerja siswa (konfirmasi). 

i. Guru memberikan motivasi terhadap siswa agar lebih semangat dalam 

pembelajaran (konfirmasi). 

4. Kegiatan akhir (±15 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

b. Siswa mengerjakan evaluasi 

c. Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa untuk mempelajari materi 

selanjutnya 

H. Penilaian 

a. Prosedur Tes : 

Tes awal  : tidak ada  

Tes proses  : ada berupa lembar pengamatan 

Tes akhir  : ada berupa soal evaluasi 

b. Jenis Tes : Perbuatan, lisan, tertulis  

c. Alat Tes  : Lembar soal, lembar pengamatan  

I. Media dan Sumber Belajar 

1. Media :  flashcard aksara Jawa, sandhangan panyigeg wanda, dan 

sandhangan wyanjana. 

2. Sumber  :   

a. Silabus BSNP. 2006. Model Silabus Kelas IV. Jakarta: BSNP. 
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BAHAN AJAR 

 

a. Aksara Jawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Sandhangan  
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LEMBAR KERJA SISWA 

Rembugno masalah ing ngisor iki bareng kanca-kancamu! 

“Nalika pelajaran bahasa Jawa wulangan nulis aksara Jawa ing kelas IV SDN 

Kembangsari Bu guru ndawuhi murid-muride supaya nulis macem-maceme alat 

transportasi nganggo tulisan aksara Jawa. Yen sampeyan dadi murid kelas IV 

SDN Kembangsari, alat transportasi apa wae kang arep ditulis nganggo aksara 

Jawa? Tulisa 5 wae!” 

 

 

Pedoman penskoran: 

Skor tiap jawaban = 20 

Nilai = jumlah skor tiap jawaban

Asma: 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 ... 
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SOAL EVALUASI 

Asma: 

No. Urut: 

Pituduh: Tulisen nganggo aksara Jawa kang trep! 

1. Pasar 

2. Kesasar  

3. Kacang 

4. Jaga gawang  

5. Kawah 

6. Tengah sawah 

7. Krasa 

8. Wreda 

9. Setya 

10. Dalan  

 

Skor setiap soal : jika benar = 10 

Jika salah = 0 

Skor maksimum : 100 

 

Nilai :    툐
  100 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) SIKLUS III 

Satuan Pendidikan : SDN Patemon 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Kelas / Semester : IV (Empat) / I1 (Dua) 

Hari dan Tanggal :  

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1x pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

4. Menulis 

Menulis percakapan atau dialog dalam berbagai ragam bahasa Jawa sesuai 

dengan unggah-ungguh dan menulis huruf Jawa. 

B. Kompetensi Dasar 

4.3 Menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa menggunakan sandhangan 

swara,  sandhangan pangiyeg wanda dan sandhangan wyanjana. 

C. Indikator 

1. Menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa menggunakan sandhangan 

swara 

2. Menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa menggunakan sandhangan 

panyigeg wanda 

3. Menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa menggunakan sandhangan 

wyanjana 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui media flashcard, siswa dapat menulis kalimat sederhana berhuruf 

Jawa menggunakan sandhangan swara dengan rapi dan benar. 

2. Melalui media flashcard, siswa dapat menulis kalimat sederhana berhuruf 

Jawa menggunakan sandhangan panyigeg wanda dengan rapi dan benar. 

3. Melalui media flashcard kalimat sederhana berhuruf Jawa menggunakan 

sandhangan wyanjana dengan rapi dan benar. 

Karakter Yang Diharapkan: Disiplin, Tekun, Kreatif berpikir, 

Tanggungjawab, Religius, Kerjasama 
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E. Materi Ajar 

Menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa menggunakan sandhangan 

swara (wulu, suku, pepet, taling, taling-tarung), panyigeg wanda (layar, 

cecak, wignyan) dan sandhangan wyanjana (cakra, keret, pengkal, pangkon) 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode :  Diskusi, Tanya jawab, Penugasan 

2. Model  :  Pembelajaran Problem Based Instruction  

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Pra kegiatan (±10 menit) 

a. Salam 

b. Pengkondisian kelas 

c. Doa 

d. Presensi 

2. Kegiatan awal (±5 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi dan motivasi: “Bocah-bocah sapa sing tasih 

kelingan apa wae sandhangan swara, sandhangan panyigeg wanda, lan 

sandhangan wyanjana?” 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Guru memberi motivasi kepada siswa 

3. Kegiatan inti (±40 menit) 

a. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai ulasan materi pada 

pelajaran yang lalu mengenai tulisan Jawa beserta sandhanganya 

(eksplorasi). 

b. Siswa mendengarkan guru dalam menyampaikan materi berupa 

permasalahan autentik yang menjadi bahan kajian/bahan diskusi siswa 

(eksplorasi). “Kanggo mringati dina Pendidikan Nasional ing sekolah 

dianaake lomba nulis aksara Jawa kang temane nyritake awake dewe 

lan keluargane (jeneng, alamate, asma bapak, asma ibu lan liya-

liyane). Kabeh murid kelas IV ndaftar dadi peserta lomba. Apa wae 

kang arep ditulis nalika dadi peserta lomba nulis aksara Jawa? Tulisa 

5 ukara wae! 
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c. Guru membentuk kelompok, tiap kelompok terdiri dari 6 anak dan 

kepada setiap anggota kelompok guru memberikan media flashcard 

(elaborasi). 

d. Siswa berfikir, tanya jawab dan berdiskusi dalam kelompok tentang 

masalah autentik dengan menggunakan media flashcard berdasarkan 

bimbingan guru (elaborasi).  

e. Membuat hasil karya/laporan hasil diskusi dan mempresentasikan hasil 

diskusinya (elaborasi). 

f. Guru memberikan bimbingan terhadap siswa yang belum menguasai 

materi dengan maksimal (konfirmasi). 

g. Guru memberikan bintang prestasi kepada siswa yang aktif dalam 

kegiatan pembelajaran (konfirmasi). 

h. Guru memberikan penguatan terhadap unjuk kerja siswa (konfirmasi). 

i. Guru memberikan motivasi terhadap siswa agar lebih semangat dalam 

pembelajaran (konfirmasi). 

4. Kegiatan akhir (±15 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

b. Siswa mengerjakan evaluasi 

c. Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa untuk mempelajari materi 

selanjutnya 

H. Penilaian 

a. Prosedur Tes : 

Tes awal  : tidak ada  

Tes proses  : ada berupa lembar pengamatan 

Tes akhir  : ada berupa soal evaluasi 

b. Jenis Tes : Perbuatan, lisan, tertulis  

c. Alat Tes  : Lembar soal, lembar pengamatan  
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BAHAN AJAR 

 

a. Aksara Jawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Sandhangan  
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LEMBAR KERJA SISWA 

Rembugno masalah ing ngisor iki bareng kanca-kancamu! 

“Kanggo mringati dina Pendidikan Nasional ing sekolah dianaake lomba nulis 

aksara Jawa kang temane nyritake awake dewe lan keluargane (jeneng, alamate, 

asma bapak, asma ibu lan liya-liyane). Kabeh murid kelas IV ndaftar dadi peserta 

lomba. Apa wae kang arep ditulis nalika dadi peserta lomba nulis aksara Jawa? 

Tulisa 5 ukara wae! 

 

 

Pedoman penskoran: 

Skor tiap jawaban = 20 

Nilai = jumlah skor tiap jawaban 

 

 

 

 

Asma: 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 ... 
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SOAL EVALUASI 

Asma: 

No. Urut: 

Pituduh: Tulisen nganggo aksara Jawa kang trep! 

1. Budi tuku buku 

2. Sapi iku mati 

3. Aku keri dhewe 

4. Toko sepatu matahari 

5. Mawar abang putih 

6. Weruh sawah ijo 

7. Pratama tuku duku 

8. Bu Lina gawe kreneng 

9. Kyai Sapar seneng trasi 

10. Ning omah ora krasan 

 

Skor setiap soal : jika benar = 10 

Jika salah = 0 

Skor maksimum : 100 

 

Nilai :    툐
 

 100 
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Lampiran 10. Lembar Pengamatan Keterampilan Guru 
 

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 
 

Peningkatan Keterampilan Menulis Aksara Jawa melalui Model Problem 
Based Instruction dengan Media Flashcard Siswa Kelas IV SDN Patemon 

01 Semarang 
                Siklus I 

 
Nama Guru : Indah Pinta Sari 
Nama SD : SDN Patemon 01 Semarang 
Kelas  : IV 
Hari/Tanggal : Sabtu, 2 Februari 2013 
Petunjuk! 
a. Bacalah dengan cermat 10 indikator keterampilan guru 
b. Berilah tanda (v) pada huruf a, b, c, dan d jika deskriptor yang tertulis tampak 
c. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut 

1. Jika satu deskriptor yang tampak     : skor 1 
2. Jika dua deskriptor yang tampak      : skor 2 
3. Jika tiga deskriptor yang tampak      : skor 3 
4. Jika semua deskriptor yang tampak  : skor 4 

No Indikator Deskriptor Deskriptor 
Tampak Skor

1.  Melaksanakan 
kegiatan 
prapembelajaran 
dan 
pengkondisian 
kelas 

a. Memimpin doa √ 3 

b. Presensi kehadiran siswa √ 
c. Mempersiapkan media 

yang digunakan 
√ 

d. Guru memeriksa 
kesiapan 
siswa/pengkondisian 

- 

2.  Membuka 
pelajaran 
dengan 
apersepsi dan 
tanya jawab 

a. Guru mengingatkan 
pembelajaran pertemuan 
sebelumnya 

√ 3 

b. Guru melakukan 
apersepsi 

√ 

c. Menginformasikan 
materi pokok yang akan 
dibahas 

√ 

d. Guru memotivasi siswa - 
3. Menyampaikan 

tujuan 
pembelajaran 

a. Guru menyampaikan 
tujuan pembelajaran 

√ 2 

b. Guru menjelaskan tujuan 
pembelajaran 

√ 

c. Guru menuliskan tujuan - 
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pembelajaran 
d. Guru menyampaikan 

kegiatan pembelajaran 
- 

4. Menyampaikan 
isi materi 
pembelajaran 
yang akan 
dipelajari 
dengan media 
flashcard 

a. Menjelaskan materi yang 
akan dipelajari  

√ 2 

b. Menjelaskan materi 
dengan menggunakan 
media flashcard 

√ 

c. Menjelaskan kembali 
materi yang sulit 
dipahami siswa 

- 

d. Menjelaskan materi dari 
hasil kegiatan tanya 
jawab dengan siswa 

- 

5. Menyampaikan 
permasalahan 
autentik yang 
menjadi bahan 
kajian 

 

a. Guru menyampaikan 
permasalahan autentik 
yang menjadi bahan 
kajian/diskusi siswa 

√ 2 

b. Guru menjelaskan 
petunjuk penyelesaian 
masalah 

√ 

c. Guru menanyakan 
kesulitan siswa dalam 
memahami permasalahan 

- 

d. Guru memberi 
penjelasan jika siswa 
belum memahami 
permasalahan 

- 

6. Mengorganisasi
kan siswa dalam 
kelompok 

 

 

a. Guru membentuk  
beberapa kelompok 

√ 2 

b. Guru memberi waktu 
pada siswa untuk 
berkelompok 

√ 

c. Guru mengawasi siswa 
dalam membentuk 
kelompok 

- 

d. Guru membimbing siswa 
berkelompok 

- 

7. Membimbing 
siswa diskusi 
dan presentasi 
hasil diskusi 

a. Guru memberi waktu 
pada siswa untuk 
berdiskusi dan presentasi 
hasil diskusi 

√ 3 

b. Guru mengawasi 
jalannya diskusi dan 
presentasi hasil diskusi 

√ 
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- 

√ 

√ 
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- 

√ 

- 

- 

√ 
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√ 
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- 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 
 

Peningkatan Keterampilan Menulis Aksara Jawa melalui Model Problem 
Based Instruction dengan Media Flashcard Siswa Kelas IV SDN Patemon 

01 Semarang 
                Siklus II 

 
Nama Guru : Indah Pinta Sari 
Nama SD : SDN Patemon 01 Semarang 
Kelas  : IV 
Hari/Tanggal : Sabtu, 9 Februari 2013 
Petunjuk! 
a. Bacalah dengan cermat 10 indikator keterampilan guru 
b. Berilah tanda (v) pada huruf a, b, c, dan d jika deskriptor yang tertulis tampak 
c. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut 

1. Jika satu deskriptor yang tampak     : skor 1 
2. Jika dua deskriptor yang tampak      : skor 2 
3. Jika tiga deskriptor yang tampak      : skor 3 
4. Jika semua deskriptor yang tampak  : skor 4 

No Indikator Deskriptor Deskriptor 
Tampak Skor

1.  Melaksanakan 
kegiatan 
prapembelajara
n dan 
pengkondisian 
kelas 

a. Memimpin doa √ 4 

b. Presensi kehadiran siswa √ 
c. Mempersiapkan media 

yang digunakan 
√ 

d. Guru memeriksa kesiapan 
siswa/pengkondisian 

√ 

2.  Membuka 
pelajaran 
dengan 
apersepsi dan 
tanya jawab 

a. Guru mengingatkan 
pembelajaran pertemuan 
sebelumnya 

√ 4 

b. Guru melakukan apersepsi √ 
c. Menginformasikan materi 

pokok yang akan dibahas 
√ 

d. Guru memotivasi siswa √ 
3. Menyampaika

n tujuan 
pembelajaran 

a. Guru menyampaikan 
tujuan pembelajaran 

√ 3 

b. Guru menjelaskan tujuan 
pembelajaran 

√ 

c. Guru menuliskan tujuan 
pembelajaran 

√ 

d. Guru menyampaikan 
kegiatan pembelajaran 

- 

4. Menyampaika
n isi materi 

a. Menjelaskan materi yang 
akan dipelajari  

√ 3 
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pembelajaran 
yang akan 
dipelajari 
dengan media 
flashcard 

b. Menjelaskan materi 
dengan menggunakan 
media flashcard 

√ 

c. Menjelaskan kembali 
materi yang sulit 
dipahami siswa 

√ 

d. Menjelaskan materi dari 
hasil kegiatan tanya jawab 
dengan siswa 

- 

5. Menyampaika
n 
permasalahan 
autentik  yang 
menjadi bahan 
kajian 

 

a. Guru menyampaikan 
permasalahan autentik 
yang menjadi bahan 
kajian/diskusi siswa 

√ 2 

b. Guru menjelaskan 
petunjuk penyelesaian 
masalah 

√ 

c. Guru menanyakan 
kesulitan siswa dalam 
memahami permasalahan  

- 

d. Guru memberi penjelasan 
jika siswa belum 
memahami permasalahan 

- 

6. Mengorganisas
ikan siswa 
dalam 
kelompok 

 

 

a. Guru membentuk  
beberapa kelompok 

√ 3 

b. Guru memberi waktu pada 
siswa untuk berkelompok 

√ 

c. Guru mengawasi siswa 
dalam membentuk 
kelompok 

√ 

d. Guru membimbing siswa 
berkelompok 

- 

7. Membimbing 
siswa diskusi 
dan presentasi 
hasil diskusi 

a. Guru memberi waktu pada 
siswa untuk berdiskusi 
dan presentasi hasil 
diskusi 

√ 3 

b. Guru mengawasi jalannya 
diskusi dan presentasi 
hasil diskusi 

√ 

c. Guru membimbing 
diskusi dan presentasi 
hasil diskusi  

√ 

d. Guru memberikan 
kesimpulan dan evaluasi 
terhadap  presentasi siswa 

- 

8. Memberikan a. Memberikan penguatan √ 2 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 
 

Peningkatan Keterampilan Menulis Aksara Jawa melalui Model Problem 
Based Instruction dengan Media Flashcard Siswa Kelas IV SDN Patemon 

01 Semarang 
                Siklus III 

 
Nama Guru : Indah Pinta Sari 
Nama SD : SDN Patemon 01 Semarang 
Kelas  : IV 
Hari/Tanggal : Sabtu, 16 Februari 2013 
Petunjuk! 
a. Bacalah dengan cermat 10 indikator keterampilan guru 
b. Berilah tanda (v) pada huruf a, b, c, dan d jika deskriptor yang tertulis tampak 
c. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut 

1. Jika satu deskriptor yang tampak     : skor 1 
2. Jika dua deskriptor yang tampak      : skor 2 
3. Jika tiga deskriptor yang tampak      : skor 3 
4. Jika semua deskriptor yang tampak  : skor 4 

No Indikator Deskriptor Deskriptor 
Tampak Skor

1.  Melaksanakan 
kegiatan 
prapembelajaran 
dan 
pengkondisian 
kelas 

a. Memimpin doa √ 4 

b. Presensi kehadiran siswa √ 
c. Mempersiapkan media 

yang digunakan 
√ 

d. Guru memeriksa 
kesiapan 
siswa/pengkondisian 

√ 

2.  Membuka 
pelajaran 
dengan 
apersepsi dan 
tanya jawab 

a. Guru mengingatkan 
pembelajaran pertemuan 
sebelumnya 

√ 4 

b. Guru melakukan 
apersepsi 

√ 

c. Menginformasikan 
materi pokok yang akan 
dibahas 

√ 

d. Guru memotivasi siswa √ 
3. Menyampaikan 

tujuan 
pembelajaran 

a. Guru menyampaikan 
tujuan pembelajaran 

√ 3 

b. Guru menjelaskan tujuan 
pembelajaran 

√ 

c. Guru menuliskan tujuan 
pembelajaran 

√ 

d. Guru menyampaikan - 
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kegiatan pembelajaran 
4. Menyampaikan 

isi materi 
pembelajaran 
yang akan 
dipelajari 
dengan media 
flashcard 

a. Menjelaskan materi yang 
akan dipelajari  

√ 3 

b. Menjelaskan materi 
dengan menggunakan 
media flashcard 

√ 

c. Menjelaskan kembali 
materi yang sulit 
dipahami siswa 

√ 

d. Menjelaskan materi dari 
hasil kegiatan tanya 
jawab dengan siswa 

- 

5. Menyampaikan 
permasalahan 
autentik yang 
menjadi bahan 
kajian 

 

a. Guru menyampaikan 
permasalahan autentik 
yang menjadi bahan 
kajian/diskusi siswa 

√ 4 

b. Guru menjelaskan 
petunjuk penyelesaian 
masalah 

√ 

c. Guru menanyakan 
kesulitan siswa dalam 
memahami permasalahan 

√ 

d. Guru memberi 
penjelasan jika siswa 
belum memahami 
permasalahan

√ 

6. Mengorganisasi
kan siswa dalam 
kelompok 

 

 

a. Guru membentuk  
beberapa kelompok 

√ 4 

b. Guru memberi waktu 
pada siswa untuk 
berkelompok 

√ 

c. Guru mengawasi siswa 
dalam membentuk 
kelompok 

√ 

d. Guru membimbing siswa 
berkelompok 

√ 

7. Membimbing 
siswa diskusi 
dan presentasi 
hasil diskusi 

a. Guru memberi waktu 
pada siswa untuk 
berdiskusi dan presentasi 
hasil diskusi 

√ 4 

b. Guru mengawasi 
jalannya diskusi dan 
presentasi hasil diskusi 

√ 

c. Guru membimbing 
diskusi dan presentasi 
hasil diskusi  

√ 
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Lampiran 11. Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

No Nama Indikator Jum
lah Nilai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 FVE 2 2 1 3 2 3 3 2 1 19 Cukup  
2 IMA 2 2 3 2 1 1 3 1 1 16 Cukup 
3 NW 1 1 3 3 2 3 3 1 1 18 Cukup  
4 ASR 1 1 2 3 2 3 1 3 1 17 Cukup 
5 AV 3 4 4 2 1 3 2 3 3 25 Baik 
6 AAH 3 2 1 3 3 1 3 2 2 20 Cukup  
7 AN 2 2 3 2 1 3 2 3 2 20 Cukup  
8 AK 3 3 1 4 2 3 1 4 3 24 Baik 
9 AH 3 3 1 4 2 4 3 2 3 25 Baik 
10 APN 1 1 3 4 2 3 2 3 1 20 Cukup  
11 AHM 3 2 2 1 3 1 2 3 1 18 Cukup  
12 BEE 4 4 4 2 4 3 2 3 4 30 Baik  
13 DR 3 3 1 4 1 4 2 4 3 25 Baik 
14 DK 4 4 4 3 4 3 2 4 4 32 Sangat baik  
15 DA 4 4 2 3 4 2 2 2 4 27 Baik 
16 DS 3 4 4 3 4 4 2 2 3 29 Baik 
17 DPW 3 2 1 3 1 3 1 4 1 19 Cukup  
18 EK 3 3 2 3 4 4 3 2 3 27 Baik 
19 HZY 3 3 2 3 2 4 3 1 3 24 Baik 
20 INP 1 1 3 4 2 3 1 3 3 21 Cukup  
21 LF 1 2 3 1 3 3 3 1 2 19 Cukup  
22 MM 3 3 2 2 4 2 3 1 1 21 Cukup  
23 AK 3 3 2 4 1 1 4 2 3 23 Baik 
24 MDP 3 3 1 4 1 3 4 2 1 22 Cukup  
25 MFA 3 4 4 2 4 2 2 2 2 25 Baik 
26 MR 1 1 2 2 4 2 4 2 2 20 Cukup  
27 NF 3 3 4 2 4 2 4 2 2 26 Baik 
28 NA 1 2 3 1 3 4 1 3 2 20 Cukup  
29 NAO  1 1 3 2 3 4 2 4 2 22 Cukup  
30 NF 3 3 2 1 3 1 3 4 3 23 Baik 
31 PN 4 4 2 2 1 2 2 4 2 23 Baik  
32 RED 2 1 2 3 3 1 4 1 2 19 Cukup  
33 SW 3 3 2 2 3 4 2 4 3 26 Baik  
34 YHS 4 4 2 2 3 1 1 3 4 24 Baik  
35 NW 3 3 4 2 1 2 4 2 3 24 Baik  
36 RN 2 1 3 1 3 2 4 1 1 18 Cukup  
37 NH 3 3 2 1 2 1 1 2 4 19 Cukup  
Jumlah 95 95 90 93 93 95 91 92 86 830  
Rata-rata 2,6 2,6 2,4 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 2,3 22,4 
Kategori Cukup  
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Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

No Nama Indikator Jum
lah Nilai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 FVE 3 2 1 3 1 3 2 3 1 19 Cukup  
2 IMA 2 1 2 3 1 3 4 2 2 20 Cukup  
3 NW 2 3 1 3 2 1 2 2 2 18 Cukup  
4 ASR 1 1 3 4 2 1 2 2 2 18 Cukup  
5 AV 4 4 3 3 4 3 4 3 4 32 Sangat baik 
6 AAH 2 1 3 1 3 1 2 3 1 17 Cukup  
7 AN 3 4 2 4 4 2 4 1 2 26 Baik 
8 AK 3 4 2 4 2 4 1 1 3 24 Baik  
9 AH 3 2 1 4 1 2 1 3 2 20 Cukup  
10 APN 4 3 3 4 2 4 3 4 4 31 Sangat baik 
11 AHM 4 3 2 4 4 4 3 4 4 32 Sangat baik 
12 BEE 4 4 3 2 4 4 3 4 4 32 Sangat baik 
13 DR 3 4 2 4 4 4 3 1 4 29 Baik 
14 DK 4 4 4 2 2 4 3 4 4 31 Sangat baik
15 DA 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 Sangat baik 
16 DS 3 3 2 4 4 1 4 4 3 28 Baik 
17 DPW 1 3 4 1 3 4 1 2 1 20 Cukup  
18 EK 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 Sangat baik 
19 HZY 4 4 4 2 2 4 3 4 3 30 Baik 
20 INP 4 4 3 4 4 3 4 3 4 33 Sangat baik 
21 LF 3 1 2 4 1 3 2 4 3 23 Baik 
22 MM 4 4 4 2 4 2 4 4 3 31 Sangat baik 
23 AK 4 4 4 2 4 4 4 4 3 33 Sangat baik 
24 MDP 3 3 4 4 3 4 4 3 2 30 Baik 
25 MFA 3 2 4 4 3 3 2 4 3 28 Baik 
26 MR 2 4 1 4 1 2 2 2 1 19 Cukup  
27 NF 4 4 4 2 4 4 4 3 4 33 Sangat baik 
28 NA 4 3 4 4 3 4 4 3 4 33 Sangat baik 
29 NAO 4 2 4 4 3 4 1 4 4 30 Baik 
30 NF 4 2 4 4 3 4 3 2 4 30 Baik 
31 PN 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 Sangat baik 
32 RED 1 4 4 4 3 1 1 1 1 20 Cukup  
33 SW 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34 Sangat baik 
34 YHS 4 4 3 3 4 3 4 4 4 33 Sangat baik 
35 NW 4 4 4 2 1 4 3 3 3 28 Baik  
36 RN 1 3 1 4 3 4 1 1 2 20 Cukup  
37 NH 4 3 4 4 4 2 3 3 3 30 Baik  

Jumlah 119 117 112 119 109 115 106 111 110 1018  
Rata-rata 3,2 3,2 3,0 3,2 2,9 3,1 2,9 3,0 3,0 27,5  
Kategori Baik 
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Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus III 

No Nama Indikator Jum
lah Nilai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 FVE 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 Sangat baik 
2 IMA 4 4 4 4 4 2 4 4 4 34 Sangat baik 
3 NW 2 2 3 4 4 4 1 4 3 27 Baik 
4 ASR 3 3 4 4 4 4 4 2 4 32 Sangat Baik 
5 AV 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 Sangat baik 
6 AAH 2 2 3 4 4 4 1 4 3 27 Baik 
7 AN 4 4 4 1 4 4 4 2 4 31 Sangat baik 
8 AK 4 4 4 2 4 4 4 1 4 31 Sangat Baik 
9 AH 4 3 2 4 4 4 4 4 3 32 Sangat Baik 
10 APN 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 Sangat Baik 
11 AHM 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 Sangat Baik 
12 BEE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 Sangat baik 
13 DR 4 4 4 3 4 4 2 1 4 30 Baik 
14 DK 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 Sangat baik 
15 DA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 Sangat baik 
16 DS 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 Sangat baik 
17 DPW 3 1 3 4 4 4 2 4 2 27 Baik
18 EK 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 Sangat baik 
19 HZY 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 Sangat baik 
20 INP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 Sangat baik 
21 LF 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 Sangat baik 
22 MM 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 Sangat baik 
23 AK 4 4 4 4 2 4 4 4 4 34 Sangat baik 
24 MDP 4 4 4 4 2 4 4 4 4 34 Sangat baik 
25 MFA 4 4 4 4 2 4 4 4 4 34 Sangat baik 
26 MR 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 Sangat baik 
27 NF 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 Sangat baik 
28 NA 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 Sangat baik 
29 NAO 4 4 4 2 4 4 4 4 4 34 Sangat baik 
30 NF 4 4 4 4 3 4 4 1 4 32 Sangat baik 
31 PN 4 4 4 4 4 4 4 3 2 33 Sangat baik 
32 RED 3 1 4 4 3 4 2 4 4 29 Baik  
33 SW 4 4 4 1 4 4 4 2 3 30 Baik  
34 YHS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 Sangat baik 
35 NW 4 4 4 4 4 2 4 4 4 34 Sangat baik 
36 RN 3 3 2 4 4 2 4 4 2 28 Baik  
37 NH 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 Sangat baik 

Jumlah  140 135 141 134 139 138 132 130 138   
Rata-rata 3,8 3,6 3,8 3,6 3,8 3,7 3,6 3,5 3,7   
Kategori  Sangat baik 
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Lampiran 12. Hasil Pengamatan Keterampilan Menulis Siswa 
Hasil Pengamatan Keterampilan Menulis Siswa Siklus I 

No Nama Indikator Jumlah Nilai 1 2 3 
1 FVE 1 3 2 6 Cukup  
2 IMA 2 1 2 5 Cukup 
3 NW 1 3 1 5 Cukup  
4 ASR 2 1 1 4 Cukup 
5 AV 3 3 3 9 Baik 
6 AAH 1 3 1 5 Cukup  
7 AN 1 3 1 5 Cukup  
8 AK 2 1 2 5 Cukup  
9 AH 2 1 2 5 Cukup  
10 APN 1 3 1 5 Cukup  
11 AHM 1 3 1 5 Cukup  
12 BEE 4 4 4 12 Sangat baik  
13 DR 2 1 3 6 Cukup  
14 DK 4 3 4 11 Sangat baik  
15 DA 4 3 4 11 Sangat baik 
16 DS 3 2 3 8 Baik 
17 DPW 1 2 1 4 Cukup  
18 EK 3 2 3 8 Baik 
19 HZY 3 4 3 10 Sangat baik 
20 INP 3 2 3 8 Baik  
21 LF 1 3 1 5 Cukup  
22 MM 1 2 1 4 Cukup  
23 AK 2 4 3 9 Baik 
24 MDP 2 1 3 6 Cukup  
25 MFA 2 4 3 9 Baik 
26 MR 1 3 1 5 Cukup  
27 NF 3 2 3 8 Baik 
28 NA 2 1 2 5 Cukup  
29 NAO  2 1 2 5 Cukup  
30 NF 2 3 3 8 Baik 
31 PN 4 4 4 12 Sangat baik  
32 RED 2 1 2 5 Cukup  
33 SW 2 3 3 8 Baik  
34 YHS 3 2 4 9 Baik  
35 NW 2 1 3 6 Cukup  
36 RN 1 2 2 5 Cukup  
37 NH 3 2 3 8 Baik  
Jumlah 79 87 88 254  
Rata-rata 2,1 2,4 2,4 6,9  
Kategori Cukup  
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Hasil Pengamatan Keterampilan Menulis Siswa Siklus II 

No Nama Indikator Jumlah Nilai 1 2 3 
1 FVE 1 2 1 4 Cukup  
2 IMA 1 3 1 5 Cukup  
3 NW 1 2 2 5 Cukup  
4 ASR 1 2 2 5 Cukup  
5 AV 4 3 4 11 Sangat baik 
6 AAH 1 2 2 5 Cukup  
7 AN 2 3 3 8 Baik  
8 AK 2 3 2 7 Baik  
9 AH 2 2 2 6 Cukup  
10 APN 4 3 3 10 Sangat baik  
11 AHM 3 4 3 10 Sangat baik 
12 BEE 4 3 4 11 Sangat baik 
13 DR 2 3 3 8 Baik  
14 DK 4 3 4 11 Sangat baik
15 DA 4 3 4 11 Sangat baik 
16 DS 2 1 2 5 Cukup  
17 DPW 1 3 1 5 Cukup  
18 EK 3 4 4 11 Sangat baik 
19 HZY 3 4 3 10 Sangat baik 
20 INP 3 4 3 10 Sangat baik 
21 LF 2 2 1 5 Cukup  
22 MM 3 4 3 10 Sangat baik 
23 AK 3 1 3 7 Baik  
24 MDP 2 3 1 6 Cukup  
25 MFA 2 1 2 5 Cukup  
26 MR 1 3 1 5 Cukup  
27 NF 3 1 3 7 Baik  
28 NA 2 1 3 6 Cukup  
29 NAO  2 1 3 6 Cukup  
30 NF 2 1 3 6 Cukup  
31 PN 3 4 4 11 Sangat baik 
32 RED 1 2 2 5 Cukup  
33 SW 3 1 3 7 Baik  
34 YHS 4 4 4 12 Sangat baik 
35 NW 2 3 1 6 Cukup  
36 RN 1 2 2 5 Cukup  
37 NH 3 4 3 10 Sangat baik 
Jumlah 87 95 95 277  
Rata-rata 2,4 2,6 2,6 7,5  
Kategori Baik  
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Hasil Pengamatan Keterampilan Menulis Siswa Siklus III 

No Nama Indikator Jumlah Nilai 1 2 3 
1 FVE 4 2 3 9 Baik  
2 IMA 4 3 4 11 Sangat baik 
3 NW 1 3 1 5 Cukup  
4 ASR 2 4 4 10 Sangat baik 
5 AV 4 4 4 12 Sangat baik 
6 AAH 1 3 1 5 Cukup  
7 AN 2 4 3 9 Baik  
8 AK 3 1 3 7 Baik  
9 AH 2 4 2 8 Baik  
10 APN 4 4 4 12 Sangat baik 
11 AHM 3 4 3 10 Sangat baik 
12 BEE 4 4 4 12 Sangat baik 
13 DR 3 1 4 8 Baik  
14 DK 4 4 4 12 Sangat baik
15 DA 4 4 4 12 Sangat baik 
16 DS 4 4 4 12 Sangat baik 
17 DPW 1 3 1 5 Cukup  
18 EK 4 3 4 11 Sangat baik  
19 HZY 3 2 4 9 Baik  
20 INP 4 4 4 12 Sangat baik 
21 LF 4 4 4 12 Sangat baik 
22 MM 4 4 4 12 Sangat baik 
23 AK 4 4 4 12 Sangat baik 
24 MDP 4 2 3 9 Baik  
25 MFA 4 4 4 12 Sangat baik 
26 MR 4 4 4 12 Sangat baik 
27 NF 4 4 4 12 Sangat baik 
28 NA 4 4 4 12 Sangat baik 
29 NAO  4 4 4 12 Sangat baik 
30 NF 3 1 4 8 Baik  
31 PN 4 4 4 12 Sangat baik 
32 RED 1 3 2 6 Cukup  
33 SW 3 4 4 11 Sangat baik 
34 YHS 4 4 4 12 Sangat baik 
35 NW 2 4 3 9 Baik  
36 RN 2 4 2 8 Baik  
37 NH 3 2 4 9 Baik  
Jumlah 119 125 127 371  
Rata-rata 3,2 3,4 3,4 10  
Kategori Sangat baik  
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Lampiran 13. Hasil Belajar Siswa 
HASIL BELAJAR SISWA 

No. Nama Hasil 
Siklus I Siklus II Siklus III 

1 FVE 60 60 85 
2 IMA 60 60 90 
3 NW 60 60 60 
4 ASR 60 60 65 
5 AV 70 95 95 
6 AAH 60 60 60 
7 AN 60 75 75 
8 AK 65 75 75 
9 AH 65 65 65 
10 APN 60 90 90 
11 AHM 60 80 85 
12 BEE 90 90 100 
13 DR 65 75 75 
14 DK 90 90 95 
15 DA 90 95 100 
16 DS 70 70 95 
17 DPW 60 60 60 
18 EK 70 95 95 
19 HZY 70 80 85 
20 INP 70 90 100 
21 LF 60 70 90 
22 MM 60 85 90 
23 AK 70 80 85 
24 MDP 65 65 80 
25 MFA 70 70 85 
26 MR 60 60 90 
27 NF 80 80 90 
28 NA 60 80 85 
29 NAO 60 75 90 
30 NF 75 75 75 
31 PN 90 90 90 
32 RED 60 60 60 
33 SW 70 80 85 
34 YHS 85 100 100 
35 NW 70 75 75 
36 RN 60 60 65 
37 NH 80 80 85 

Jumlah  2530 2810 3070 
Rata-rata 68,4 76,0 83,0 
Ketuntasan klasikal 57% 76% 89% 
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HASIL EVALUASI SISWA SIKLUS I 
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HASIL EVALUASI SISWA SIKLUS II 
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HASIL EVALUASI SISWA SIKLUS III 

 

The image part w ith relationship ID rId63 was not found in the file.
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Lampiran 14. Catatan Lapangan 

CATATAN LAPANGAN SIKLUS I 

 

Hari, Tanggal :  Sabtu, 2 Februari 2013 

Kelas  : IV  

Materi  : Menulis kata berhuruf Jawa menggunakan sandhangan swara 

Alokasi Waktu: 2 x 35 menit 

Pukul  : 08.30 – 09.40 WIB 

 

Sebelum pembelajaran dimulai guru telah memimpin doa, presensi 

kehadiran siswa, dan menyiapkan media yang diperlukan. Namun, guru tidak 

memeriksa kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran, beberapa siswa masih 

terlihat tidak memperhatikan perintah guru untuk memulai pembelajaran. Guru 

melakukan apersepsi dan menginformasikan materi pokok yang akan dibahas 

kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran.  

Dalam menjelaskan materi ajar guru memanfaatkan media, siswa 

memperhatikan media yang ditampilkan guru. Saat guru memberikan beberapa 

pertanyaan, siswa mengangkat tangannya terlebih dahulu meskipun ada beberapa 

siswa yang langsung mengungkapkan jawabannya. Guru menyampaikan 

permasalahan autentik yang merupakan sintaks dari model pembelajaran Problem 

Based Instruction kemudian menjelaskan petunjuk penyelesaian masalah tersebut.  

Guru membentuk kelompok, tiap kelompok terdiri dari 6 siswa. Siswa 

gaduh sehingga keadaan kelas menjadi ramai, hal ini dikarenakan guru belum 

mengawasi siswa dalam membentuk kelompok. Guru memberi waktu kepada 

siswa untuk berdiskusi, guru berkeliling ke setiap kelompok untuk mengawasi dan 

membimbing jalannya diskusi. Setelah selesai berdiskusi, siswa 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tersebut di depan kelas. Guru 

memberikan penguatan/penghargaan untuk kelompok yang telah 

mempresentasikan hasil diskusinya.. 

Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran yang telah 

dipelajari. Guru mengajak siswa mengingat kembali materi yang dipelajari dengan 
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ANALISIS CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS 1  

Berdasarkan catatan lapangan yang dimiliki guru dapat dianalisis sebagai berikut: 

1. Guru melakukan persiapan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai yaitu 

memimpin doa, presensi kehadiran siswa, dan menyiapkan media yang 

diperlukan, tetapi guru belum memeriksa kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. 

2. Apersepsi yang dilakukan guru sudah baik, dapat mengorientasikan siswa 

pada materi pembelajaran.  

3. Guru melakukan kegiatan mengemukakan tujuan pembelajaran yang sesuai 

dengan indikator. 

4. Dalam menjelaskan materi ajar, guru sudah memanfaatkan media sehingga 

dapat menarik perhatian siswa. 

5. Saat guru memberikan beberapa pertanyaan, siswa mengangkat tangannya 

terlebih dahulu tetapi ada beberapa siswa yang langsung mengungkapkan 

jawabannya. 

6. Dalam pembentukan kelompok, masih ada siswa yang gaduh sehingga 

menyebabkan keadaan kelas menjadi ramai 

7. Guru kurang maksimal ketika membimbing siswa dalam diskusi kelas. 

8. Guru kurang maksimal dalam memberikan motivasi kepada siswa. Penguatan 

masih jarang diberikan oleh guru. Penguatan yang diberikan hanya penguatan 

verbal dan gestural. 

9. Guru belum maksimal dalam menutup pembelajaran. Guru menyimpulkan 

pelajaran dan memberikan evaluasi tetapi belum melakukan tindak lanjut. 

Berdasarkan data analisis tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa proses 

pembelajaran sudah berjalan dengan cukup baik. Guru sudah melaksananakan 

langkah-langkah pembelajaran secara runtut.  

Berdasarkan masukan dari tim kolaborator, pada proses pembelajaran pada 

siklus 1 masih ada hal-hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar pada 

pembelajaran berikutnya bisa lebih baik. 
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CATATAN LAPANGAN SIKLUS II 

 

Hari, Tanggal  :  Sabtu, 9 Februari 2013 

Kelas  : IV  

Materi : Menulis kata berhuruf Jawa menggunakan sandhangan panyigeg 

wanda dan sandhangan wyanjana 

Alokasi Waktu: 2 x 35 menit 

Pukul  : 08.30 – 09.40 WIB 

 

Sebelum pembelajaran dimulai guru telah memimpin doa, presensi 

kehadiran siswa, dan menyiapkan media yang diperlukan. Guru juga memeriksa 

kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran, siswa memperhatikan perintah 

guru untuk memulai pembelajaran. Guru mengingatkan pembelajaran pada 

pertemuan sebelumnya, melakukan apersepsi untuk memotivasi siswa, 

menginformasikan materi pokok yang akan dibahas kemudian menyampaikan 

tujuan pembelajaran.  

Dalam menjelaskan materi ajar guru memanfaatkan media, siswa 

memperhatikan media yang ditampilkan. Dalam bertanya ataupun menjawab 

pertanyaan dari guru, siswa mengangkat tangannya terlebih dahulu. Guru 

menyampaikan permasalahan autentik yang merupakan sintaks dari model 

pembelajaran Problem Based Instruction kemudian menjelaskan petunjuk 

penyelesaian masalah tersebut.  

Guru membentuk kelompok, tiap kelompok terdiri dari 6 siswa. Guru 

mengawasi pembentukan kelompok sehingga siswa tenang dan tidak gaduh 

selama membentuk kelompok. Guru memberi waktu kepada siswa untuk 

berdiskusi, guru berkeliling ke setiap kelompok untuk mengawasi dan 

membimbing jalannya diskusi. Setelah selesai berdiskusi, siswa 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tersebut di depan kelas. Guru 

memberikan penguatan/penghargaan untuk kelompok yang telah 

mempresentasikan hasil diskusinya.. 
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ANALISIS CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS II  

Berdasarkan catatan lapangan yang dimiliki guru dapat dianalisis sebagai berikut: 

1. Guru melakukan persiapan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai yaitu 

memimpin doa, presensi kehadiran siswa, menyiapkan media yang 

diperlukan, dan memeriksa kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

2. Guru menyampaikan apersepsi dengan mengingatkan pembelajaran pada 

pertemuan sebelumnya.  

3. Guru melakukan kegiatan mengemukakan tujuan pembelajaran, menjelaskan 

tujuan pembelajaran  dan menuliskn tujuan pembelajaran tersebut, akan tetapi 

guru belum menyampikan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

4. Dalam menjelaskan materi ajar, guru sudah memanfaatkan media sehingga 

dapat menarik perhatian siswa. Guru juga telah menjelaskan kembali materi 

yang sulit dipahami siswa. 

5. Guru menyampaikan permasalahan autentik yang menjadi bahan diskusi 

siswa dan menjelaskan petunjuk penyelesaian masalah tersebut. Akan tetapi 

guru belum menanyakan kesulitan siswa dalam memahami permasalahan. 

6. Dalam pembentukan kelompok, siswa tenang dan tidak gaduh sehingga 

suasana kelas kondusif. 

7. Guru memberi waktu kepada siswa untuk berdiskusi, guru berkeliling ke 

setiap kelompok untuk mengawasi dan membimbing jalannya diskusi. 

8. Penguatan yang diberikan hanya penguatan verbal dan gestural. 

9. Guru menyimpulkan pelajaran dan memberikan evaluasi tetapi belum 

melakukan tindak lanjut. 

Berdasarkan data analisis tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa proses 

pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Proses pembelajaran lebih baik 

daripada siklus 1.Guru sudah melaksananakan langkah-langkah pembelajaran 

secara runtut dan mampu memotivasi siswa.  

Berdasarkan masukan dari tim kolaborator,  pada proses pembelajaran 

pada siklus II sudah berjalan baik tetapi masih ada hal-hal yang harus diperbaiki 

dan ditingkatkan agar pada pembelajaran berikutnya bisa lebih baik. 
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CATATAN LAPANGAN SIKLUS III 

 

Hari, Tanggal  :    Sabtu, 16 Februari 2013 

Kelas  :    IV  

Materi : Menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa menggunakan 

sandhangan swara, sandhangan panyigeg wanda dan sandhangan 

wyanjana 

Alokasi Waktu:  2 x 35 menit 

Pukul  :  08.30 – 09.40 WIB 

 

Sebelum pembelajaran dimulai guru telah memimpin doa, presensi 

kehadiran siswa, dan menyiapkan media yang diperlukan. Guru juga memeriksa 

kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Guru mengingatkan pembelajaran 

pada pertemuan sebelumnya, melakukan apersepsi untuk memotivasi siswa, 

menginformasikan materi pokok yang akan dibahas kemudian menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai.  

Dalam menjelaskan materi ajar guru memanfaatkan media, siswa 

memperhatikan media yang ditampilkan, merasa tertarik, dan merespon media 

tersebut. Dalam bertanya ataupun menjawab pertanyaan dari guru, siswa 

mengangkat tangannya terlebih dahulu. Pada siklus III, rata-rata siswa sudah  aktif 

bertanya maupun menjawab pertanyaan dari guru. Guru menyampaikan 

permasalahan autentik yang merupakan sintaks dari model pembelajaran Problem 

Based Instruction kemudian menjelaskan petunjuk penyelesaian masalah, 

menanyakan kesulitan siswa dalam memahami permasalahan dan 

menjelaskannya. 

Guru membentuk kelompok, tiap kelompok terdiri dari 6 siswa. Guru 

mengawasi pembentukan kelompok sehingga siswa tertib selama membentuk 

kelompok. Guru memberi waktu kepada siswa untuk berdiskusi, guru berkeliling 

ke setiap kelompok untuk mengawasi dan membimbing jalannya diskusi. Dalam 

Kegiatan diskusi, rata-rata siswa sudah berpartisipasi menyampaikan pendapatnya 

untuk penyelesaian masalah, setiap siswa mencatat hasil diskusi kelompok. 
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ANALISIS CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS III  

Berdasarkan catatan lapangan yang dimiliki guru dapat dianalisis sebagai berikut: 

1. Guru melakukan persiapan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai yaitu 

memimpin doa, presensi kehadiran siswa, menyiapkan media yang 

diperlukan, dan memeriksa kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

2. Guru menyampaikan apersepsi dengan mengingatkan pembelajaran pada 

pertemuan sebelumnya. Apersepsi yang dilakukan guru sudah menumbuhkan 

motivasi belajar siswa. 

3. Guru melakukan kegiatan mengemukakan tujuan pembelajaran, menjelaskan 

tujuan pembelajaran  dan menuliskn tujuan pembelajaran tersebut. Guru juga 

sudah menyampikan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

4. Dalam menjelaskan materi ajar, guru sudah memanfaatkan media sehingga 

dapat menarik perhatian siswa. Guru juga telah menjelaskan kembali materi 

yang sulit dipahami siswa. 

5. Guru menyampaikan permasalahan autentik yang menjadi bahan diskusi 

siswa dan menjelaskan petunjuk penyelesaian masalah tersebut. Guru 

menanyakan kesulitan siswa dalam memahami permasalahan kemudian 

menjelaskannya. 

6. Dalam pembentukan kelompok, siswa tenang dan tidak gaduh sehingga 

suasana kelas kondusif. 

7. Guru memberi waktu kepada siswa untuk berdiskusi, guru berkeliling ke 

setiap kelompok untuk mengawasi dan membimbing jalannya diskusi. 

8. Penguatan verbal, gestural, penguatan dengan sentuhan, dan penguatan 

berupa tanda benda sudah diberikan. 

9. Guru menyimpulkan pelajaran dan memberikan evaluasi tetapi belum 

melakukan tindak lanjut. 

Berdasarkan data analisis tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa proses 

pembelajaran sudah berjalan dengan sangat baik. 
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Lampiran 15. Hasil Wawancara 

Peningkatan Keterampilan Menulis Aksara Jawa melalui Model Problem Based 

Instruction dengan Media Flashcard Siswa Kelas IV SDN Patemon 01 Semarang 

 

Nama Guru  : Khusnul Fauziah 

Nama Sekolah  : SDN  Patemon 01 

Mata Pelajaran : bahasa Jawa 

Kelas/Semester : IV/2 

Hari/tanggal  : 19 Februari 2013 

Petunjuk Kerja: 

Jawablah pertanyaan di bawah ini! 

1. Menurut Ibu, apakah pembelajaran menulis aksara Jawa melalui model 

Problem Based Instruction dengan media flashcard ini membantu siswa 

memahami materi yang dipelajari? Mengapa demikian? 

Jawab: 

Ya, karena model pembelajaran Problem Based Instruction merupakan model 

pembelajaran yang dalam sintaksnya guru memaparkan masalah 

autentik/nyata sehingga siswa harus ikut dalam penyelesaian masalah tersebut 

dengan berdiskusi dalam kelompok . Media flashcard membantu siswa dalam 

memahami dan menghafal bentuk aksara Jawa beserta sandhangannya. 

2. Apakah siswa antusias mengikuti pembelajaran menulis aksara Jawa melalui 

model Problem Based Instruction dengan media flashcard ini Bu ? Mengapa 

demikian? 

Jawab: 

Ya, siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini dikarenakan siswa 

merasa harus menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata. 

Media flashcard dapat menarik perhatian siswa karena dapat mengingatkan 

bentuk aksara Jawa apabila dalam penyelesaian masalah siswa lupa dengan 

beberapa bentuk aksara Jawa. 
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3. Apakah aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis aksara Jawa melalui 

model Problem Based Instruction dengan media flashcard ini meningkat 

daripada pembelajaran sebelumnya Bu? Mengapa demikian? 

Jawab: 

Ya, pembelajaran keterampilan menulis aksara Jawa melalui model Problem 

Based Instruction dengan media flashcard yang baru saja dilaksanakan 

berhasil meningkatkan aktivitas siswa. Hal tersebut dapat dilihat pada 

aktivitas siswa dari siklus 1 sampai siklus III meningkat. 

4. Menurut Ibu, apakah hasil belajar siswa akan meningkat dalam pembelajaran 

menulis aksara Jawa melalui model Problem Based Instruction dengan media 

flashcard ini? 

Jawab: 

Ya, pembelajaran keterampilan menulis aksara Jawa melalui model Problem 

Based Instruction dengan media flashcard yang baru saja dilaksanakan 

berhasil meningkatkan hasil belajar siswa. Hal tersebut dapat dilihat pada 

hasil belajar siswa dari siklus 1 sampai siklus III meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LLampiran 116. Surat-suurat Penelitiian 
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Lampiran 17. Foto-foto Penelitian 

 
SDN Patemon 01 Semarang 

 
Guru melakukan apersepsi 
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Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 
Siswa mengamati media flashcard dan mendengarkan penjelasan guru 

mengenai media tersebut 
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Guru menyampaikan permasalahan autentik sebagai bahan diskusi siswa 

 

 
Pembentukan kelompok 
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Kegiatan diskusi 

 

 
Kegiatan presentasi 
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Menyimpulkan materi pembelajaran 

 

 
Siswa mengerjakan soal evaluasi 

 

 


