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ABSTRAK 

Saputra, Adik Rian. 2013. Peningkatan Keterampilan Menulis Aksara Jawa 
melalui Model Direct Instruction dengan Media Macromedia Flash Siswa 
Kelas VB SDN Wonosari 02 Semarang. Skripsi Jurusan Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Sri Sukasih, 
S.S, M.Pd., Pembimbing II Masitah, S.Pd, M.Pd., 235 halaman. 

 
Berdasarkan data awal yang didapatkan melalui observasi di kelas VB 

SDN Wonosari 02 Semarang, ditemukan berbagai masalah pada mata pelajaran 
bahasa Jawa. Proses pembelajaran belum menggunakan metode yang sesuai 
dengan materi, media belajar yang digunakan masih kurang inovatif, dan siswa 
kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah melalui Model 
Direct Instruction dengan media Macromedia Flash dapat meningkatkan 
keterampilan guru, aktivitas belajar siswa, dan keterampilan menulis siswa dalam 
pembelajaran Bahasa Jawa di kelas VB SDN Wonosari 02? Penelitian ini 
bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas belajar siswa, dan 
keterampilan menulis siswa dalam pembelajaran Bahasa Jawa aspek menulis 
aksara Jawa di kelas VB SDN Wonosari 02. 

Rancangan penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan 
tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Penelitian ini 
terdiri dari dua siklus dengan dua kali pertemuan. Subjek penelitian ini adalah 
guru dan 29 peserta didik terdiri dari 19 siswi dan 10 siswa kelas VB SDN 
Wonosari 02 Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi, 
catatan lapangan, dan dokumentasi dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif 
dan kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan keterampilan guru mengalami 
peningkatan. Pada siklus I pertemuan I mencapai keberhasilan 61%, pertemuan II 
mencapai 77%,  siklus II pertemuan I mencapai 84%, dan pertemuan II mencapai 
89%. Aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan. Pada siklus I pertemuan I 
mencapai keberhasilan 61,3%, pertemuan II mencapai 80,3%,  siklus II pertemuan 
I mencapai 82,7%, dan pertemuan II mencapai 86,2%. Hasil belajar keterampilan 
menulis aksara Jawa mengalami peningkatan. Siklus I pertemuan I mencapai 
ketuntasan klasikal 51,7%, pertemuan II mencapai 68,9%, siklus II pertemuan I 
mencapai 82,7%, dan pertemuan II mencapai 96,5%  dengan KKM  ≥61. 

Simpulan dari penelitian ini adalah melalui Model Direct Instruction 
dengan media Macromedia Flash dapat meningkatkan keterampilan guru, 
aktivitas belajar siswa, dan keterampilan menulis siswa pada siswa kelas VB SDN 
Wonosari 02 kota Semarang. Saran peneliti yaitu hendaknya guru menerapkan 
pembelajaran inovatif sesuai dengan materi pembelajaran, salah satunya melalui 
model pembelajaran Direct Intruction dengan media Macromedia Flash. 

 
Kata kunci : Model pembelajaran Direct Instruction, media Macromedia Flash, 

keterampilan menulis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Setiap daerah memiliki potensi khas yang membedakannya dengan 

daerah lain. Keanekaragaman multikultur (adat-istiadat, bahasa, kesenian, 

kerajinan, dan keterampilan daerah) merupakan ciri khas daerah yang 

memperkaya nilai-nilai kehidupan bangsa. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah, muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan 

kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah. Substansi 

muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan (BSNP, 2006: 9) 

Bahasa Jawa merupakan salah satu dari sekian banyak bahasa daerah di 

Indonesia yang keberadaannya ikut mewarnai keanekaragaman budaya bangsa 

Indonesia. Sebagai orang Jawa yang lahir dan besar di tanah Jawa, sudah menjadi 

kewajiban untuk melestarikan warisan budaya tersebut. Keputusan Gubernur Jawa 

Tengah Nomor 432.5/5/2010, tentang Kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Jawa 

Tahun 2010 untuk Jenjang Pendidikan SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs Negeri 

dan Swasta Provinsi Jawa Tengah untuk pelajaran bahasa jawa sebagai muatan 

lokal wajib. Hal ini sebagai upaya mempertahankan nilai nilai budaya (Jawa) 

masyarakat setempat, dalam wujud komunikasi dan apresiasi sastra serta 
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memberikan sebuah jawaban dalam dunia pendidikan terhadap perkembangan 

pembelajaran Bahasa Jawa sejak dini di SD (Dinas Pendidikan Jateng, 2010: 4). 

Wagiran dan Doyin (2009: 12) menyatakan bahwa hakikat menulis 

merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang dipergunakan dalam 

komunikasi secara tidak langsung. Keterampilan menulis tidak didapatkan secara 

alamiah, tetapi harus melalui proses belajar dan berlatih. Berdasarkan sifatnya, 

menulis juga merupakan keterampilan berbahasa yang produktif dan reseptif. 

Dalam kegiatan menulis, penulis harus terampil memanfaatkan grafologi, 

kosakata, struktur kalimat, pengembangan paragraf, dan logika berbahasa. 

Aksara Jawa merupakan salah satu peninggalan budaya yang tak ternilai 

harganya. Bentuk aksara dan seni pembuatannya-pun menjadi suatu peninggalan 

yang patut untuk dilestarikan. Aksara ini menjadi bukti nyata adanya zaman 

terdahulu sebelum adanya bangsa Indonesia. Upaya pelestarian aksara Jawa ini 

sedang diupayakan oleh pemerintah. Salah satu upayanya adalah memasukkannya 

dalam kurikulum pendidikan. Sehingga bangsa Indonesia tidak kehilangan akan 

nilai budayanya (Rahman, 2007: 1). 

Hasil penelitian Pembelajaran bahasa Jawa pada era kontemporer 

semakin memprihatinkan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh BAPEDA DIY 

(2004) mengenai kondisi pembelajaran bahasa Jawa di lapangan menunjukkan 

93% guru di SD dan SMP hanya menggunakan metode ceramah dalam setiap 

penyampaian materi pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan guru kurang 

kreatif, lebih banyak menggunakan metode ceramah dan kurang mengoptimalkan 
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media pembelajaran. Sehingga siswa merasa jenuh dan kurang antusias dalam 

mengikuti pembelajaran bahasa Jawa. 

Penelitian tersebut didukung oleh pendapat Mulyana (2008: 245). Bahwa 

kurangnya media pembelajaran bahasa Jawa yang atraktif, inovatif, dan modern 

yang mampu menarik minat siswa dalam mempelajari aksara Jawa. 

Masalah pembelajaran bahasa Jawa tersebut juga terjadi di SDN 

Wonosari 02, berdasarkan pengamatan peneliti yang berkolaborasi dengan 

Suhatno guru kelas VB SDN Wonosari 02 dalam kegiatan PPL yang dilaksanakan 

pada 28 Agustus sampai dengan 20 Oktober 2012, bahwa pencapaian hasil belajar 

siswa aspek menulis aksara Jawa pada pembelajaran bahasa Jawa di kelas VB 

masih belum maksimal. Hal tersebut didukung oleh pencapaian hasil tes sebanyak 

65,50% (19 dari 29) siswa  kelas VB SD Negeri Wonosari 02 belum tuntas hasil 

belajarnya pada pelajaran bahasa Jawa aspek menulis  dengan KKM = 61 dengan 

nilai tertinggi 75 dan nilai terendah 46. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut 

adalah ketika pembelajaran sedang berlangsung guru belum memaksimalkan 

penggunaan media pembelajaran, siswa banyak bergurau dengan teman 

semejanya, dan pemilihan model pembelajaran oleh guru kurang sesuai dengan 

materi. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, peneliti berkolaborasi dengan 

bapak Suhatno selaku guru kelas VB SDN Wonosari 02 bekerja sama untuk 

mencari alternatif pemecahan masalah yang dapat mengaktifkan aktivitas siswa 

dan meningkatkan kreativitas guru. Oleh karena itu, kami sepakat untuk 
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menerapkan model pembelajaran Direct Instruction dengan media Macromedia 

Flash sebagai solusi pemecahan masalah. 

Model Direct Instruction adalah model pembelajaran yang dimaksudkan 

untuk membantu siswa mempelajari berbagai keterampilan dan pengetahuan dasar 

yang diajarkan tahap demi tahap untuk meningkatkan penguasaan berbagai 

keterampilan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural (Arends, 2008: 

294-295). Sedangkan Macromedia Flash adalah salah satu program aplikasi yang 

digunakan untuk mendesain animasi yang banyak digunakan saat ini. Saat 

membuka situs atau halaman internet tertentu, biasanya terdapat animasi objek 

grafis yang bergerak dari besar menjadi kecil, dari terang menjadi redup, dari 

bentuk satu menjadi bentuk lain, dan masih banyak lagi yang lain. Adapun 

animasi-animasi objek grafis tersebut dapat di kerjakan dengan Macromedia flash 

(Asyhar, 2012: 187). 

Manfaat model Direct Instruction dan media Macromedia Flash 

diharapkan dapat membantu siswa dalam belajar menulis aksara Jawa secara 

bertahap dan dapat memusatkan perhatian siswa terhadap materi pembelajaran 

karena disajikan dengan tampilan menarik dari media Macromedia Flash. 

Berdasarkan manfaat tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterampilan 

menulis aksara Jawa pada siswa kelas VB SDN Wonosari 02 Semarang. 
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1.2 PERUMUSAN DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: “Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas 

pembelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas VB SDN Wonosari 02 Semarang?”. 

Secara rinci rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan menjadi: 

1) Apakah melalui Model Direct Instruction dengan media Macromedia Flash 

dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran Bahasa Jawa 

aspek menulis aksara Jawa di kelas VB SDN Wonosari 02? 

2) Apakah melalui Model Direct Instruction dengan media Macromedia Flash 

dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran Bahasa Jawa aspek 

menulis aksara Jawa di kelas VB SDN Wonosari 02? 

3) Apakah melalui Model Direct Instruction dengan media Macromedia Flash 

dapat meningkatkan keterampilan siswa aspek menulis aksara Jawa kelas VB 

SDN Wonosari 02? 

 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Penggunaan model pembelajaran Direct Instruction dengan media 

Macromedia Flash dalam pembelajaran menulis aksara Jawa dapat dilaksanakan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Mempersiapkan siswa untuk belajar dan menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 
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2) Mendemonstrasikan materi menulis aksara Jawa dengan media Macromedia 

Flash melalui LCD. 

3) Meminta siswa untuk ke depan kelas mengerjakan soal latihan yang diberikan 

oleh guru. 

4) Memberikan bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan. 

5) Memantau pemahaman dan memberikan umpan balik kepada siswa. 

6) Siswa mengerjakan soal latihan sebagai pelatihan lanjutan siswa. 

7) Memberikan soal evaluasi. 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Umum 

Secara umun tujuan dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Jawa siswa kelas VB SDN Wonosari 

02 melalui  model Direct Instruction dengan media Macromedia Flash. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Secara khusus tujuan penelitian tindakan kelas ini bertujuan sebagai 

berikut: 

a) Meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar menulis aksara Jawa kelas 

VB SDN Wonosari 02 melalui model pembelajaan Direct Instruction dengan 

media Macromedia Flash. 
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b) Meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam belajar menulis aksara Jawa kelas 

VB SDN Wonosari 02 melalui model pembelajaan Direct Instruction dengan 

media Macromedia Flash. 

c) Meningkatkan keterampilan siswa dalam belajar menulis aksara Jawa kelas 

VB SDN Wonosari 02 melalui model pembelajaan Direct Instruction dengan 

media Macromedia Flash. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat secara teoretis dan 

manfaat praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoretis manfaat yang diharapkan dari penelitian yaitu untuk 

memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

khususnya berupa keterampilan menulis aksara Jawa melalui model pembelajaan 

Direct Instruction dengan media Macromedia Flash. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Siswa 

Penerapan model pembelajaran Direct Instruction dengan media 

Macromedia Flash dapat meningkatkan motivasi belajar dan keterampilan 

menulis aksara Jawa siswa kelas VB SDN Wonosari 02 Semarang. 
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1.4.2.2 Bagi Guru 

Penerapan model pembelajaran Direct Instruction dengan media 

Macromedia Flash dapat memberikan kreativitas guru untuk lebih inovatif dalam 

menyajikan proses pembelajaran dan membantu guru untuk menyelesaikan 

masalah-masalah pembelajaran didalam kelas yang diampu. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

Penerapan model pembelajaran Direct Instruction dengan media 

Macromedia Flash dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah 

serta sebagai bahan acuan dan kajian untuk mengembangkan proses pembelajaran 

di sekolah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Bahasa 

2.1.1.1 Pengertian Bahasa 

Bahasa merupakan suatu tanda arbitrer yang konvensional, bersifat 

sistematik dengan kaidah kaidah yang teratur. Selain itu bahasa juga terdiri dari 

berbagai sub sistem fonologi, morfologi, sintaksis, sematik, dan leksikon 

(Soeparno, 2002: 1). 

Bahasa juga merupakan sistem bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh 

anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan 

mengidentifikasikan diri (KBBI, 2008: 199). 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa bahasa 

merupakan suatu tanda arbitrer yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan 

sifat yang sistematis dengan kaidah yang teratur. 

2.1.1.2 Fungsi Bahasa 

Menurut Soeparno (2002: 5) fungsi umum bahasa adalah sebagai alat 

komunikasi sosial. Di dalam masyarakat ada komunikasi atau saling hubungan 

antar anggota. Untuk keperluan itu dipergunakan suatu wahana yang dinamakan 

bahasa. Dengan demikian, setiap masyarakat dipastikan memiliki dan 
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menggunakan alat komunikasi sosial tersebut. Tidak ada masyarakat tanpa bahasa 

dan tidak ada pula bahasa tanpa masyarakat. 

Fungsi tersebut diperkuat oleh Dell Hymes dalam Soeparno (2008: 9-10) 

yang menyatakan fungsi bahasa adalah sebagai berikut: 

a) Untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial. 

b) Untuk menyampaikan pengalaman tentang keindahan, kebaikan, keluhuran 

budi, keagungan , dan sebagainya. 

c) Untuk mengatur kontak sosial, misalnya untuk tegur sapa, salam, dan 

sebagainya. 

d) Untuk mengatur perilaku atau perasaan diri sendiri. 

e) Untuk mengatur perilaku atau perasaan orang lain. 

f) Untuk mengungkapkan perasaan. 

g) Untuk menandai perihal hubungan sosial. 

h) Untuk menunjukan dunia di luar bahasa. 

i) Untuk mengajarkan berbagai kemampuan dan keterampilan. 

j) Untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain. 

k) Untuk menguraikan tentang morfem, fonem, alomorf, alofon, frasa, dan klausa 

bahasa. 

l) Untuk menghindarkan diri dengan cara mengemukakan keberatan alasan. 

m) Untuk mengungkapkan suatu perilaku performatif. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa fungsi 

bahasa pada dasarnya sebagai alat komunikasi yang interaktif untuk 

mengungkapkan berbagai ungkapan perasaan, dalam pergaulan bermasyarakat. 
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2.1.1.3 Keterampilan Berbahasa 

Menurut Tarigan (2008,1) menyatakan bahwa keterampilan berbahasa 

dibagi menjadi empat komponen, yaitu: (1) keterampilan menyimak; (2) 

keterampilan berbicara; (3) keterampilan membaca; dan (4) keterampilan menulis. 

Berdasarkan pendapat tersebut peneliti akan membahas tentang keterampilan 

menulis, khususnya menulis aksara Jawa. 

2.1.1.4 Keterampilan Menulis 

Wagiran dan Doyin (2009: 12) menyatakan bahwa hakikat menulis 

merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang dipergunakan dalam 

komunikasi secara tidak langsung. Keterampilan menulis tidak didapatkan secara 

alamiah, tetapi harus melalui proses belajar dan berlatih. Berdasarkan sifatnya, 

menulis juga merupakan keterampilan berbahasa yang produktif dan reseptif. 

Dalam kegiatan menulis, penulis harus terampil memanfaatkan grafologi, 

kosakata, struktur kalimat, pengembangan paragraf, dan logika berbahasa. 

Menurut Tarigan (2008: 3) menulis merupakan suatu keterampilan 

berbahasa yang dipergunakan seseorang untuk berkomunikasi secara tidak 

langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu 

kegiatan yang produktif dan ekspresif. 

Sedangkan menurut Suparno (2008: 1) menulis merupakan suatu 

kegiatan menyampaikan pesan dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat dan 

medianya. Pesan adalah isi atau muatan yang terkandung dalam suatu tulisan. 

Tulisan merupakan sebuah simbol atau lambang bahasa yang dapat dilihat dan 

disepakati pemakaiannya. 
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Berdasarkan pendapat di atas, menulis merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan seseorang dalam menuangkan gagasan, serta penyampaian pesan 

dengan menggunakan simbol-simbol sehingga dapat diterima oleh orang lain. 

Melalui tulisan dapat terjadi komunikasi antara penulis dan pembaca, hal ini dapat 

terjadi apabila penulis dan pembaca memahami lambang grafik yang 

dipergunakan untuk menulis tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menilai 

keterampilan menulis aksara Jawa berdasarkan penilaian ketepatan penggunaan 

huruf, ketepatan penggunaan pasangan, kejelasan dan kerapian siswa dalam 

menulis aksara Jawa. Sedangkan penilaian akhir diperoleh dari ketepatan siswa 

dalam menyelesaikan lembar soal tes evaluasi tertulis yang terdiri dari menulis 

dengan pasangan. 

2.1.1.5 Tujuan Menulis 

Tujuan utama dalam menulis antara lain adalah sebagai berikut: (1) 

assignment purpose adalah menulis untuk memenuhi tugas yang diberikan; (2) 

altruistic purpose yaitu menulis untuk menyenangkan pembaca; (3) persuasive 

purpose yaitu menulis dengan tujuan untuk meyakinkan para pembaca akan 

kebenaran kebenaran gagasan yang diutarakan; (4) informational purpose adalah 

menulis bertujuan untuk memberi informasi atau memberi keterangan kepada 

pembaca; (5) self-ekspressive purpose adalah menulis untuk tujuan 

memperkenalkan diri pengarang kepada pembaca; (6) creative purpose menulis 

untuk tujuan kreatif; dan (7) problem-solving purpose yaitu menulis bertujuan 

untuk memecahkan masalah (Hugo Hartig dalam Tarigan, 2008: 9). 
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Menurut Rosidi (2009) menyatakan bahwa tujuan menulis berdasarkan 

pada ragam tulisan, dapat dikategorikan sebagai berikut: 

a) Memberitahukan atau menjelaskan, tulisan dibuat dengan tujuan untuk 

memberitahukan atau menjelaskan sesuatu. 

b) Meyakinkan atau mendesak, tulisan yang berupa argumen dengan tujuan untuk 

meyakinkan pembaca. 

c) Menceritakan sesuatu, tulisan yang dibuat untuk menceritakan suatu kejadian. 

d) Mempengaruhi pembaca, tulisan yang dibuat untuk membujuk atau mengajak 

pembaca berupa iklan. 

e) Menggambarkan sesuatu, tulisan bertujuan agar pembaca seolah-olah ikut 

merasa, melihat, meraba, dan menikmati objek yang digambarkan oleh penulis. 

Berdasarkan pemaparan beberapa ahli tersebut, dalam penelitian ini 

peneliti akan membahas tujuan menulis dengan tujuan untuk memenuhi tugas 

(assignment purpose) dalam pembelajaran bahasa Jawa khususnya materi menulis 

aksara Jawa. 

 

2.1.2 Keterampilan Guru 

Keterampilan mengajar bagi seorang guru sangatlah penting apabila 

ingin menjadi guru yang profesional. 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). 
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Menurut Hasibuan dan Moedjiono, (2010: 58) menyebutkan delapan 

keterampilan guru yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang guru profesional 

adalah sebagai berikut: 

a. Keterampilan memberikan penguatan. 

Penguatan merupakan umpan balik atau feed back dari guru baik bersifat 

verbal maupun gestural kepada siswa atas tindakan positif yang dilakukan siswa 

sebagai motivasi dan dorongan agar siswa semangat dan terus meningkatkan hal 

positif tersebut 

b. Keterampilan bertanya. 

Seorang guru harus terampil menjalin komunikasi dengan peserta didik, 

sehingga terjadi interaksi saling memahami antara guru dan siswa. Dengan 

komunikasi yang baik seorang guru dapat tahu karakter personal dari peserta 

didiknya, sehingga guru tahu gejala-gejala yang sedang mengganggu peserta 

didiknya dan dapat menentukan solusi yang tepat agar kegiatan pembelajaran 

dapat tercapai dengan baik. 

c. Keterampilan menggunakan variasi. 

Variasi dilakukan guru untuk mengatasi kebosanan siswa, sehingga dalam 

situasi belajar mengajar siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme, 

serta penuh partisipasi. 

d. Keterampilan menjelaskan. 

Pelaksanaan keterampilan menjelaskan merupakan penyajian informasi 

secara lisan yang diorganisasi secara sistematik dengan tujuan untuk menunjukkan 

adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya. 
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e. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. 

Kegiatan membuka dan menutup pelajaran adalah suatu kegiatan dimana 

guru menempatkan dan mengkondisikan psikologis siswa agar siap menerima 

pelajaran dan berkesan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 

f. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. 

Mengajar kelompok kecil dan perorangan 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 pengajaan ini 

dapat dikerjakan dengan membagi kelas dalam kelompok-kelompok yang lebih 

kecil. 

g. Keterampilan mengelola kelas 

Kegiatan mengelola kelas bertujuan untuk menciptakan dan memelihara 

kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam 

proses belajar mengajar. 

h. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. 

Diskusi kelompok kecil merupakan suatu proses yang teratur drengan 

melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka kooperatif yang optimal 

dengan tujuan berbagi informasi atau pengalaman, mengambil keputusan atau 

memecahkan suatu masalah. 

Berdasarkan beberapa penjelasan keterampilan guru tersebut, peneliti akan 

mengamati keterampilan guru dalam mengajar dengan model pembelajaran Direct 

Instruction dan media Macromedia Flash yang terdiri dari beberapa indikator, 

yaitu: mempersiapkan media dan sumber belajar, pengkondisian kelas, melakukan 
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apersepsi, mengemukakan tujuan pembelajaran, mendemonstrasikan materi 

pembelajaran, memberikan soal latihan, membimbing siswa dalam latihan, 

memeriksa pemahaman dan memberikan umpan balik, memberikan penguatan 

kepada siswa, melakukan evaluasi, menutup pelajaran. 

 

2.1.3 Aktivitas Siswa 

Menurut Rusman dkk (2011: 19) bahwa belajar adalah perubahan sebagai 

hasil interaksi yang disebut aktivitas belajar. Sedangkan Sardiman (2012: 100) 

menjelaskan bahwa aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun 

mental, hal tersebut senada dengan yang diutarakan oleh Piaget dalam Sardiman 

(2012: 100) bahwa seorang anak itu berfikir sepanjang ia berbuat. Oleh karena itu, 

agar anak berfikir sendiri maka harus diberi kesempatan untuk berbuat sendiri. 

Aktivitas yang termasuk belajar memiliki ciri-ciri yaitu: terjadi secara sadar, 

bersifat fungsional, positif dan aktif, tidak bersifat sementara, bertujuan dan 

terarah, serta mencakup seluruh aspek tingkah laku secara utuh. Ciri-ciri tersebut 

merujuk pada perubahan tingkah laku, dan untuk mencapai perubahan tersebut 

dilakukan dengan berbagai cara. Untuk memperoleh perubahan tersebut 

dibedakan menjadi beberapa jenis aktivitas belajar. 

Menurut Paul B. Diedrich dalam Sardiman (2012: 100) aktivitas kegiatan 

siswa terdiri dari: 

a. Visual activities, yang termasuk dalam aktivitas ini yaitu membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 
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b. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi 

c. Listening activities, misalnya: uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato 

d. Writing activities, meliputi: menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin 

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

f. Motor activities, antara lain: melakukan percobaan, membuat konstruksi, 

model mereparasi, bermain, berkebun, berternak 

g. Mental activities, meliputi: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan 

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

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Berdasarkan beberapa penjelasan aktivitas siswa tersebut, peneliti akan 

mengamati aktivitas siswa dalam belajar dengan model pembelajaran Direct 

Instruction dan media Macromedia Flash yang terdiri dari beberapa indikator, 

yaitu: mendengarkan penjelasan dan arahan dari guru, memperhatikan media 

Macromedia Flash yang ditampilkan, menerjakan soal latihan yang diberikan oleh 

guru, menanggapi hasil pekerjaan teman, berpartisipasi aktif dalam bertanya dan 

menjawab pertanyaan guru, memberi umpan balik yang positif, mengerjakan 

evaluasi dengan tertib. 
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2.1.4 Hasil Belajar 

Hasil belajar menurut Rusman (2012: 123) adalah sejumlah pengalaman 

yang diperoleh siswa yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Belajar tidak hanya penguasaan konsep teori mata pelajaran saja, tapi juga 

penguasaan kebiasaan, persepsi, kesenangan, minat-bakat, penyesuaian sosial, 

macam-macam keterampilan, cita-cita, keinginan dan harapan. 

Hasil belajar menurut Gagne dalam (Hasibuan dan Moedjiono, 2010: 5) 

adalah sebagai berikut: 

a. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. 

b. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

belajar kognitifnya termasuk kemampuan memecahkan masalah sendiri. 

c. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk 

bahasa, baik lisan maupun tertulis. 

d. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani 

dalam urusan dan koordinasi. 

e. Sikap dan nilai adalah berhubungan dengan arah serta intensitas emosional 

yang dimiliki seseorang, sebagaimana dapat disimpulkan dari 

kecenderungannya bertingkah laku terhadap orang, barang, atau kejadian. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, hasil hasil belajar adalah segala 

perubahan yang terjadi pada aspek perilaku peserta didik setelah mengalami 

aktivitas belajar yang menghasilkan produk berupa informasi verbal, keterampilan 
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intelektual, strategi kognitif, keterampilan motorik, dan sikap. Perubahan perilaku 

yang terjadi setelah belajar tergantung pada apa yang dipelajari oleh siswa. 

Sedangkan hasil belajar yang akan diamati peneliti adalah keterampilan 

menulis aksara Jawa yang meliputi beberapa indikator, yaitu: ketepatan penulisan 

aksara Jawa, ketepatan penulisan pasangan, ketepatan penempatan pasangan, dan 

keterbacaan penulisan. 

 

2.1.5 Aksara Jawa 

2.1.5.1 Pengertian Aksara Jawa 

Huruf Jawa merupakan dua bentuk huruf, yaitu: (1) nglegena yang 

merupakan huruf pokok yang berjumlah 20 huruf, (2) huruf pasangan merupakan 

bentuk lain dari huruf pokok yang berjumlah 20 huruf (Darusuprapta, 2002: 5). 

Menurut Abdurrahman (2007: 1) Aksara Jawa, merupakan salah satu 

peninggalan budaya yang tak ternilai harganya. Bentuk aksara dan seni 

pembuatannya-pun menjadi suatu peninggalan yang patut untuk dilestarikan. Tak 

hanya di Jawa, aksara Jawa ini juga  digunakan di  daerah Sunda dan Bali, 

meskipun ada sedikit perbedaan dalam penulisannya. Namun sebenarnya aksara 

yang digunakan sama. 

Bedasarkan pendapat tersebut disimpulkan aksara Jawa adalah huruf yang 

digunakan untuk menuliskan bahasa Jawa, huruf tersebut berjumlah dua puluh 

huruf, bermula dari ha dan berakhir dengan nga. 
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2.1.5.2 Makna Aksara Jawa 

Makna aksara Jawa menurut Sujiyanto (2011: 129) dan Yuwanto (2012) 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

Ha Na Ca Ra Ka memiliki arti “ono utusaning pangeran (adanya utusan 

Tuhan)”. Manusia diciptakan Tuhan sebagai bukti adanya kebesaran Tuhan dan 

manusia memiliki fungsi untuk menjaga kelestarian hidup (Hamemayu Hayuning 

Bawono). Kelestarian hidup terdiri atas dua bentuk yaitu kelestarian hidup 

manusia sendiri (Hamemayu Hayuning Jagat kang Piniji) dan kelestarian alam 

(Hamemayu Hayuning Jagad Royo). Di dunia ini hanya Tuhan yang memiliki 

kebesaran abadi. Manusia tidak boleh sombong dengan segala kelebihan yang 

dimiliki. Kelebihan yang dimiliki manusia seharusnya menjadi sesuatu yang patut 

disyukuri dan dapat dimanfaatkan untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. 

Kelebihan yang dimiliki harus dapat digunakan sebagai bentuk makarya yaitu 

karya atau usaha yang dilakukan dengan tujuan mulia bagi diri sendiri ataupun 

orang lain tanpa adanya pamrih. Kelebihan yang dimiliki harus disyukuri sebagai 

bentuk pengakuan adanya kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk relasi 

vertikal. Relasi dengan sesama manusia yang baik dapat menjaga kelestarian 

hidup manusia sebagai bentuk relasi horizontal. Kelestarian hidup manusia juga 

dapat dijaga dengan menghindari perusakan alam sehingga berbagai bentuk 

bencara alam dapat dicegah. Aksara Jawa sudah mengingatkan sejak awal bahwa 

kerusakan alam akibat ulah manusia akan berdampak rusaknya kelesatarian alam 

dan menjadi ancaman bagi kelestarian hidup manusia. 
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Da Ta Sa Wa La memiliki arti “ora biso suwolo kabeh wus ginaris kodrat 

(tidak bisa diingkari bahwa semua sudah menjadi kodrat Tuhan)”. Segala sesuatu 

atau kejadian yang ada di dunia ini telah digariskan oleh Tuhan. Manusia tinggal 

menjalankannya saja sesuai dengan lakon yang diperankan. Orang Jawa memiliki 

prinsip nerimo ing pandum artinya menerima apapun yang diberikan oleh Tuhan 

kepada manusia. Namun makna ini jangan dinilai bahwa manusia sebagai 

makhluk yang pasif. Manusia harus selalu berusaha dalam hidup namun setelah 

usahanya maksimal dan apapun hasil dari usaha maksimal tersebut maka harus 

diterima dan disyukuri. 

Pa Dha Ja Ya Nya memiliki arti “kanti tetimbangan kang podo sak jodo 

anane (Tuhan menciptakan sesuatu di dunia dengan pertimbangan dan 

berpasangan)”. Arti ini dicontohkan dengan adanya siang-malam, terang-gelap, 

atas-bawah, laki-laki-perempuan, bahagia-sedih, hidup-mati. Di dalam kehidupan 

akan selalu dijumpai kondisi-kondisi tersebut, manusia harus mampu 

menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi yang ada. Misalnya saat siang apa 

yang harus dilakukan, saat malam apa yang harus dilakukan. Tidak selamanya 

manusia akan mengalami kesusahan namun adakalanya akan mengalami 

kegembiraan. Banyak makna yang bisa dipetik sebagai hakikat manusia, misalnya 

untuk meneruskan kelestarian hidup manusia harus menikah antara laki-laki dan 

perempuan karena kodratnya perempuan yang dibuahi dan laki-laki yang 

membuahi dalam proses reproduksi. Saat kita berada di puncak karir kita harus 

ingat suatu saat karir kita akan di bawah dan seterusnya seperti roda. Makna 
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aksara Pa Dha Ja Ya Nya  juga dapat diartikan sebagai keseimbangan dalam 

hidup. 

Ma Ga Ba Tha Nga memiliki arti “manungso kinodrat dosa, lali, luput, 

apes, lan mati (manusia pasti memiliki dosa, lupa, kesalahan, kesialan, dan 

mati)”. Tidak ada manusia yang lepas dari kekurangan ini harus diakui oleh 

manusia, menyalahi kodrat kalau manusia tidak mau menerima atau mengakui 

kesalahan yang telah dibuat, kekurangan diri, ataupun hal-hal negatif dari diri. 

Adanya kelemahan tersebut seharusnya dapat menjadi bahan kewaspadaan bahwa 

manusia harus selalu eling lan waspodo (ingat dan waspada). Dengan segala 

kekurangan yang pada dasarnya dimiliki manusia, manusia harus selalu berhati-

hati dalam perbuatan agar tidak melakukan kesalahan yang dapat merugikan diri 

sendiri, orang lain, ataupun alam. 

2.1.5.3 Macam-macam Aksara Jawa 

a. Aksara Jawa Nglegena 

Aksara Jawa nglegena adalah aksara Jawa yang belum mendapat 

“sandhangan” atau belum diberi sandhangan. Jumlah aksara Jawa nglegena ada 

20 huruf yang disebut dengan aksara carakan (Hadiwirodarsono, 2010: 5).  

Berikut ini adalah tabel yang berisi aksara pokok yang terdaftar di dalam 

carakan. 
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Tabel 2.1 Aksara Jawa 

Aksara Carakan 
a 

Ha 
n 

Na 
c 

Ca 
r 

Ra 
k 
ka 

f 
Da 

t 
Ta 

s 
Sa 

w 
Wa 

l 
La 

p 
Pa 

d 
Dha 

j 
Ja 

y 
Ya 

v 
Nya 

m 
Ma 

g 
Ga 

b 
Ba 

q 
Tha 

z 
Nga 

 
b. Pasangan Aksara Jawa 

Aksara pasangan yakni aksara yang berfungsi untuk menghubungkan suku 

kata tertutup konsonan dengan suku kata berikutnya, kecuali suku kata yang 

tertutup wignyan, layar, dan cecak (Darusuprapta, 2003: 5) 

Tabel 2.2 Pasangan Aksara Jawa 

Aksara 
Carakan a n c r k f t s w l 

Pasangan H N C R K F T S W L 
Aksara 
Carakan p d j y v m g b q z 

Pasangan P D J Y V M G B Q Z 

 
c. Sandhangan 

Sandhangan yaitu tanda yang dipakai untuk mengubah suara huruf atau pasangan 

(Hadiwirodarsono, 2010: 5). 
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Tabel 2.3 Sandhangan 

Sandhangan Keterangan  
Wulu .....i..... Bunyi “i” 
Suku ............u Bunyi “u” 
Pepet .....e..... Bunyi “e” 
Taling [ ............. Bunyi è atau é 
Taling tarung [ .......... o Bunyi “o” 
Wignyan ........h Memberikan tambahan bunyi 

“h” di akhir kata 
Layar ..../.... Memberi tambahan bunyi “r” 

pada akhir kata 
Cecak .....=..... Memberi tambahan bunyi 

“ng” pada akhir kata 
Pangkon ........\ Mematikan huruf konsonan di 

akhir kalimat 
Pengkal ...........- Pengganti huruf “ya” 
Cakra ...........] Pengganti huruf “ra” 
Keret ..........} Pengganti huruf “ra” pepet 

d. Sandhangan Swara 

Fungsi dari sandhangan swara adalah jika dipasangkan dengan huruf 

nglegena akan mengubah bunyi vokalnya. Sandhangan swara antara lain sebagai 

berikut (Hadiwirodarsono, 2010: 25): 

Tabel 2.4 Sandhangan Swara 

...i... .......u ...e... [...... [.....o 

i u e’ e o 

 

2.1.5.4 Tata Penulisan Aksara Jawa 

Tata penulisan aksara Jawa hampir sama dengan penulisan aksara 

lainnya, adapun tata cara penulisan aksara Jawa adalah sebagai berikut 

(Mahardika, 2011). 
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a. Aksara Jawa ditulis  dari kiri ke kanan, sama dengan penulisan huruf latin pada 

umumnya. 

b. Jika menggunakan kertas yang bergaris, aksara Jawa ditulis menggantung 

dibawah garis. 

c. Aksara Jawa bersifat silabik, artinya setiap satu huruf menggambarkan satu 

suku kata. Berbeda dengan huru latin yang bersiat fonemis, yang berarti satu 

huruf menggambarkan satu inti bunyi. 

d. Penulisan aksara Jawa tidak membeda-bedakan antara satu kata dengan kata 

lainnya, jadi ditulis berkesinambungan. Penulisan seperti ini disebut scripto-

continuo (IIIIIIIIIIIIIII). Berbeda dengan huruf latin yang setiap penulisan 

katanya berbeda-beda (IIIIII) (III) (IIIIIIIIII). 

 

2.1.6 Model Direct Instruction 

2.1.6.1 Pengertian Model Direct Instruction 

Model Direct Instruction adalah model pembelajaran yang dimaksudkan 

untuk membantu siswa mempelajari berbagai keterampilan dan pengetahuan dasar 

yang diajarkan setahap demi setahap untuk meningkatkan penguasaan berbagai 

keterampilan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural (Arends 2008: 

294-295). 

Direct Instruction (pembelajaran langsung) merupakan suatu pendekatan 

mengajar yang dapat membantu siswa mempelajari keterampilan dasar dan 

memperoleh informasi yang diajarkan tahap demi tahap (Suyatno, 2009: 73). 
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Sedangkan menurut Eggen dan Kauchak (2012: 363). Direct Instruction 

adalah model pembelajaran langsung dengan peragaan dan latihan yang tersturtur 

dalam menyampaikan sebuah materi pembelajaran. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran direct instruction adalah model pembelajaran yang secara langsung 

menitikberatkan pada suatu bentuk pembelajaran yang membantu siswa 

mempelajari kemampuan dasar dan proses perolehan informasi yang diajarkan 

dalam bentuk tahap demi tahap. 

Beberapa ciri-ciri model pembelajaran Direct Instruction menurut 

(Suyatno, 2009: 74) adalah sebagai berikut: 

a. Perhatian, adalah pengamatan akan dapat memperlihatkan perilaku dengan 

baik apabila perilaku tersebut jelas dan tidak terlalu komplek. 

b. Retensi, adalah suatu perilaku yang teramati dapat dimantapkan jika 

pengamatan dapat menghubungkan pengalaman sebelumnya. 

c. Produksi, adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengulang 

keterampilan baru secara bergiliran. 

d. Motivasi, adalah penguatan diberikan pada siswa dapat melakukan dengan baik 

dan benar. 

 

2.1.6.2 Fase-Fase Model Direct Instruction 

Menurut Eggen dan Kauchak (2012: 368) menyebutkan bahwa dalam 

menerapkan model Direct Instruction terdiri dari beberapa fase, yaitu: 

a. Fase perkenalan dan review 
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Pada fase ini guru memberikan kerangka pelajaran dan orientasi terhadap 

materi pelajaran yang meliputi: 

a) Kegiatan pendahuluan untuk mengetahui pengetahuan yang relevan dengan 

pengetahuan yang telah dimiliki siswa. 

b) Mendiskusikan atau menginformasikan tujuan pembelajaran. 

c) Memberi penjelasan atau arahan mengenai kegiatan yang akan dilakukan. 

d) Menginformasikan materi atau konsep yang akan digunakan dan kegiatan yang 

akan dilakukan selama pembelajaran. 

e) Menginformasikan kerangka pelajaran. 

f) Memotivasi siswa. 

b. Fase Presentasi/Demonstrasi 

Pada fase ini guru menyajikan materi pelajaran baik berupa konsep atau 

keterampilan yang meliputi: 

a) Penyajian materi. 

b) Pemberian contoh konsep. 

c) Pemodelan/peragaan keterampilan. 

d) Menjelaskan ulang hal yang dianggap sulit atau kurang dimengerti oleh siswa. 

c. Latihan terbimbing 

Pada fase ini, siswa diberi kesempatan untuk berlatih konsep dan keterampilan 

serta menerapkan pengetahuan atau keterampilan tersebut ke situasi kehidupan 

nyata. Latihan terbimbing ini dapat digunakan guru untuk mengakses 

kemampuan siswa dalam melakukan tugas, mengecek apakah siswa telah 
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berhasil melakukan tugas dengan baik atau tidak, serta memberikan umpan 

balik. Guru memonitor dan memberikan bimbingan jika perlu. 

d. Latihan Mandiri 

Siswa melakukan kegiatan latihan secara mandiri, dan guru memberikan 

umpan balik bagi keberhasilan siswa. 

2.1.6.3 Teori belajar yang Mendasari Model Direct Instruction. 

Teori belajar yang mendasari model Direct Instruction adalah sebagai 

berikut: 

a. Teori Belajar Behavioral 

Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai 

akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah 

belajar sesuatu apabila ia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Dengan 

kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal 

kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil 

interaksi antara stimulus dan respon. 

Teori behavioral mengatakan bahwa di dalam belajar, manusia cenderung 

untuk bertindak dengan cara-cara tertentu sebagai respon terhadap konsekuensi 

positif dan negatif (Arends, 2008: 296). 

Skiner dalam Arends (2008: 296) meyatakan bahwa manusia belajar dan 

bertindak dengan cara yang spesifik sebagai hasil dari bagaimana perilaku-

perilakunya didorong dengan penguatan (reinforcement). 

b. Teori Belajar Sosial 
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Teori belajar sosial menyatakan bahwa banyak yang dipelajari manusia iyu 

terjadi melalui observasi terhadap orang lain.(Arends, 2008: 296) 

Teori belajar sosial dikenalkan oleh Albert Bandura dalam Arends (2008: 

296-297), bahwa konsep dari teori ini menekankan pada komponen kognitif dari 

pikiran, pemahaman dan evaluasi. Orang belajar melalui pengalaman langsung 

atau pengamatan (mencontoh model). Orang belajar dari apa yang ia baca, dengar, 

dan lihat di media, dan juga dari orang lain dan lingkungannya. 

Seorang individu belajar banyak tentang perilaku melalui peniruan/ 

modeling, bahkan tanpa adanya penguat (reinforcement) sekalipun yang 

diterimanya. Proses belajar semacam ini disebut "observational learning" atau 

pembelajaran melalui pengamatan. Teori pembelajaran sosial membahas tentang 

(1) bagaimana perilaku kita dipengaruhi oleh lingkungan melalui penguat 

(reinforcement) dan observational learning, (2) cara pandang dan cara pikir yang 

kita miliki terhadap informasi, (3) begitu pula sebaliknya, bagaimana perilaku kita 

mempengaruhi lingkungan kita dan menciptakan penguat (reinforcement) dan 

observational opportunity. 

Teori belajar sosial menekankan observational learning sebagai proses 

pembelajaran, yang mana bentuk pembelajarannya adalah seseorang mempelajari 

perilaku dengan mengamati secara sistematis imbalan dan hukuman yang 

diberikan kepada orang lain. 

Observational learning terdapat empat tahap belajar dari proses 

pengamatan atau modeling Proses yang terjadi dalam observational learning 

tersebut antara lain. 
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a. Atensi, dalam tahapan ini seseorang harus memberikan perhatian terhadap 

model dengan cermat. 

b. Retensi, tahapan ini adalah tahapan mengingat kembali perilaku yang 

ditampilkan oleh model yang diamati maka seseorang perlu memiliki ingatan 

yang bagus terhadap perilaku model. 

c. Reproduksi, dalam tahapan ini seseorang yang telah memberikan perhatian 

untuk mengamati dengan cermat dan mengingat kembali perilaku yang telah 

ditampilkan oleh modelnya maka berikutnya adalah mencoba menirukan atau 

mempraktekkan perilaku yang dilakukan oleh model. 

d. Motivasional, tahapan berikutnya adalah seseorang harus memiliki motivasi 

untuk belajar dari model. 

Berdasarkan penjelasan teori belajar Behavioral dan teori belajar sosial, 

dapat disimpulkan bahwa dalam model pembelajaran Direct Instruction guru 

memberikan perintah/stimulus terhadap siswa, sedangkan siswa memperhatikan 

demonstrasi materi yang diajarkan melalui media Macromedia Flash. 

 

2.1.7 Media Macromedia Flash 

2.1.7.1 Hakikat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan bentuk jamak dari perantara (medium), 

merupakan sarana komunikasi. Istilah ini merujuk pada apa saja yang membawa 

informasi antara sebuah sumber dan sebuah penerima. Enam kategori dasar media 

adalah teks, audio, visual, video, perekayasa benda-benda (manipulative), dan 

orang-orang (Smaldino,dkk 2012: 7). 
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Sedangkan Sardiman (2002: 6), media adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa 

sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai penyalur informasi 

dari sumber informasi ke penerima informasi, baik berupa teks, audio, visual, 

video, perekayasa benda-benda, dan orang-orang. 

2.1.7.2 Multimedia 

Multimedia adalah sebuah program untuk menyampaikan konten digital 

secara keseluruhan dengan menggunakan kombinasi terpadu antara teks, audio, 

gambar dua dimensi, gambar tiga dimensi, video, dan animasi (Munir, 2012: 4). 

Sedangkan Daryanto (2011: 49) menyatakan bahwa multimedia adalah 

suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan 

oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk 

proses selanjutnya. 

Berdasarkan pendapat tersebut multimedia dapat disimpulkan sebagai 

suatu program yang terdiri dari beberapa unsur-unsur multimedia, yang di 

dalamnya dilengkapi dengan alat pengontrol agar mempermudah penggunaannya. 

Menurut Imam (2011) multimedia memiliki beberapa unsur yang terdapat 

di dalamnya, antara lain: 

a. Teks 
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Teks merupakan sebuah kata yang dirangkum dalam suatu kesatuan file yang 

memiliki arti sebagai, perintah, pengingat, maupun informasi bagi setiap orang 

yang membacanya.  

b. Gambar 

Gambar merupakan citra atau bayangan atau imaji (dari bahasa Inggris image, 

dan bahasa latin imago) adalah benda yang dihasilkan atas upaya manusia 

dalam memproduksi kemiripan dari suatu objek biasanya objek-objek fisik atau 

nyata. 

c. Audio 

Audio dalam sistem komunikasi bercirikan suara, sinyal elektrik digunakan 

untuk membawa unsur bunyi. Istilah ini juga biasa digunakan untuk 

menerangkan beberapa sistem-sistem yang berkaitan dengan proses perekaman 

dan transmisi yaitu sistem pengambilan atau penangkapan suara, sambungan 

transmisi pembawa bunyi, amplifier dan lainnya. 

d. Video 

Video merupakan media digital yang menunjukkan susunan atau urutan 

gambar-gambar hidup dan memberikan ilusi, gambaran serta fantasi kepada 

gambar yang bergerak. Video menyediakan satu kaedah penyaluran informasi 

yang amat menarik dan live. Video merupakan sumber atau media yang paling 

dinamik serta efektif dalam menyampaikan suatu informasi. 

e. Animasi 

Animasi sendiri berasal dari bahasa latin yaitu “anima” yang berarti jiwa, 

hidup, semangat. Sedangkan karakter adalah orang, hewan maupun objek nyata 
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lainnya yang dituangkan dalam bentuk gambar 2D maupun 3D. sehingga 

karakter animasi secara dapat diartikan sebagai gambar yang memuat objek 

yang seolah-olah hidup, disebabkan oleh kumpulan gambar itu berubah 

beraturan dan bergantian ditampilkan. Objek dalam gambar bisa berupa tulisan, 

bentuk benda, warna dan spesial efek. 

Peneliti menyimpulkan bahwa Macromedia Flash merupakan salah satu 

bentuk mutimedia, karena dalam Macromedia Flash terdapat beberapa unsur-

unsur multimedia yaitu: teks, audio, gambar, dan animasi. 

2.1.7.3 Media Macromedia Flash 

Macromedia Flash adalah perangkat lunak aplikasi animasi yang 

digunakan untuk web. Dengan Macromedia Flash, aplikasi dapat dilengkapi 

dengan beberapa macam animasi, sound, interaktif animasi, dan lain-lain (Munir, 

2012: 15). 

Sedangkan menurut Asyhar (2012: 187), mengemukakan bahwa 

Macromedia flash merupakan salah satu program aplikasi yang digunakan untuk 

mendesain animasi yang banyak digunakan saat ini. Saat membuka situs atau 

halaman internet tertentu, biasanya terdapat animasi objek grafis yg bergerak dari 

besar menjadi kecil, dari terang menjadi redup, dari bentuk satu menjadi bentuk 

lain, dan masih banyak lagi yang lain. Adapun animasi-animasi objek grafis 

tersebut dapat di kerjakan degan Macromedia flash. 

Selain itu menurut Pramono (2006: 2) kelebihan dari Macromedia Flash 

adalah: 

a. Ukuran file sangat kecil dan ringan bila digunakan/ dioperasikan. 



34 

 

b. Kemudahan dalam mengontrol animasi-animasi maupun menu yang terdapat di 

dalamnya. 

c. File executable mampu dioperasikan di berbagai PC tanpa harus menginstal 

program tambahan. 

d. Kemudahan dalam memasukan berbagai jenis file gambar, video, animasi, dan 

teks ke dalam program. 

Kelebihan-kelebihan Macromedia Flash dapat dimanfaatkan dalam dunia 

pendidikan guna tercapainya tujuan pembelajaran. Kelebihan ini telah digunakan 

dalam merancang program pembelajaran berbasis komputer seperti 

kemampuannya menggabungkan kemampuan animasi huruf dan gambar yang 

menarik, animasi gambar dan huruf tetap terlihat bagus pada ukuran windows dan 

resolusi layar berapapun, kecepatan gambar, animasi atau huruf yang akan 

ditampilkan (muncul) dapat diatur kecepatannya serta dilengkapi dengan fasilitas 

tombol untuk dapat berpindah dari satu bagian ke bagian lainnya.(Rahman J.: 

2008) 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut peneliti menyimpulkan 

bahwa penggunaan media Macromedia Flash dapat meningkatkan ketertarikan 

siswa dengan materi yang disampaikan dengan media. Hal tersebut di dukung 

dengan penggunaan animasi, gambar, dan musik yang dapat merangsang siswa 

untuk selalu memperhatikan pembelajaran. 

 

 

 



35 

 

2.1.8 Penerapan Model dan Media Pembelajaran 

Penerapan pembelajaran Bahasa Jawa melalui model Direct Instruction 

dengan media Macromedia Flash dalam penelitian ini dilaksanakan denga 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan LCD, speaker, dan laptop. 

b. Mempersiapkan siswa untuk belajar dan menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

c. Mendemonstrasikan materi menulis aksara Jawa dengan media Macromedia 

Flash. 

d. Meminta siswa untuk ke depan kelas mengerjakan soal latihan yang diberikan 

oleh guru. 

e. Memberikan bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan. 

f. Memantau pemahaman dan memberikan umpan balik kepada siswa. 

g. Siswa mengerjakan soal latihan sebagai pelatihan lanjutan siswa. 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Beberapa penelitian yang selaras dengan penelitian ini, antara lain sebagai 

berikut: 

a. Penelitian yang dilaksanakan oleh Murni Tjahjaningsih (2013). Dengan judul 

penelitian Meningkatkan Keterampilan Menulis Surat Resmi Dengan 

Menerapkan Model Pembelajaran Langsung Siswa Kelas VI SD Hang Tuah 6 

Surabaya. Jurusan Pendidikan Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negari Surabaya. Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil belajar 
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rata-rata siswa meningkat mencapai 72,1 dengan presentase ketuntasan klasikal 

sebesar 76% (nilai KKM sebesar 70) pada siklus I. Dan pada siklus II dapat 

meningkat, dengan rata-rata 86  dengan presentase ketuntasan klasikal sebesar 

92%. Hal ini menunjukan bahwa dengan model pembelajaran langsung dapat 

meningkatkan keterampilan menulis surat resmi siswa. 

b.  Penelitian yang dilaksanakan oleh Usmiwati (2013). Dengan judul penelitian 

Peningkatan Kemampuan Menulis Tegak Bersambung dengan Model 

Pembelajaran Lansung Siswa kelas I SDN Ujung VIII Surabaya. Jurusan 

Pendidikan Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negari 

Surabaya. Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil belajar rata-rata siswa 

mencapai ketuntasan belajar sebesar 65,55% pada siklus I. Dan pada siklus II 

ketutasan belajar siswa mencapai 72% dengan nilai KKM sebesar 65. Hal ini 

menunjukan bahwa dengan model pembelajaran langsung dapat meningkatkan 

keterampilan tegak bersambung siswa. 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Abdur Rahman (2007) dengan judul 

Pengembangan Media Pembelajaran Aksara Jawa dengan Macromedia Flash 

MX. Hasil penelitian menyebutkan bahwa terciptanya program pembelajaran 

aksara Jawa berbasis multimedia interaktif yang dikembangkan dengan 

bantuan program Macromedia Flash MX setelah diujikan, pembelajaran ini 

layak digunakan sebagai alat bantu pembelajaran aksara Jawa, sebagai 

referensi media bagi dunia pendidikan. 

d. Penelitian yang dilakukan oleh Eny Widiyanti. dkk. (2013) dengan judul 

Penggunaan Media Pembelajaran Macromedia Flash dalam Peningkatan 
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Kemampuan Membaca Cepat Siswa Kelas V SDN 1 Seliling. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Sebelas Maret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penggunaan media Macromedia Flash dapat meningkatkan aktifitas dan 

kemampuan membaca cepat siswa kelas V SDN Seliling pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia. Perolehan kecepatan membaca siswa rata-rata meningkat, 

dari rata-rata pratindakan 76 kpm ke siklus I menjadi sebesar 87 kpm, dari 

siklus I ke siklus II menjadi 98 kpm.Sedangkan pada siklus III menjadi 102 

kpm. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penggunaan 

Macomedia Flash dapat meningkatkan kemampuan membaca cepat siswa 

siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas V SDN 1 Seliling, 

Kebumen. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut, peneliti 

akan menerapkan model pembelajaran Direct Instruction (pembelajaran langsung) 

dengan menggunakan media Macromedia Flash pada siswa kelas VB SDN 

Wonosari 02 Kota Semarang. 

 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Berdasarkan data awal hasil observasi dengan berkolaborasi dengan guru 

kelas VB SDN Wonosari 02, bahwa faktor yang menjadi penyebab permasalahan 

dalam pembelajaran menulis aksara Jawa adalah belum efektifnya penggunaan 

media pembelajaran, pemilihan model pembelajaran yang belum sesuai dengan 

materi, dan pengeloaan kelas yang masih kurang dalam mengaktifkan aktivitas 
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siswa dalam kegiatan pembelajaran. Hal tersebut telah menyebabkan sulitnya 

siswa dalam memahami materi menulis aksara Jawa sehingga keterampilan 

menulisnya belum mencapai nilai ketuntasan minimal. 

Peneliti akan menggunakan model pembelajaran Direct Instruction dengan 

media Macromedia Flash dalam memecahkan permasalahan tersebut. 

Pelaksanaan tindakan yang dilakukan guru adalah melaksanakan pembelajaran 

dengan langkah-langkah model pembelajaran Direct Instruction. Sedangkan 

penggunaan media pembelajaran Macromedia Flash digunakan untuk 

memusatkan perhatian siswa dalam menerima materi menulis aksara Jawa. 

Dengan demikian siswa akan lebih tertarik dan aktif dalam mengikuti 

pembelajaran sehingga keterampilan menulis aksara Jawa siswa dapat meningkat. 
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Kerangka pikir penelitian dapat digambarkan dengan bagan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka berpikir 

2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan uraian pada kajian pustaka dan kerangka berpikir di atas, maka 

hipotesis tindakan penelitian ini adalah melalui model Direct Instruction dengan 

media Macromedia Flash dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan keterampilan menulis aksara Jawa siswa kelas VB SDN Wonosari 02. 

  

KONDISI AWAL 

Melaksanakan pembelajaran dengan model Direct Instruction 
dan media Macromedia Flash: 
a. Mempersiapkan siswa untuk belajar dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
b. Mendemonstrasikan materi menulis aksara Jawa dengan 

media Macromedia Flash. 
c. Meminta siswa untuk ke depan kelas mengerjakan soal 

latihan yang ditampilkan melalui media Macromedia 
Flash. 

d. Memberikan bimbingan kepada siswa yang mengalami 
kesulitan. 

e. Memantau pemahaman dan memberikan umpan balik 
kepada siswa. 

f. Siswa mengerjakan soal latihan sebagai pelatihan lanjutan 
siswa.

PELAKSANAAN 

TINDAKAN 

a. Meningkatnya keterampilan guru dalam pembelajaran 
menulis aksara Jawa 

b. Meningkatnya aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis 
aksara Jawa 

c. Meningkatnya hasil belajar keterampilan menulis aksara Jawa 

KONDISI AKHIR 

a. Pengelolaan kelas kurang mekaktifkan siswa dalam 
pembelajaran 

b. Penggunaan media yng kurang efektif 
c. Penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat 
d. Kurangnya motivasi siswa dam pembelajaran 
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b. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai dengan indikator 

yang telah ditetapkan dan skenario pembelajaran dengan model Direct 

Instruction dan media Macromedia Flash. 

c. Menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran. 

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

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru dalam penelitian. 

 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan 

rancangan yang telah ditetapkan yaitu mengenai tindakan kelas (Arikunto, 2001: 

18) Dalam pelaksanakan PTK ini direncanakan dalam dua siklus. siklus pertama 

yaitu kegiatan pembelajaran dilaksanakan selama dua pertemuan melalui model 

Direct Instruction dengan media Macromedia Flash dan siklus kedua juga 

dilaksanakan selama dua pertemuan melalui model dan media pembelajaran yang 

sama yang bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran pada siklus pertama 

 

3.1.3 Observasi 

Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan 

pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis (Arikunto, 2009: 30). 

Sedangkan menurut Endang Poerwanti (2008) observasi mempunyai ciri – ciri 

yaitu dilakukan untuk mengkaji perilaku kelas, interaksi antara siswa dan guru 

dan faktor-faktor yang dapat diamati lainnya terutama keterampilan/kecakapan 



42 

 

social (social skills). Kurnia (2007: 4-2) berpendapat bahwa observasi merupakan 

teknik untuk merekam data atau keterangan atau informasi tentang diri seseorang 

yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan-kegiatan 

yang sedang berlangsung sehingga diperoleh data tingkah laku seseorang yang 

tampak (behavior observable), apa yang dikatakan dan apa yang diperbuatnya. 

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa observasi adalah kegiatan yang 

berupa pengamatan untuk mengkaji faktor-faktor yang diamati terutama yang 

terjadi di dalam kelas. 

 

3.1.4 Refleksi 

Refleksi dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap proses 

pembelajaran yang terjadi dan mengkaji hasil belajar siswa. Pelaksanaan refleksi 

berupa diskusi antara guru dan observer untuk mengevaluasi hasil tindakan dan 

merumuskan perencanaan tindakan berikutnya. Guru juga mengecek apakah 

indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya sudah tercapai. Bila belum 

tercapai maka peneliti tetap melanjutkan siklus berikut dan seterusnya sampai 

sesuai dengan indikator. 

Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran bahasa Jawa melalui model Direct 

Instruction dengan media Macromedia Flash. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa melalui model Direct 

Instruction dengan media Macromedia Flash. 
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c. Keterampilan menulis aksara Jawa pembelajaran bahasa Jawa melalui model 

Direct Instruction dengan media Macromedia Flash. 

 

3.2 PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN 

3.2.1 Siklus I 

3.2.1.1 Perencanaan 

a. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan sekenario 

pembelajaran menggunakan model Direct Instruction dan media Macromedia 

Flash. 

b. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa buku paket, laptop, 

LCD, Macromedia Flash. 

c. Menyiapkan alat evaluasi berupa soal tertulis dan lembar kerja siswa. 

d. Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

e. Menyiapkan lembar penilaian unjuk kerja siswa dan catatan lapangan. 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada siklus ini peneliti menerapkan pembelajaran pasangan aksara Jawa 

melalui model Direct Instruction dengan media Macromedia Flash. Dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Pengkondisian Siswa. 

b. Apersepsi. 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

d. Mendemonstrasikan materi pembelajaran dengan media Macromedia Flash 

e. Guru memberikan soal latihan dan membimbing siswa bila menemui kesulitan. 
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f. Siswa ke depan kelas menuliskan aksara Jawa di papan tulis. 

g. Guru memberikan penguatan dan motivasi. 

h. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

i. Guru melaksanakan tindak lanjut. 

3.2.1.3 Observasi 

a. Observasi keterampilan guru. 

Observasi keterampilan guru dilakukan oleh kolaborator dengan berpedoman 

pada lembar pengamatan keterampilan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran. Kegiatan observasi keterampilan guru dilakukan ketika proses 

kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

b. Observasi aktivitas siswa. 

Observasi aktivitas siswa dilakukan oleh guru dengan berpedoman pada lembar 

pengamatan aktivitas siswa. Observasi aktivitas siswa ini dilakukan ketika 

pembelajaran berlangsung. 

c. Observasi keterampilan menulis aksara Jawa siswa. 

Keterampilan menulis aksara Jawa siswa dilakukan dengan berpedoman pada 

lembar evaluasi dan catatan lapangan ketika kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan. Guru merekap nilai lembar evaluasi dan mengolah catatn 

lapangan sebagai patokan keberhasilan dari kegiatan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 
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3.2.1.4 Refleksi 

a. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus I. 

b. Melakukan kajian terhadap pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada 

siklus I. 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I. 

d. Merencanakan rencana tindak lanjut untuk siklus II. 

 

3.2.2 Siklus II 

3.2.2.1 Perencanaan 

a. Menelaah materi pembelajaran bahasa Jawa kelas VB semester II yang akan 

dilakukan tindakan penelitian serta menelaah indikator bersama tim kolaborasi. 

b. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai dengan indikator 

yang telah ditetapkan dan skenario pembelajaran dengan model Direct 

Instruction dan media Macromedia Flash. 

c. Menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran. 

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

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru dalam penelitian. 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada siklus II ini peneliti menerapkan pembelajaran pasangan aksara 

Jawa melalui model Direct Instruction dengan media Macromedia Flash. Dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 
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a. Pengkondisian Siswa. 

b. Apersepsi. 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

d. Mendemonstrasikan materi pembelajaran dengan media Macromedia Flash. 

e. Guru memberikan soal latihan dan membimbing siswa bila menemui kesulitan. 

f. Siswa ke depan kelas menuliskan aksara Jawa di papan tulis. 

g. Guru memberikan penguatan dan motivasi. 

h. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

i. Guru melaksanakan tindak lanjut. 

3.2.2.3 Observasi 

a. Observasi keterampilan guru. 

Observasi keterampilan guru dilakukan oleh kolaborator dengan berpedoman 

pada lembar pengamatan keterampilan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran. Kegiatan observasi keterampilan guru dilakukan ketika proses 

kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

b. Observasi aktivitas siswa. 

Observasi aktivitas siswa dilakukan oleh guru dengan berpedoman pada lembar 

pengamatan aktivitas siswa. Observasi aktivitas siswa ini dilakukan ketika 

pembelajaran berlangsung. 

c. Observasi keterampilan menulis aksara Jawa siswa. 

Keterampilan menulis aksara Jawa siswa dilakukan dengan berpedoman pada 

lembar evaluasi dan catatan lapangan ketika kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan. Guru merekap nilai lembar evaluasi dan mengolah catatn 
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lapangan sebagai patokan keberhasilan dari kegiatan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

 

3.2.2.4 Refleksi 

a. Mengevaluasi proses dari hasil pembelajaran siklus II. 

b. Melaksanakan kajian pembelajaran dan hasil tindakan pada siklus II. 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus II. 

d. Merencanakan rencana tindak lanjut untuk siklus selanjutnya jika indikator 

belum tercapai. 

Penelitian selesai jika presentasi ketuntasan belajar siswa dalam siklus II 

telah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetukan. Penelitian dilanjutkan 

ke siklus berikutnya jika presentase ketuntasan belajar siswa dalam siklus II 

belum mencapai indikator keberhasilan. 

 

3.3 SUBJEK PENELITIAN 

Subjek penelitian ini adalah guru kelas VB dan siswa kelas VB SDN 

Wonosari 02 Semarang tahun pelajaran 2012/2013, adapun jumlah siswa yang 

dimaksud adalah 29 siswa yang terdiri dari laki-laki 10  siswa dan perempuan 19 

siswa. 

 

3.4 TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Wonosari 02 Jalan Raya 

Mangkang Km.16 Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. 
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3.5 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran dengan menggunakan model Direct 

Instruction dengan media Macromedia Flash. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan model Direct Instruction dengan 

media Macromedia Flash. 

c. Keterampilan menulis aksara Jawa dengan model Direct Instruction dengan 

media Macromedia Flash. 

 

3.6 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.6.1 Jenis Data 

3.6.1.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan (Herrhyanto, 2010: 

1.2). Data ini berupa nilai dari hasil belajar siswa yang berupa kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan soal-soal tertulis dari guru dalam keterampilan menulis 

aksara Jawa pada pembelajaran Bahasa Jawa dengan menggunakan model 

pembelajaran Direct Instruction dengan Media Macromedia Flash. 

3.6.1.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori atau atribut 

(Herrhyanto, 2010: 1.2). Data ini berupa hasil dari observasi dengan 

menggunakan lembar pengamatan terhadap aktivitas siswa, keterampilan guru, 

keterampilan menulis aksara Jawa, dan catatan lapangan selama proses 

pembelajaran bahasa Jawa dengan menggunakan model pembelajaran Direct 
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Instruction dengan media Macromedia Flash berlangsung yang dianalisis dengan 

analisis deskriptif kualitatif. 

 

3.6.2 Sumber Data 

3.6.2.1 Sumber Data Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi yang diperoleh secara 

sistematik selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus kedua dan hasil 

evaluasi 

3.6.2.2 Sumber Data Guru 

Sumber data guru didapatkan dari lembar observasi aktivitas guru selama 

pembelajaran Bahasa Jawa materi menulis akasara Jawa menggunakan model 

pembelajaran Direct Instruction  dengan media Macromedia Flash. 

3.6.2.3 Data Dokumen 

Sumber data dokumen berupa hasil keterampilan menulis aksara Jawa 

yang berasal dari data awal hasil tes setelah dilakukan tindakan. Selain itu juga 

didapat dari hasil pengamatan, catatan lapangan, dan foto yang diambil selama 

proses pembelajaran. 

3.6.2.4 Catatan Lapangan 

Catatan lapangan diperoleh dari catatan selama proses pembelajaran 

berlangsung yang berupa data keterampilan guru, aktivitas siswa dalam 

pembelajaran menulis aksara Jawa dengan menggunakan model Direct Instruction 

dengan media Macromedia Flash. 
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3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

metode tes dan non tes (observasi dan dokumentasi) untuk mempertajam 

penemuan didukung pula dengan catatan lapangan. 

3.6.3.1 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). 

Penelitian ini, peneliti menggunakan metode tes untuk mengukur tingkat 

penguasaan keterampilan siswa dalam menulis pasangan aksara Jawa. Tes 

diberikan kepada siswa secara individu untuk mengetahui kemampuan kognitif 

setiap siswa. Tes ini dilaksanakan pada pembelajaran siklus I dan siklus II. 

3.6.3.2 Metode Non Tes 

3.6.3.2.1 Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang 

sedang berlangsung (Muhadi, 2011: 124). Pedoman observasi berisi sebuah daftar 

jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan diamati. Dalam proses observasi, 

pengamat tinggal memberi tanda pada kolom tempat peristiwa muncul. Observasi 

dalam penelitian ini catatan yang menggambarkan bagaimana akivitas siswa dan 

keterampilan guru dalam pembelajaran Bahasa Jawa dengan menggunakan model 

pembelajaran Direct Instruction dengan media Macromedia Flash. 
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3.6.3.2.2 Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan lapangan, transkrip, buku, surat notulen rapat, lengger, surat 

kabar, majalah, prasasti, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2010: 274) 

Metode dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang telah 

diperoleh dalam pelaksaan observasi. 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. 

3.6.3.2.3 Catatan Lapangan 

Catatan lapangan adalah bukti otentik berupa catatan pokok, atau 

catatan terurai tentang proses apa yang terjadi di lapangan, sesuai dengan fokus 

penelitian, ditulis secara deskriptif dan reflektif (Muhadi, 2011: 132) 

Catatan lapangan berasal dari catatan selama proses pembelajaran 

berupa data aktivitas siswa dan keterampilan guru dalam pembelajaran bahasa 

Jawa melalui model pembelajaran Direct Instruction dengan media Macromedia 

Flash. Catatan lapangan berguna untuk memperkuat data yang diperoleh dalam 

observasi dan sebagai masukan guru dalam melakukan refleksi. 

 

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data sebagai 

berikut: 

 



52 

 

 

3.7.1 Data Kuantitatif 

Data kualitatif ini diperoleh dari pengolahan data yang didapat dari 

instrument pengamatan keterampilan guru dan instrumen pengamatan aktivitas 

siswa. Contoh instrumen untuk mengukur minat peserta didik yang telah berhasil 

dibuat adalah 10 butir. Jika rentangan yang dipakai adalah 1 – 5 maka skor 

terendah adalah 10 dan skor tertinggi adalah 50. Dengan demikian mediannya 

adalah (10 + 50)/2 yaitu sebesar 30. Jika dibagi menjadi 4 kategori maka skala 10 

– 20 termasuk tidak berminat, 21 – 30 kurang berminat, 31 – 40 berminat dan 

skala 41 – 50 sangat berminat. (Purwanti, 2008: 6.9) 

Maka dari contoh tersebut  untuk menentukan skor dalam 4 kategori, 

langkah-langkah yang ditempuh yaitu: 

a. menentukan skor maksimal dan skor minimal, 

b. menentukan median  

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

kurang 

Pembagian rentang nilai menjadi 4 kategori di atas, dilakukan melalui 

rumus berikut ini. 

Jika: 

M   = Skor Maksimal 

K    = Skor Minimal  

n     = Banyaknya data  

Untuk  rumus yang digunakan adalah (Heryanto, 2010: 5.3). 

n = (M - K) + 1 
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Letak Q1 = n 2  untuk n genap atau Q1 =  n 1  untuk data 

ganjil 

Letak Q2 =  n 1  untuk data genap maupun data ganjil 

Letak Q3 =  3n 2  untuk data genap atau Q3 =  (3n + 1) untuk data 

ganjil 

Letak Q4 = skor maksimal 

Maka diperoleh kriteria ketuntasan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Kategori Kriteria Ketuntasan 

Skala penilaian Kategori 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 

 

Sedangkan deskripsi kualitatif kinerja guru dan keaktifan siswa dipaparkan 

dengan tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Kualifikasi 

  36 ≤ skor ≤ 44 Sangat baik Tuntas 

  28 ≤ skor < 36 Baik Tuntas 

  19 ≤ skor < 28 Cukup Tidak Tuntas 

  11 ≤ skor < 19 Kurang Tidak Tuntas 
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Tabel tersebut didapatkan dari skor setiap indikator keterampilan guru 

dalam pembelajaran dengan materi keterampilan menulis pasangan aksara Jawa 

melalui model pembelajaran Direct Instruction dengan media Macromedia Flash. 

Tabel 3.3 Kriteria ketuntasan Aktivitas Siswa 

 

Tabel tersebut didapatkan dari skor setiap indikator aktivitas siswa dalam 

keterampilan menulis pasangan aksara Jawa melalui model pembelajaran Direct 

Instruction dengan media Macromedia Flash. 

Tabel 3.4 Kriteria ketuntasan keterampilan menulis 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Kualifikasi 

13,5≤ skor ≤ 16 Sangat Baik Tuntas 

10 ≤ skor < 13,5 Baik Tuntas 

6,5 ≤ skor < 10 Cukup Tidak Tuntas 

4 ≤ skor < 6,5 Kurang Tidak Tuntas 

Tabel tersebut didapatkan dari skor setiap indikator keterampilan menulis 

siswa dalam keterampilan menulis pasangan aksara Jawa melalui model 

pembelajaran Direct Instruction dengan media Macromedia Flash. 

 

3.7.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa hasil belajar kognitif, dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti 

Kriteria Ketuntasan Kategori Kualifikasi 
23 ≤ skor ≤ 28 Sangat baik Tuntas 
18 ≤ skor < 23 Baik Tuntas 
12 ≤ skor < 18 Cukup Tidak Tuntas 
 7  ≤ skor < 12 Kurang Tidak Tuntas 
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menggunakan pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP) disebut juga penilaian 

dengan norma absolut atau kriteria. Pendekatan PAP berarti membandingkan 

skor-skor hasil tes peserta didik dengan kriteria atau patokan secara mutlak telah 

ditetapkan oleh guru. Jadi skor peserta didik tidak dibandingkan dengan teman-

temanya tetapi skor-skor itu akan dikonversi menjadi nilai nilai berdasarkan skor 

teoretisnya, dengan penilaian skala 0-100. Menurut Poerwanti (2008: 6.15) skala 

100 berangkat dari persentase yang mengartikan skor prestasi sebagai proporsi 

penguasaan peserta didik pada suatu perangkat tes dengan batas minimal angka 0 

sampai 100. 

Adapun langkah-langkah PAP adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan skor berdasarkan proporsi. 

Menurut Poerwanti (2008: 6-15 – 6-16) rumus untuk menghitung skor siswa 

dengan metode PAP yaitu: 

N =  x 100   (rumus bila menggunakan skala -100) 

Keterangan: 

N  = nilai 

B  = banyaknya butir yang dijawab benar (bentuk pilihan ganda) atau jumlah 

skor jawaban benar pada tiap butir soal (pada tes bentuk penguraian). 

S   = skor teoretis 
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b. Menentukan skor berdasarkan nilai ketuntasan minimal. 

Sedangkan untuk mencari rata-rata hasil belajar siswa klasikal dapat 

dirumuskan: 

 
∑
∑  

Keterangan: 

x  : nilai rata-rata 

∑X : jumlah semua nilai siswa 

∑N : jumlah siswa 

( Aqib, 2009:40) 

Hasil perhitungan tersebut dikonversikan dengan KKM SDN Wonosari 

02 Semarang dengan KKM Klasikal dan individual yang dikelompokkan kedalam 

dua kategori tuntas dan tidak tuntas. Dan akan ditampilkan dalam tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 3.5 Kriteria ketuntasan minimal 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥61 Tuntas 

<61 Tidak Tuntas 

(KKM SDN Wonosari 02 Semarang 2012/2013) 

c. Menentukan ketuntasan klasiakal 

Ketuntasan klasikal didapat dengan rumus persentase yang digunakan yaitu: 

∑
100% 

Keterangan:  

∑  = Jumlah frekuensi siswa yang tuntas KKM 
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N = Jumlah total siswa  

 = Persentase ketuntasan belajar klasikal 

(Aqib, 2009:41) 

Ketuntasan belajar individu =   

 

 

3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Model pembelajaran Direct Instruction dan media Macromedia Flash 

dapat meningkatkan keterampilan menulis aksara Jawa siswa kelas VB SDN 

Wonosari 02 dengan indikator sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran menulis aksara Jawa 

menggunakan model pembelajaran Direct Instruction dengan Media 

Macromedia Flash meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik 

(skor ≥ 28). 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis aksara Jawa menggunakan 

model pembelajaran Direct Instruction dengan Media Macromedia Flash 

meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik (skor ≥ 18). 

c. 80% siswa kelas VB SDN Wonosari 02 Semarang mengalami ketuntasan 

belajar individual sebesar ≥61 dalam pembelajaran bahasa Jawa melalui 

model pembelajaran Direct Instruction dengan Media Macromedia 

Flash. 

 

  
∑  

∑  x 100 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian yang dilaksanakan melalui model Direct Instruction 

dengan media Macromedia Flash siswa kelas VB SDN Wonosari 02 Semarang 

terbukti dapat meningkatkan keterampilan menulis aksara Jawa. Pelaksanaan 

tindakan dalam penelitian dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari 

dua pertemuan dengan waktu masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran (2x35 

menit). Hasil penelitian dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Siklus I 

4.1.1.1 Pertemuan Pertama 

4.1.1.1.1 Perencanaan 

Beberapa hal yang dipersiapkan dalam perencanaan tindakan siklus I 

pertemuan I antara lain: 

f. Menelaah materi pembelajaran bahasa Jawa kelas VB semester II yang akan 

dilakukan tindakan penelitian serta menelaah indikator bersama tim kolaborasi. 

g. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai dengan indikator 

yang telah ditetapkan dan skenario pembelajaran dengan model Direct 

Instruction dan media Macromedia Flash. 

h. Menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran. 
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i. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis, dan lembar kerja siswa. 

j. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru dalam penelitian. 

4.1.1.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada tanggal  6 

Februari 2013. Dengan kegiatan meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan 

kegiatan akhir.  

a. Kegiatan awal 

Kegiatan awal dilaksanakan guru dengan melakukan pengkondisian 

kelas, apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan memberi motivasi 

kepada siswa. Apersepsi dilakukan dengan bertanya seputar aksara Jawa 

khususnya aksara carakan. Pengkondisian kelas diawali dengan doa bersama dan 

absensi. Tujuan pembelajaran disampaikan setelah melakukan apersepsi. 

Sedangkan motivasi dilakukan untuk memusatkan perhatian siswa pada kegiatan 

pembelajaran. 

b. Kegiatan inti 

Kegiata inti terdiri dari eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. 

a) Mendemonstrasikan materi pembelajaran dengan media Macromedia Flash 

b) Guru memberikan soal latihan kepada siswa. 

c) Siswa ke depan kelas menuliskan aksara Jawa di papan tulis. 

d) Membimbing siswa bila menemui kesulitan. 

e) Guru memberikan penguatan dan motivasi. 

f) Siswa mengerjakan soal evaluasi. 
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g) Guru melaksanakan tindak lanjut. 

c. Kegiatan akhir 

Pada kegiatan akhir siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan 

materi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Setelah selesai guru membagikan 

lembar soal evaluasi dan meminta siswa untuk mengerjakannya sesuai dengan 

instruksi yang diberikan guru. Dan pada akhir kegiatan guru menutup kegiatan 

pembelajaran. 

4.1.1.1.3 Observasi 

a. Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Observasi keterampilan guru pada pelaksanaan tindakan siklus I 

pertemuan I melalui model Direct Instruction dengan media Macromedia Flash 

pada pembelajaran bahasa Jawa diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Hasil observasi keterampilan guru pada siklus I pertemuan I 

No. Indikator Pengamatan Skor 
1. Pengkondisian kelas. 2 
2. Mempersiapkan media dan sumber belajar. 4 
3. Melakukan apersepsi. 2 
4. Mengemukakan tujuan pembelajaran. 2 
5. Mendemonstrasikan materi pembelajaran. 3 
6. Memberikan soal latihan. 2 
7. Membimbing siswa dalam latihan. 2 
8. Memeriksa pemahaman dan memberikan umpan balik. 2 
9. Memberikan penguatan kepada siswa 2 
10. Melakukan evaluasi 4 
11. Menutup pelajaran 2 

Jumlah Total Perolehan Skor 27 
Kategori Cukup 

Persentase keberhasilan 61% 
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Hasil observasi keterampilan guru pada siklus I pertemuan I, diperoleh 

data dengan pemaparan secara terperinci sebagai berikut: 

1) Mempersiapkan media dan sumber belajar 

Mempersiapkan media dan sumber belajar mendapat skor 4. Dalam hal 

ini terdapat 4 deskriptor yang tampak. Hal tersebut terlihat dari ketika guru telah 

mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran, sumber belajar, media 

Macromedia Flash, dan menyiapkan laptop serta LCD. Hal tersebut menunjukkan 

persiapan guru dalam mempersiapkan media dan sumber belajar telah memenuhi 

indikator, sehingga perlu dipertahankan pada pertemuan berikutnya 

2) Pengkondisian kelas 

Pengkondisian kelas memperoleh skor 2. Dalam hal ini terdapat 2 

deskriptor yang tampak. Indikator tersebut tampak ketika guru mengawali 

pembelajaran dengan memimpin berdoa dan selanjutnya melaksanakan absensi 

serta mengkondisikan siswa agar duduk di tempatnya masing-masing. Hal 

tersebut menunjukkan keterampilan guru dalam mengkondisikan kelas masih 

kurang sehingga perlu dilaksanakan perbaikan pada pertemuan selanjutnya. 

3) Melakukan apersepsi 

Melakukan apersepsi mendapat skor 2. Dalam hal ini terdapat 2 

deskriptor yang tampak. Guru telah memberikan pertanyaan yang menggali 

pengetahuan siswa dan kesempatan menjawab secara merata,  namun dikarenakan 

pertanyaan yang diarahkan kepada siswa kurang dapat menggali pengetahuan 

siswa, dengan kata lain masih ada beberapa siswa yang belum paham dengan 

pertanyaan yang diberikan guru. 
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4) Mengemukakan tujuan pembelajaran 

Mengemukakan tujuan pembelajaran mendapat skor 2, karena terdapat 

2 deskriptor yang tampak. Hal tersebut tampak ketika guru telah mengemukakan 

tujuan pembelajaran secara nyaring dan sesuai dengan RPP namun masih ada 

beberapa siswa kurang paham akan tujuan dari pembelajaran yang dilaksanakan. 

5) Mendemonstrasikan materi pembelajaran 

Keterampilan guru dalam mendemonstrasikan materi pembelajaran 

memperoleh skor 3. Hal ini nampak pada saat pembelajaran guru telah 

menampilkan materi aksara Jawa dengan Macromedia Flash, menjelaskan cara 

menulis, dan memberikan contoh penggunaan pasangan. Namun guru masih 

belum memberikan soal dan cara menulis aksara Jawa, sehingga pertemuan 

berikutnya perlu diperbaiki. 

6) Memberikan soal latihan 

Keterampilan guru dalam memberikan soal latihan memperoleh skor 2. 

Indikator yang tampak adalah guru telah memberika soal sesuai dengan indikator 

dan memberikan kesempatan untuk berpikir. Namun masih banyak siswa yang 

belum berani maju ketika ditunjuk oleh guru, sehingga perlu diperbaiki pada 

pertemuan selanjutnya. 

7) Membimbing siswa dalam latihan 

Membimbing siswa dalam latihan memperoleh skor 2. Indikator yang 

tampak adalah guru telah membimbing siswa dengan suara yang jelas ketika 

terdapat beberapa siswa masih mengalami kesulitan. Namun masih ada siswa 

yang masih kurang paham setelah dilaksanakan bimbingan. 
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8) Memeriksa pemahaman dan memberikan umpan balik 

Keterampilan guru dalam memeriksa pemahaman dan memberikan 

umpan balik kepada siswa memperoleh skor 2. Indikator yang tampak adalah 

ketika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jawab terhadap 

materi yang masih dirasa sulit dan menunjukan kesalahan siswa dan segera 

memberikan konfirmasi. 

9) Memberikan penguatan kepada siswa 

Keterampilan guru memberikan penguatan memperoleh skor 2. 

Indikator yang tampak adalah ketika pembelajaran guru telah memberikan kata 

pujian dan memberikan tepuk tangan ketika siswa berhasil mengerjakan soal yang 

diberikan. 

10) Melakukan evaluasi 

Keterampilan melakukan evalusasi memperoleh skor 4. Indikator yang 

telah tampak adalah ketika guru memberikan evaluasi relevan sesuai dengan 

materi, memberikan petunjuk dengan jelas, mencocokan hasil evaluasi bersama 

siswa dan memberikan refleksi dari hasil evaluasi yang diperoleh siswa. 

11) Menutup pelajaran 

Keterampilan guru dalam menutup pembelajaran memperoleh skor 2. 

Indikator yang tampak adalah ketika guru telah melaksanakan refleksi dan 

memberikan motivasi kepada siswa untuk selalu belajar lebih giat. 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru pada pembelajaran 

bahasa Jawa siklus I pertemuan I didapatkan skor 27 dengan kategori cukup. Rata-

rata skor setiap indikator sebesar 2,45 dengan presentase 61%. 
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b. Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Observasi aktivitas siswa dilaksanakan dengan mengamati aktivitas 

siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran, dengan jumlah siswa 29 siswa 

yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. Berdasarkan hasil 

penelitian diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Hasil observasi aktivitas siswa siklus I petemuan I 

No Indikator 
Jumlah Siswa yang 

Mendapat Skor  
Jum- 
lah 

Skor 

Rata 
- rata 
skor 1 2 3 4 

1. Mendengarkan penjelasan dan arahan 
guru 

2 7 13 7 83 2,86 

2. Memperhatikan media Macromedia 
Flash yang ditampilkan 

3 7 18 1 75 2,59 

3. Mengerjakan latihan yang diberikan oleh 
guru 

2 13 9 5 75 2,59 

4. Menganggapi hasil pekerjaan teman 9 11 9 0 58 2 
5. Berpartisipasi aktif dalam bertanya dan 

menjawab pertanyaan 
8 13 8 0 58 2 

6. Memberi umpan balik yang positif  8 7 11 3 67 2,31 
7 Mengerjakan evaluasi dengan tertib. 2 6 15 6 82 2,83 

Jumlah rata-rata skor 17,1 
Presentase Keberhasilan 61,32%

Kategori cukup 
 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I pertemuan I, diperoleh data 

dengan pemaparan secara terperinci sebagai berikut: 

1) Mendengarkan penjelasan dan arahan guru 

Materi yang dijelaskan ada siklus I pertemuan pertama adalah menulis 

kata dan kalimat beraksara Jawa dengan menggunakan pasangan. Terdapat 7 

siswa yang mendapat skor 4, dimana mereka benar-benar mendengarkan 
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penjelasan guru dengan serius, tidak mengganggu teman dan tidak becanda. Siswa 

yang lain masih mendengarkan penjelasan guru sambil diselingi becanda, 

bergurau, dan mengganggu teman. Perolehan skor untuk indikator mendengarkan 

penjelasan dan arahan guru pada siklus I pertemuan pertama, terdapat 2 siswa 

yang memperoleh skor 1, 7 siswa mendapat skor 2, 13 siswa mendapat skor 3, dan 

7 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh yaitu 2,9. 

2) Memperhatikan media Macromedia Flash yang ditampilkan 

Aktivitas siswa yang kedua adalah memperhatikan media Macromedia 

Flash yang ditampilkan. Terdapat 1 siswa yang mendapat skor 4, dimana mereka 

benar-benar memperhatikan media Macromedia Flash yang ditampilkan, tidak 

berbicara, mencatat penjelasan guru dan tidak mengganggu teman. Siswa yang 

lain masih memperhatikan media Macromedia Flash yang ditampilkan sambil 

diselingi becanda, tidak mencatat, dan mengganggu teman. Perolehan skor untuk 

indikator memperhatikan media Macromedia Flash yang ditampilkan pada siklus 

I pertemuan pertama, terdapat 3 siswa yang memperoleh skor 1, 7 siswa mendapat 

skor 2, 18 siswa mendapat skor 3, dan 1 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor 

yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 2,6. 

3) Mengerjakan soal latihan yang diberikan guru 

Aktivitas siswa yang ketiga adalah mengerjakan soal latihan yang 

diberikan guru. Terdapat 5 siswa yang mendapat skor 4, dimana mereka benar-

benar mengerjakan soal latihan yang diberikan guru, percaya diri dalam 

mengerjakan, berani maju mengerjakan dan tidak mengganggu teman. Siswa yang 

lain masih mengerjakan soal latihan yang diberikan guru sambil diselingi becanda, 
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tidak percaya diri, dan tidak berani maju mengerjakan. Perolehan skor untuk 

indikator mengerjakan soal latihan yang diberikan guru pada siklus I pertemuan 

pertama, terdapat 2 siswa yang memperoleh skor 1, 13 siswa mendapat skor 2, 9 

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

diperoleh untuk indikator ini yaitu 2,6. 

4) Menanggapi hasil pekerjaan teman 

Aktivitas siswa yang keempat adalah menanggapi hasil pekerjaan 

teman.  Masih belum terdapat siswa yang mendapat skor 4, dimana mereka masih 

malu dalam menanggapi hasil pekerjaan teman, dan tidak berani maju meluruskan 

pekerjaan teman yang masih salah. Perolehan skor untuk indikator menanggapi 

hasil pekerjaan teman pada siklus I pertemuan pertama, terdapat 9 siswa yang 

memperoleh skor 1, 11 siswa mendapat skor 2, 9 siswa mendapat skor 3, dan 

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

5) Berpartisipasi aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan 

Aktivitas siswa yang kelima adalah berpartisipasi aktif dalam bertanya 

dan menjawab pertanyaan. Masih belum terdapat siswa yang mendapat skor 4, 

dimana mereka masih kurang percaya diri dalam dalam bertanya dan menjawab 

pertanyaan, dan tidak berani bertanya pada guru apabila mengalami kesulitan. 

Perolehan skor untuk indikator dalam berpartisipasi aktif dalam bertanya dan 

menjawab pertanyaan siklus I pertemuan pertama, terdapat 8 siswa yang 

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

belum ada siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh yaitu 2. 
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6) Memberi umpan balik yang positif 

Aktivitas siswa yang keenam adalah memberi umpan balik yang positif.  

Terdapat 3 siswa yang mendapat skor 4, dimana siswa tersebut benar-benar dapat 

memberi umpan balik yang positif, berani menjawab pertanyaan guru, 

mengerjakan evaluasi dengan nilai di atas batas ketuntasan dan melaksanakan 

perintah yang diberikan guru. Siswa yang lain masih kurang memperhatikan 

perintah guru dan kurang percaya diri dalam menjawab pertanyaan. Perolehan 

skor untuk indikator mengerjakan soal latihan yang diberikan guru pada siklus I 

pertemuan pertama, terdapat 8 siswa yang memperoleh skor 1, 7 siswa mendapat 

skor 2, 11 siswa mendapat skor 3, dan 3 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor 

yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 2,3. 

7) Mengerjakan evaluasi dengan tertib 

Aktivitas siswa yang ketujuh adalah mengerjakan evaluasi dengan 

tertib.  Terdapat 5 siswa yang mendapat skor 4, dimana siswa tersebut benar-benar 

dapat mengerjakan evaluasi dengan tertib, percaya diri, dan mengerjakan dengan 

tepat waktu. Siswa yang lain masih kurang percaya diri, masih sering bertanya 

teman. Perolehan skor untuk indikator mengerjakan soal latihan yang diberikan 

guru pada siklus I pertemuan pertama, terdapat 2 siswa yang memperoleh skor 1, 

6 siswa mendapat skor 2, 16 siswa mendapat skor 3, dan 5 siswa mendapat skor 4. 

Rata-rata skor yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 2,8. 

Berdasarkan paparan hasil observasi aktivitas siswa siklus I pertemuan 

I, didiperoleh rata-rata skor 17,1 dengan kategori baik dan persentase sebesar 

61,32%. 
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c. Deskripsi Observasi Hasil Keterampilan Menulis Siswa 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan menulis siswa selama 

pembelajaran pada tindakan siklus I pertemuan I melalui model Direct Instruction 

dengan media Macromedia Flash diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Hasil observasi keterampilan menulis siklus I petemuan I. 

No Indikator 
Jumlah Siswa yang 

Mendapat Skor  
Jum- 
lah 

Skor 

Rata - 
rata 
skor 1 2 3 4 

1. Ketepatan penulisan Aksara 
Jawa 2 13 9 5 75 2,59 

2. Ketepatan penulisan pasangan 12 15 2 0 48 1,65 
3. Ketepatan penempatan 

pasangan 9 11 9 0 58 2 

4. Keterbacaan penulisan 0 12 11 6 81 2,79 
Jumlah rata-rata skor 9,03 

% Keberhasilan 56,4% 
Kategori Cukup 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan menulis siswa pada siklus I 

pertemuan I diukur berdasarkan ketepatan penulisan aksara Jawa, ketepatan 

penulisan pasangan, ketepatan penempatan pasangan, dan keterbacaan tulisan 

diperoleh jumlah skor rata-rata 9,03 dengan persentase yang dicapai sebesar 

56,4% dengan kategori cukup. 

Selanjutnya hasil belajar berdasarkan hasil evaluasi akhir dapat 

diperoleh data sebagai berikut. 

Tabel 4.4 Hasil Belajar Siklus pertemuan I 

No Pencapaian Siklus I pertemuan I 
1 Nilai rata-rata 62,6 
2 Nilai terendah 40 
3 Nilai tertinggi 80 
4 Jumlah siswa tuntas 15 
5 Jumlah siswa tidak tuntas 14 
6 Jumlah skor 1815 
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Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan dengan rincian dari hasil 

belajar siswa adalah sebagai berikut. 

1) Rata-rata siswa 

Rata-rata siswa diperoleh dari jumlah nilai keseluruhan dibagi jumlah 

siswa yaitu: 1815: 29= 62,6 

2) Nilai terendah 

Siswa yang mendapat nilai terendah 40 dikarenakan dari 10 soal 

evaluasi yang diberikan guru hanya 4 soal yang dijawab siswa dengan benar, 

sehingga siswa tersebut mendapat nilai 40. 

3) Nilai tertinggi 

Siswa yang mendapat nilai tertinggi 80 diperoleh dari 10 soal evaluasi 

yang diberikan guru siswa tersebut dapat menjawab 8 soal evaluasi dengan benar 

sehingga diperoleh nilai 80. 

4) Jumlah siswa tuntas 

Pada siklus I pertemuan I, 15 siswa tuntas dalam pembelajaran 

dikarenakan hasil evaluasi yang dikerjakan melebihi KKM yang telah ditentukan 

yaitu ≥61. 

Persentase ketuntasan hasil belajar siswa dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.5 Ketuntasan hasil belajar siswa 

Pencapaian Siklus I pertemuan I 

Tuntas 51,72% 

Tidak Tuntas 48,27% 
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observasi menunjukan skor yang diperoleh adalah 27 dengan kategori cukup. 

Hasil pengamatan belum memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan. 

b. Aktivitas belajar siswa selama mengikuti pembelajaran cukup. Hal tersebut 

nampak pada hasil observasi, yang memperoleh skor sejumlah 17,1 dengan 

kategori cukup dan persentase ketuntasan sebesar 61,3%. Hasil observasi tidak 

memenuhi indikator keberhasilan aktivitas siswa yang telah ditentukan. 

c. Keterampilan menulis aksara Jawa masih belum maksimal. Hal tersebut 

tampak dari hasil observasi, dengan memperoleh skor sejumlah 9,03 dan 

persentase ketuntasan sebesar 56,4%. Skor tersebut masuk dalam kategori 

cukup. 

d. Hasil belajar keterampilan menulis aksara Jawa masih belum dapat mencapai 

indikator keberhasilan yang ditetapkan. Hal tersebut tampak pada hasil 

observasi. Sebanyak 15 siswa telah mencapai ketuntasan belajar, sedangkan 14 

atau siswa masih belum mencapai nilai ketuntasan. Nilai rata-rata siswa adalah 

62,6 dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 51,7%. 

Hasil penelitian masih belum dapat mencapai indikator yang ditetapkan 

secara keseluruhan karena disebabkan berbagai kendala sebagai berikut: 

a. Guru masih terlalu cepat di dalam menjelaskan materi dengan media. Sehingga 

siswa belum jelas dan belum paham dengan materi yang diberikan. 

b. Masih terdapat siswa yang kurang berpartisipasi dalam mengajukan pertanyaan 

dan menjawab, walaupun sebagian besar siswa sudah berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaraan. 
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c. Siswa sebagian besar masih belum terbiasa dengan menulis aksara Jawa, 

sehingga dalam menulis aksara Jawa banyak ditemukan aksara Jawa yang 

kurang dapat dibaca. 

d. Sebagian besar siswa masih belum hafal pasangan aksara Jawa, sehingga masih 

banyak kesalahan di dalam penulisan pasangan aksara Jawa 

Berdasarkan refleksi pelaksanaan tindakan siklus I pertemuan I melalui 

model Direct Instruction dengan media Macromedia Flash, maka perlu 

dilaksanakan perbaikan untuk pelaksanaan pembelajaran di siklus I pertemuan II. 

4.1.1.1.5 Revisi 

Berdasarkan pada refleksi tindakan yang telah dilaksanakan, maka perlu 

dilaksanakan perbaikan. Perbaikan dilakukan untuk melaksanakan tindakan siklus 

I pertemuan II, diantaranya meliputi: 

a. Guru harus memperhatikan intonasi dan kejelasan kata dalam memaparkan 

materi, sehingga siswa akan mudah dan lebih intensif dalam menerima materi 

pembelajaran. 

b. Guru harus lebih intensif dalam memotivasi siswa untuk lebih percaya diri 

sehingga siswa akan mempunyai keberanian untuk mengemukakan 

pendapatnya. 

c. Sebelum masuk ke materi, siswa diingatkan kembali tentang berbagai pasangan 

akasara Jawa agar siswa terbiasa dalam menghafal bentuk-bentuk pasangan 

aksara Jawa. 

d. Guru memberikan porsi latihan soal yang lebih agar keterampilan menulis 

aksara Jawa siswa lebih terlatih, terbaca, dan rapi. 
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4.1.1.2 Pertemuan Kedua 

4.1.1.2.1 Perencanaan 

Perencanaan yang dipersiapkan peneliti dalam merencanaan tindakan 

siklus I pertemuan II adalah sebagai berikut: 

a. Menelaah materi pembelajaran bahasa Jawa kelas VB semester II sesuai 

dengan materi menulis pasangan aksara Jawa yang akan dilakukan tindakan 

penelitian serta menelaah indikator bersama tim kolaborasi. 

b. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai dengan indikator 

yang telah ditetapkan dan skenario pembelajaran dengan model Direct 

Instruction dan media Macromedia Flash. 

c. Menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran. 

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

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru dalam penelitian. 

4.1.1.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada tanggal  13 

Februari 2013. Dengan kegiatan meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan 

kegiatan akhir.  

a. Kegiatan awal 

Kegiatan awal dilaksanakan guru dengan melakukan pengkondisian kelas, 

apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan memberi motivasi kepada 

siswa. Apersepsi dilakukan dengan bertanya seputar pembelajaran aksara Jawa 

pertemuan yang lalu tentang pasangan aksara carakan. Pengkondisian kelas 
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diawali dengan doa bersama dan absensi. Tujuan pembelajaran disampaikan 

setelah melakukan apersepsi. Sedangkan motivasi dilakukan untuk 

memusatkan perhatian siswa pada kegiatan pembelajaran. 

b. Kegiatan inti 

Kegiata inti terdiri dari eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. 

a) Mendemonstrasikan materi pembelajaran dengan media Macromedia Flash 

b) Guru memberikan soal latihan kepada siswa. 

c) Siswa ke depan kelas menuliskan aksara Jawa di papan tulis. 

d) Membimbing siswa bila menemui kesulitan. 

e) Guru memberikan penguatan dan motivasi. 

f) Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

g) Guru melaksanakan tindak lanjut. 

c. Kegiatan akhir 

Pada kegiatan akhir siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Setelah selesai guru membagikan 

lembar soal evaluasi yang terdiri dari 10 butir soal dengan jawaban singkat dan 

meminta siswa untuk mengerjakannya sesuai dengan instruksi yang diberikan 

guru. Dan pada akhir kegiatan guru menutup kegiatan pembelajaran 
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4.1.1.2.3 Observasi 

a. Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Observasi keterampilan guru pada pelaksanaan tindakan siklus I 

pertemuan II melalui model Direct Instruction dengan media Macromedia Flash 

diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Hasil observasi keterampilan guru pada siklus I pertemuan II 

No. Indikator Pengamatan Skor 
1. Pengkondisian kelas. 4 
2. Mempersiapkan media dan sumber belajar. 4 
3. Melakukan apersepsi. 3 
4. Mengemukakan tujuan pembelajaran. 3 
5. Mendemonstrasikan materi pembelajaran. 3 
6. Memberikan soal latihan. 3 
7. Membimbing siswa dalam latihan. 2 
8. Memeriksa pemahaman dan memberikan umpan balik. 2 
9. Memberikan penguatan kepada siswa 3 
10. Melakukan evaluasi 4 
11. Menutup pelajaran 3 

Jumlah Total Perolehan Skor 34 
Kategori Baik 

Persentase keberhasilan 77% 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I pertemuan II, diperoleh 

data dengan pemaparan secara terperinci sebagai berikut: 

(1) Mempersiapkan media dan sumber belajar 

Mempersiapkan media dan sumber belajar mendapat skor 4. Deskriptor 

yang tampak adalah mempersiapkan RPP, sumber belajar, media Macromedia 

Flash, dan menyiapkan laptop serta LCD. 
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(2) Pengkondisian kelas 

Pengkondisian kelas memperoleh skor 4. Deskriptor yang tampak 

adalah ketika guru mengawali pembelajaran dengan memimpin berdoa, 

melaksanakan absensi, mengkondisikan siswa agar duduk di tempatnya masing-

masing, dan mengarahkan siswa mempersiapkan sumber belajarnya masing-

masing. 

(3) Melakukan apersepsi 

Melakukan apersepsi mendapat skor 3. Deskriptor yang tampak adalah 

guru telah memberikan pertanyaan yang menggali pengetahuan siswa, 

memberikan pertanyaan yang menarik antusias siswa, dan memberikan 

kesempatan menjawab secara merata. 

(4) Mengemukakan tujuan pembelajaran 

Mengemukakan tujuan pembelajaran mendapat skor 3. Deskriptor yang 

tampak adalah guru mengemukakan tujuan pembelajaran dengan suara nyaring, 

tujuan pembelajaran sesuai dengan RPP, dan menuliskannya di papan tulis. 

(5) Mendemonstrasikan materi pembelajaran 

Keterampilan guru dalam mendemonstrasikan materi pembelajaran 

memperoleh skor 3. Hal ini nampak pada saat pembelajaran guru telah memenuhi 

deskriptor menampilkan materi aksara Jawa dengan Macromedia Flash, 

menjelaskan cara menulis, dan memberikan contoh penggunaan pasangan. 

(6) Memberikan soal latihan 

Keterampilan guru dalam memberikan soal latihan memperoleh skor 3. 

Deskriptor yang tampak adalah guru telah memberikan soal sesuai dengan 
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indikator, memberikan kesempatan untuk berpikir, dan menunjuk siswa untuk 

maju mengerjakan soal latihan. 

(7) Membimbing siswa dalam latihan 

Membimbing siswa dalam latihan memperoleh skor 2. Deskriptor yang 

tampak adalah guru telah membimbing siswa dengan suara yang jelas ketika 

terdapat beberapa siswa masih mengalami kesulitan. Tetapi masih ada siswa yang 

masih kurang paham setelah dilaksanakan bimbingan. 

(8) Memeriksa pemahaman dan memberikan umpan balik 

Keterampilan guru dalam memeriksa pemahaman dan memberikan 

umpan balik kepada siswa memperoleh skor 2. Deskriptor yang tampak adalah 

guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jawab terhadap materi 

yang masih dirasa sulit dan menunjukan kesalahan siswa dan segera memberikan 

konfirmasi. 

(9) Memberikan penguatan kepada siswa 

Keterampilan guru memberikan penguatan memperoleh skor 3. 

Deskriptor yang tampak adalah ketika pembelajaran guru telah memberikan kata 

pujian, memberikan tepuk tangan ketika siswa berhasil mengerjakan soal yang 

diberikan, dan memberikan motivasi kepada siswa yang belum benar dalam 

mengerjakan. 

(10) Melakukan evaluasi 

Keterampilan melakukan evaluasi mendapatkan skor 4. Deskriptor yang 

tampak adalah ketika guru memberikan evaluasi relevan sesuai dengan materi, 
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memberikan petunjuk dengan jelas, mencocokan hasil evaluasi bersama siswa dan 

memberikan refleksi dari hasil evaluasi yang diperoleh siswa. 

(11) Menutup pelajaran 

Keterampilan guru dalam menutup pembelajaran memperoleh skor 3. 

Deskriptor yang tampak adalah ketika guru telah melaksanakan refleksi, 

memberikan motivasi kepada siswa, dan menutup pembelajaran dengan salam. 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru pada siklus I pertemuan 

II diperoleh skor 34 dengan kategori baik. Rata-rata skor setiap indikator sebesar 

3,1 dengan presentase 77%. 

b. Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Observasi aktivitas siswa dilaksanakan dengan mengamati aktivitas 

siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Jawa, dengan jumlah siswa 

29 siswa yang terdiri dari 10 siswa laki-laku dan 19 siswa perempuan. Hasil 

penelitian diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Hasil observasi aktivitas siswa siklus I petemuan II 

No Indikator 
Jumlah Siswa yang 

Mendapat Skor  
Jum- 
lah 

Skor 

Rata - 
rata 
skor 1 2 3 4 

1. Mendengarkan penjelasan dan arahan 
guru 0 3 16 10 94 3,24 

2. Memperhatikan media Macromedia 
Flash yang ditampilkan 0 3 11 15 99 2,41 

3. Mengerjakan latihan yang diberikan 
oleh guru 0 2 15 12 97 3,34 

4. Menganggapi hasil pekerjaan teman 0 4 10 15 98 3,38 
5. Berpartisipasi aktif dalam bertanya 

dan menjawab pertanyaan 6 1 14 8 82 2,82 

6. Memberi umpan balik yang positif  2 4 16 7 86 2,96 
7 Mengerjakan evaluasi dengan tertib. 0 2 16 11 96 3,31 

Jumlah rata-rata skor 22,48 
Presentase Keberhasilan 80,3% 

Kategori Baik 
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Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I pertemuan II, diperoleh 

data dengan pemaparan secara terperinci sebagai berikut: 

1) Mendengarkan penjelasan dan arahan guru 

Materi yang dijelaskan ada siklus I pertemuan kedua adalah menulis 

kata dan kalimat beraksara Jawa dengan menggunakan pasangan. Terdapat 10 

siswa yang mendapat skor 4, dimana mereka benar-benar mendengarkan 

penjelasan guru dengan serius, tidak mengganggu teman dan tidak becanda. Siswa 

yang lain masih mendengarkan penjelasan guru sambil diselingi bergurau dan 

mengganggu teman. Perolehan skor untuk indikator mendengarkan penjelasan dan 

arahan guru pada siklus I pertemuan kedua, tidak terdapat siswa yang memperoleh 

skor 1, 3 siswa mendapat skor 2, 16 siswa mendapat skor 3, dan 10 siswa 

mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 3,2. 

2) Memperhatikan media Macromedia Flash yang ditampilkan 

Aktivitas siswa yang kedua adalah memperhatikan media Macromedia 

Flash yang ditampilkan. Terdapat 15 siswa yang mendapat skor 4, dimana mereka 

benar-benar memperhatikan media Macromedia Flash yang ditampilkan, tidak 

berbicara, mencatat penjelasan guru dan tidak mengganggu teman. Siswa yang 

lain masih memperhatikan media Macromedia Flash yang ditampilkan sambil 

diselingi becanda, tidak mencatat, dan mengganggu teman. Perolehan skor untuk 

indikator memperhatikan media Macromedia Flash yang ditampilkan pada siklus 

I pertemuan kedua, tidak terdapat siswa yang memperoleh skor 1, 3 siswa 

mendapat skor 2, 11 siswa mendapat skor 3, dan 15 siswa mendapat skor 4. Rata-

rata skor yang diperoleh yaitu 3,4. 
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3) Mengerjakan soal latihan yang diberikan guru 

Aktivitas siswa yang ketiga adalah mengerjakan soal latihan yang 

diberikan guru. Terdapat 12 siswa yang mendapat skor 4, dimana mereka benar-

benar mengerjakan soal latihan yang diberikan guru, percaya diri dalam 

mengerjakan, berani maju mengerjakan dan tidak mengganggu teman. Siswa yang 

lain masih mengerjakan soal latihan yang diberikan guru sambil diselingi 

bergurau, tidak percaya diri, dan tidak berani maju mengerjakan. Perolehan skor 

untuk indikator mengerjakan soal latihan yang diberikan guru pada siklus I 

pertemuan kedua, tidak terdapat siswa yang memperoleh skor 1, 2 siswa mendapat 

skor 2, 15 siswa mendapat skor 3, dan 12 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor 

yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 3,3. 

4) Menanggapi hasil pekerjaan teman 

Aktivitas siswa yang keempat adalah menanggapi hasil pekerjaan 

teman.  Terdapat 15 siswa yang mendapat skor 4, dimana mereka sudah berani 

menanggapi hasil pekerjaan teman, dan berani maju meluruskan pekerjaan teman 

yang masih salah. Perolehan skor untuk indikator menanggapi hasil pekerjaan 

teman pada siklus I pertemuan kedua, tidak terdapat siswa yang memperoleh skor 

1, 4 siswa mendapat skor 2, 10 siswa mendapat skor 3, dan 15 siswa mendapat 

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

5) Berpartisipasi aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan 

Aktivitas siswa yang kelima adalah berpartisipasi aktif dalam bertanya 

dan menjawab pertanyaan. Terdapat 8 siswa yang mendapat skor 4, dimana 

mereka sudah mulai percaya diri dalam dalam bertanya dan menjawab pertanyaan, 
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dan berani bertanya pada guru apabila mengalami kesulitan. Perolehan skor untuk 

indikator berpartisipasi aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan siklus I 

pertemuan kedua, terdapat 6 siswa yang memperoleh skor 1, 1 siswa mendapat 

skor 2, 14 siswa mendapat skor 3, dan 8 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor 

yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 2,8. 

6) Memberi umpan balik yang positif 

Aktivitas siswa yang keenam adalah memberi umpan balik yang positif.  

Terdapat 7 siswa yang mendapat skor 4, dimana siswa tersebut benar-benar dapat 

memberi umpan balik yang positif, berani menjawab pertanyaan guru, 

mengerjakan evaluasi dengan nilai di atas batas ketuntasan dan melaksanakan 

perintah yang diberikan guru. Siswa yang lain masih kurang memperhatikan 

perintah guru dan kurang percaya diri dalam menjawab pertanyaan. Perolehan 

skor untuk indikator mengerjakan soal latihan yang diberikan guru pada siklus I 

pertemuan kedua, terdapat 2 siswa yang memperoleh skor 1, 4 siswa mendapat 

skor 2, 16 siswa mendapat skor 3, dan 7 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor 

yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 2,9. 

7) Mengerjakan evaluasi dengan tertib 

Aktivitas siswa yang ketujuh adalah engerjakan evaluasi dengan tertib.  

Terdapat 11 siswa yang mendapat skor 4, dimana siswa tersebut benar-benar 

dapat mengerjakan evaluasi dengan tertib, percaya diri, dan mengerjakan dengan 

tepat waktu. Siswa yang lain masih kurang percaya diri, masih sering bertanya 

teman. Perolehan skor untuk indikator mengerjakan soal latihan yang diberikan 

guru pada siklus I pertemuan kedua, tidak terdapat siswa yang memperoleh skor 
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1, 2 siswa mendapat skor 2, 16 siswa mendapat skor 3, dan 11 siswa mendapat 

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

Berdasarkan paparan hasil observasi aktivitas siswa siklus I pertemuan 

II, diperoleh rata-rata skor sejumlah 22,48 dengan kategori baik dan persentase 

sebesar 80,3%. 

c. Deskripsi Observasi Hasil Keterampilan Menulis Siswa 

Hasil observasi keterampilan menulis siswa pada pelaksanaan tindakan 

siklus I pertemuan II melalui model Direct Instruction dengan media Macromedia 

Flash diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Hasil observasi keterampilan menulis siklus I petemuan II. 

No Indikator 
Jumlah Siswa yang 

Mendapat Skor  
Jum- 
lah 

Skor 

Rata - 
rata 
skor 1 2 3 4 

1. Ketepatan penulisan Aksara 
Jawa 2 9 10 8 82 2,82 

2. Ketepatan penulisan pasangan
7 14 5 3 62 2,14 

3. Ketepatan penempatan 
pasangan 5 10 9 5 72 2,48 

4. Keterbacaan penulisan 0 8 14 7 86 2,96 
Jumlah rata-rata skor 10,4 

% Keberhasilan 65,1% 

Kategori cukup 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan menulis siswa pada siklus I 

pertemuan II diukur berdasarkan ketepatan penulisan aksara Jawa, ketepatan 

penulisan pasangan, ketepatan penempatan pasangan, dan keterbacaan tulisan 
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diperoleh jumlah skor rata-rata 10,4 dengan persentase yang dicapai sebesar 

65,1% dengan kategori baik. 

Selanjutnya hasil belajar berdasarkan hasil evaluasi akhir dapat 

diperoleh data sebagai berikut. 

Tabel 4.9 Hasil Belajar Siklus I pertemuan II 

No Pencapaian Siklus I pertemuan II 

1 Nilai rata-rata 73,8 

2 Nilai terendah 30 

3 Nilai tertinggi 100 

4 Jumlah siswa tuntas 20 

5 Jumlah siswa tidak tuntas 9 

6 Jumlah skor 2140 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan dengan rincian dari hasil 

belajar siswa adalah sebagai berikut. 

1) Rata-rata siswa 

Rata-rata siswa diperoleh dari jumlah Nilai keseluruhan dibagi jumlah 

siswa yaitu: 2140: 29= 73,8 

2) Nilai terendah 

Siswa yang mendapat nilai terendah 30 dikarenakan dari 10 soal 

evaluasi yang diberikan guru hanya 3 soal yang dijawab siswa dengan benar, 

sehingga siswa tersebut mendapat nilai 30. 
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3) Nilai tertinggi 

Siswa yang mendapat nilai tertinggi 100 diperoleh dari 10 soal evaluasi 

yang diberikan guru siswa tersebut dapat menjawab 10 soal evaluasi dengan benar 

sehingga siperoleh nilai 100. 

4) Jumlah siswa tuntas 

Pada siklus I pertemuan II, 20 siswa tuntas dalam pembelajaran 

dikarenakan hasil evaluasi yang dikerjakan melebihi KKM yang telah ditentukan 

yaitu ≥61. 

Persentase ketuntasan hasil belajar siswa dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.10 Ketuntasan hasil belajar siswa 

Pencapaian Siklus I pertemuan II 

Tuntas 68,96% 

Tidak Tuntas 31,03% 

 

5) Jumlah siswa yang tidak tuntas 

Pembelajaran siklus I pertemuan II terdapat 9 siswa yang belum tuntas, 

dikarenakan hasil evaluasi yang dikerjakan belum mencapai KKM yang telah 

ditentukan yaitu ≥61 

6) Jumlah Nilai 

Jumlah nilai dalam pembelajaran siklus I pertemuan II adalah 2140 

yang diperoleh dari jumlah keseluruhan  nilai hasil evaluasi siswa kelas VB SDN 

Wonosari 02 Semarang. 
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observasi, dengan perolehan skor sejumlah 22,48 dan persentase ketuntasan 

sebesar 80,3% dengan kategori baik. Hasil observasi telah memenuhi indikator 

keberhasilan aktivitas siswa yang telah ditentukan. 

c. Keterampilan menulis aksara Jawa masih belum maksimal, namun sudah 

mengalami peningkatan dari pertemuan I. Hal tersebut tampak dari hasil 

observasi, dengan memperoleh skor sejumlah 10,4 dan persentase ketuntasan 

mencapai 65,1%. Skor tersebut masuk dalam kategori cukup. Hal ini belum 

mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan. 

d. Hasil belajar keterampilan menulis aksara Jawa masih belum dapat mencapai 

indikator keberhasilan yang ditetapkan. Hat tersebut tampak pada hasil 

observasi. Sebanyak 20 siswa telah mencapai ketuntasan belajar, sedangkan 9 

atau siswa masih belum mencapai nilai ketuntasan. Nilai rata-rata siswa adalah 

73,8 dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 68,9% 

Hasil penelitian masih belum dapat mencapai indikator yang ditetapkan 

secara keseluruhan karena disebabkan berbagai kendala sebagai berikut: 

a. Siswa masih mengalami banyak kesalahan pada penempatan pasangan aksara 

Jawa. 

b. Masih banyak siswa yang menulis aksara Jawa kurang terbaca. 

c. Dalam mengerjakan evaluasi siswa kurang teliti. Mereka ingin segera istirahat, 

karena pembelajaran dilaksanakan pada jam ke-3. 

Berdasarkan refleksi yang dilakukan pada siklus I pertemuan II, 

indikator keberhasilan belum terpenuhi. Maka perlu dilaksanakan pelaksanaan 

tindakan pada siklus II pertemuan I. 
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4.1.1.2.5 Revisi 

Berdasarkan pada refleksi tindakan yang telah dilaksanakan, maka perlu 

dilaksanakan perbaikan. Perbaikan dilakukan untuk melaksanakan tindakan siklus 

II pertemuan I, diantaranya meliputi: 

a. Guru perlu memberikan motivasi kepada siswa, agar siswa selalu semangat 

dalam berlatih mengerjakan soal latihan maupun evaluasi. 

b. Guru harus memberikan peringatan kepada siswa yang kurang kondusif, agar 

siswa dapat fokus mengerjakan soal evaluasi tanpa tergesa-gesa. 

c. Guru perlu memberikan tugas tambahan sebagai bahan latihan siswa di rumah. 

e. Guru harus selalu membimbing siswa dalam menulis aksara Jawa dan segera 

memberikan konfirmasi bila ditemukan kesalahan. 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Siklus II 

4.1.2.1 Pertemuan Pertama 

4.1.2.1.1 Perencanaan 

Beberapa hal yang dipersiapkan dalam perencanaan tindakan siklus II 

pertemuan I antara lain: 

a. Menelaah materi pembelajaran bahasa Jawa kelas VB semester II yang akan 

dilakukan tindakan penelitian serta menelaah indikator bersama tim kolaborasi. 

b. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai dengan indikator 

yang telah ditetapkan dan skenario pembelajaran dengan model Direct 

Instruction dan media Macromedia Flash. 

c. Menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran. 

d. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis, dan lembar kerja siswa. 
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e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru dalam penelitian 

4.1.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada tanggal  15 

Februari 2013. Dengan kegiatan meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan 

kegiatan akhir.  

a. Kegiatan awal 

Kegiatan awal dilaksanakan guru dengan melakukan pengkondisian kelas, 

apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan memberi motivasi kepada 

siswa. Apersepsi dilakukan dengan bertanya seputar aksara Jawa khususnya 

aksara carakan. Pengkondisian kelas diawali dengan doa bersama dan absensi. 

Tujuan pembelajaran disampaikan setelah melakukan apersepsi. Sedangkan 

motivasi dilakukan untuk memusatkan perhatian siswa pada kegiatan 

pembelajaran. 

b. Kegiatan inti 

Kegiatan inti terdiri dari eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. 

a) Mendemonstrasikan materi pembelajaran dengan media Macromedia Flash 

b) Guru memberikan soal latihan kepada siswa. 

c) Siswa ke depan kelas menuliskan aksara Jawa di papan tulis. 

d) Membimbing siswa bila menemui kesulitan. 

e) Guru memberikan penguatan dan motivasi. 

f) Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

g) Guru melaksanakan tindak lanjut. 
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c. Kegiatan akhir 

Pada kegiatan akhir siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Setelah selesai guru membagikan 

lembar soal evaluasi dan meminta siswa untuk mengerjakannya sesuai dengan 

instruksi yang diberikan guru. Dan pada akhir kegiatan guru menutup kegiatan 

pembelajaran. 

4.1.2.1.3 Observasi 

a. Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Observasi keterampilan guru pada pelaksanaan tindakan siklus II 

pertemuan I melalui model Direct Instruction dengan media Macromedia Flash 

diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.11 Hasil observasi keterampilan guru pada siklus II pertemuan I 

No. Indikator Pengamatan Skor 
1. Pengkondisian kelas. 4 
2. Mempersiapkan media dan sumber belajar. 4 
3. Melakukan apersepsi. 4 
4. Mengemukakan tujuan pembelajaran. 3 
5. Mendemonstrasikan materi pembelajaran. 3 
6. Memberikan soal latihan. 4 
7. Membimbing siswa dalam latihan. 3 
8. Memeriksa pemahaman dan memberikan umpan balik. 4 
9. Memberikan penguatan kepada siswa 3 
10. Melakukan evaluasi 4 
11. Menutup pelajaran 3 

Jumlah Total Perolehan Skor 37 
Kategori sangat baik 

Persentase keberhasilan 84% 
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Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II pertemuan I, diperoleh 

data dengan pemaparan secara terperinci sebagai berikut: 

(1) Mempersiapkan media dan sumber belajar 

Mempersiapkan media dan sumber belajar mendapat skor 4. Deskriptor 

yang tampak adalah mempersiapkan RPP, sumber belajar, media Macromedia 

Flash, dan menyiapkan laptop serta LCD. 

(2) Pengkondisian kelas 

Pengkondisian kelas memperoleh skor 4. Deskriptor yang tampak 

adalah ketika guru mengawali pembelajaran dengan memimpin berdoa, 

melaksanakan absensi, mengkondisikan siswa agar duduk di tempatnya masing-

masing, dan mengarahkan siswa mempersiapkan sumber belajarnya masing-

masing. 

(3) Melakukan apersepsi 

Melakukan apersepsi mendapat skor 4. Deskriptor yang tampak adalah 

guru telah memberikan pertanyaan yang menggali pengetahuan siswa, 

memberikan pertanyaan yang menarik antusias siswa, memberikan kesempatan 

menjawab secara merata, dan memberikan penguatan verbal kepada siswa yang 

menjawab. 

(4) Mengemukakan tujuan pembelajaran 

Mengemukakan tujuan pembelajaran mendapat skor 3. Deskriptor yang 

tampak adalah guru mengemukakan tujuan pembelajaran dengan suara nyaring, 

tujuan pembelajaran sesuai dengan RPP, dan menuliskannya di papan tulis. 
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(5) Mendemonstrasikan materi pembelajaran 

Keterampilan guru dalam mendemonstrasikan materi pembelajaran 

memperoleh skor 3. Hal ini nampak pada saat pembelajaran guru telah memenuhi 

deskriptor menampilkan materi aksara Jawa dengan Macromedia Flash, 

menjelaskan cara menulis, dan memberikan contoh penggunaan pasangan. 

(6) Memberikan soal latihan 

Keterampilan guru dalam memberikan soal latihan memperoleh skor 4. 

Deskriptor yang tampak adalah guru telah memberikan soal sesuai dengan 

indikator, memberikan kesempatan untuk berpikir, menunjuk siswa untuk maju 

mengerjakan latihan, dan memberikan kesempatan menjawab secara merata. 

(7) Membimbing siswa dalam latihan 

Membimbing siswa dalam latihan memperoleh skor 3. Deskriptor yang 

tampak adalah guru telah membimbing siswa dengan suara yang jelas ketika 

terdapat beberapa siswa masih mengalami kesulitan dan berjalan memerisa 

pekerjaan siswa. 

(8) Memeriksa pemahaman dan memberikan umpan balik 

Keterampilan guru dalam memeriksa pemahaman dan memberikan 

umpan balik kepada siswa memperoleh skor 4. Deskriptor yang tampak adalah 

memberikan kesempatan bertanya jawab tentang materi yang masih dirasa sulit, 

menunjukan kesalahan siswa dan segera memberikan konfirmasi dengan kata 

yang jelas, dan menyimpulkan materi bersama dengan siswa.  
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(9) Memberikan penguatan kepada siswa 

Keterampilan guru memberikan penguatan memperoleh skor 3. 

Deskriptor yang tampak adalah ketika pembelajaran guru telah memberikan kata 

pujian, memberikan tepuk tangan ketika siswa berhasil mengerjakan soal yang 

diberikan, dan memberikan motivasi kepada siswa yang belum benar dalam 

mengerjakan. 

(10) Melakukan evaluasi 

Keterampilan melakukan evalusasi mendapatkan skor 4. Deskriptor 

yang tampak adalah ketika guru memberikan evaluasi relevan sesuai dengan 

materi, memberikan petunjuk dengan jelas, mencocokan hasil evaluasi bersama 

siswa dan memberikan refleksi dari hasil evaluasi yang diperoleh siswa. 

(11) Menutup pelajaran 

Keterampilan guru dalam menutup pembelajaran memperoleh skor 3. 

Deskriptor yang tampak adalah ketika guru telah melaksanakan refleksi, 

memberikan motivasi kepada siswa, dan menutup pembelajaran dengan salam. 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru pada siklus II pertemuan 

I diperoleh skor 37 dengan kategori sangat baik. Rata-rata skor setiap indikator 

sebesar 3,4 dengan persentase 84%. 

b. Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Observasi aktivitas siswa dilaksanakan dengan mengamati aktivitas 

siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Jawa, dengan jumlah siswa 

29 siswa yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. Hasil 

penelitian diperoleh data sebagai berikut: 
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Tabel 4.12 Hasil observasi aktivitas siswa siklus II petemuan I 

No Indikator 
Jumlah Siswa yang 

Mendapat Skor  
Jum- 
lah 

Skor 

Rata - 
rata 
skor 1 2 3 4 

1. Mendengarkan penjelasan dan arahan 
guru 

0 2 11 16 101 3,48 

2. Memperhatikan media Macromedia 
Flash yang ditampilkan 

0 1 10 18 104 3,59 

3. Mengerjakan latihan yang diberikan 
oleh guru 

0 2 13 14 99 3,41 

4. Menganggapi hasil pekerjaan teman 0 2 12 15 100 3,44 
5. Berpartisipasi aktif dalam bertanya 

dan menjawab pertanyaan 
4 5 10 10 84 2,9 

6. Memberi umpan balik yang positif  1 5 14 9 89 3,07 
7 Mengerjakan evaluasi dengan tertib. 0 4 13 12 95 3,27 

Jumlah rata-rata skor 23,2 
Presentase Keberhasilan 82,7% 

Kategori Sangat 
baik 

 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II pertemuan I, diperoleh 

data dengan pemaparan secara terperinci sebagai berikut: 

1) Mendengarkan penjelasan dan arahan guru 

Materi yang dijelaskan ada siklus II pertemuan pertama adalah menulis 

kata dan kalimat beraksara Jawa dengan menggunakan pasangan. Terdapat 16 

siswa yang mendapat skor 4, dimana mereka benar-benar mendengarkan 

penjelasan guru dengan serius, tidak mengganggu teman dan tidak becanda. Siswa 

yang lain masih mendengarkan penjelasan guru sambil diselingi bergurau dan 

mengganggu teman. Perolehan skor untuk indikator mendengarkan penjelasan dan 

arahan guru pada siklus II pertemuan pertama, tidak terdapat siswa yang 
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memperoleh skor 1, 2 siswa mendapat skor 2, 11 siswa mendapat skor 3, dan 16 

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

2) Memperhatikan media Macromedia Flash yang ditampilkan 

Aktivitas siswa yang kedua adalah memperhatikan media Macromedia 

Flash yang ditampilkan. Terdapat 18 siswa yang mendapat skor 4, dimana mereka 

benar-benar memperhatikan media Macromedia Flash yang ditampilkan, tidak 

berbicara, mencatat penjelasan guru dan tidak mengganggu teman. Siswa yang 

lain masih memperhatikan media Macromedia Flash yang ditampilkan sambil 

diselingi bergurau, tidak mencatat, dan mengganggu teman. Perolehan skor untuk 

indikator memperhatikan media Macromedia Flash yang ditampilkan pada siklus 

II pertemuan pertama, tidak terdapat siswa yang memperoleh skor 1, 1 siswa 

mendapat skor 2, 10 siswa mendapat skor 3, dan 18 siswa mendapat skor 4. Rata-

rata skor yang diperoleh yaitu 3,6. 

3) Mengerjakan soal latihan yang diberikan guru 

Aktivitas siswa yang ketiga adalah mengerjakan soal latihan yang 

diberikan guru. Terdapat 14 siswa yang mendapat skor 4, dimana mereka benar-

benar mengerjakan soal latihan yang diberikan guru, percaya diri dalam 

mengerjakan, berani maju mengerjakan dan tidak mengganggu teman. Siswa yang 

lain masih mengerjakan soal latihan yang diberikan guru sambil diselingi becanda, 

tidak percaya diri, dan tidak berani maju mengerjakan. Perolehan skor untuk 

indikator mengerjakan soal latihan yang diberikan guru pada siklus II pertemuan 

pertama, tidak terdapat siswa yang memperoleh skor 1, 2 siswa mendapat skor 2, 
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13 siswa mendapat skor 3, dan 14 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang 

diperoleh untuk indikator ini yaitu 3,4. 

4) Menanggapi hasil pekerjaan teman 

Aktivitas siswa yang keempat adalah menanggapi hasil pekerjaan 

teman.  Terdapat 15 siswa yang mendapat skor 4, dimana mereka sudah berani 

menanggapi hasil pekerjaan teman, dan berani maju meluruskan pekerjaan teman 

yang masih salah. Perolehan skor untuk indikator menanggapi hasil pekerjaan 

teman pada siklus II pertemuan pertama, tidak terdapat siswa yang memperoleh 

skor 1, 2 siswa mendapat skor 2, 12 siswa mendapat skor 3, dan 15 siswa 

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

5) Berpartisipasi aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan 

Aktivitas siswa yang kelima adalah berpartisipasi aktif dalam bertanya 

dan menjawab pertanyaan. Terdapat 10 siswa yang mendapat skor 4, dimana 

mereka sudah mulai percaya diri dalam dalam bertanya dan menjawab pertanyaan, 

dan berani bertanya pada guru apabila mengalami kesulitan. Perolehan skor untuk 

indikator berpartisipasi aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan siklus II 

pertemuan pertama, terdapat 4 siswa yang memperoleh skor 1, 5 siswa mendapat 

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

yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 2,9. 

6) Memberi umpan balik yang positif 

Aktivitas siswa yang keenam adalah memberi umpan balik yang positif.  

Terdapat 9 siswa yang mendapat skor 4, dimana siswa tersebut benar-benar dapat 

memberi umpan balik yang positif, berani menjawab pertanyaan guru, 
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mengerjakan evaluasi dengan nilai di atas batas ketuntasan dan melaksanakan 

perintah yang diberikan guru. Siswa yang lain masih kurang memperhatikan 

perintah guru dan kurang percaya diri dalam menjawab pertanyaan. Perolehan 

skor untuk indikator mengerjakan soal latihan yang diberikan guru pada siklus II 

pertemuan pertama, terdapat 1 siswa yang memperoleh skor 1, 5 siswa mendapat 

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

yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 3. 

7) Mengerjakan evaluasi dengan tertib 

Aktivitas siswa yang ketujuh adalah engerjakan evaluasi dengan tertib.  

Terdapat 12 siswa yang mendapat skor 4, dimana siswa tersebut benar-benar 

dapat mengerjakan evaluasi dengan tertib, percaya diri, dan mengerjakan dengan 

tepat waktu. Siswa yang lain masih kurang percaya diri, masih sering bertanya 

teman. Perolehan skor untuk indikator mengerjakan soal latihan yang diberikan 

guru pada siklus II pertemuan pertama, tidak terdapat siswa yang memperoleh 

skor 1, 4 siswa mendapat skor 2, 13 siswa mendapat skor 3, dan 12 siswa 

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

Berdasarkan tabel hasil observasi aktivitas siswa siklus II pertemuan I 

meningkat, terbukti diperoleh rata-rata skor sejumlah 23,2 dengan kategori sangat 

baik dan presentase sebesar 82,7%. 

c. Deskripsi Observasi Hasil Keterampilan Menulis 

Hasil observasi keterampilan menulis siswa pada pelaksanaan tindakan 

siklus II pertemuan I melalui model Direct Instruction dengan media Macromedia 

Flash diperoleh data sebagai berikut: 
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Tabel 4.13 Hasil observasi keterampilan menulis siklus II petemuan I. 

No Indikator 
Jumlah Siswa yang 

Mendapat Skor  
Jum- 
lah 

Skor 

Rata - 
rata 
skor 1 2 3 4 

1. Ketepatan penulisan Aksara 
Jawa 0 0 6 23 110 3,79 

2. Ketepatan penulisan 
pasangan 3 4 11 11 88 3,03 

3. Ketepatan penempatan 
pasangan 2 4 8 15 94 3,24 

4. Keterbacaan penulisan 0 3 12 14 98 3,38 
Jumlah rata-rata skor 13,4 

% Keberhasilan 84,1% 
Kategori baik 

 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan menulis siswa pada siklus II 

pertemuan I diukur berdasarkan ketepatan penulisan aksara Jawa, ketepatan 

penulisan pasangan, ketepatan penempatan pasangan, dan keterbacaan tulisan 

diperoleh jumlah skor rata-rata 13,4 dengan presentase yang dicapai sebesar 

84,1% dengan kategori baik. 

Selanjutnya hasil belajar berdasarkan hasil evaluasi akhir dapat 

diperoleh data sebagai berikut: 

 

Tabel 4.14 Hasil Belajar Siklus II pertemuan I 

No Pencapaian Siklus II pertemuan I 

1 Nilai rata-rata 80,5 

2 Nilai terendah 50 

3 Nilai tertinggi 100 

4 Jumlah siswa tuntas 24 

5 Jumlah siswa tidak tuntas 5 

6 Jumlah skor 2335 
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Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan dengan rincian dari hasil 

belajar siswa adalah sebagai berikut. 

1) Rata-rata siswa 

Rata-rata siswa diperoleh dari jumlah Nilai keseluruhan dibagi jumlah 

siswa yaitu: 2335: 29= 80,5 

2) Nilai terendah 

Siswa yang mendapat nilai terendah 50 dikarenakan dari 10 soal 

evaluasi yang diberikan guru hanya 5 soal yang dijawab siswa dengan benar, 

sehingga siswa tersebut mendapat nilai 50. 

3) Nilai tertinggi 

Siswa yang mendapat nilai tertinggi 100 diperoleh dari 10 soal evaluasi 

yang diberikan guru siswa tersebut dapat menjawab 10 soal evaluasi dengan benar 

sehingga siperoleh nilai 100. 

4) Jumlah siswa tuntas 

Pada siklus II pertemuan I, 24 siswa tuntas dalam pembelajaran 

dikarenakan hasil evaluasi yang dikerjakan melebihi KKM yang telah ditentukan 

yaitu ≥61. 

Sedangkan persentase ketuntasan hasil belajar siswa dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.15 Ketuntasan hasil belajar siswa 

Pencapaian Siklus I pertemuan II 

Tuntas 82,75% 

Tidak Tuntas 17,24% 
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4.1.2.1.4 Refleksi 

Hasil refleksi pada siklus II pertemuan I melalui model Direct 

Instrution dengan media Macromedia Flash dalam pembelajaran bahasa Jawa 

adalah sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru mengalami peningkatan pada siklus II pertemuan I. Hal 

tersebut tampak pada hasil observasi yang telah dilaksanakan oleh observer. 

Skor keterampilan guru yang diperoleh adalah 36 dengan kategori baik. 

Persentase ketercapaian meningkat dari 77% menjadi 81%. Oleh karena itu, 

keterampilan guru telah memenuhi indikator keberhasilan yang ditentukan. 

b. Aktivitas belajar siswa selama mengikuti pembelajaran mengalami 

peningkatan pada siklus II pertemuan I. Hal tersebut tampak pada hasil 

observasi, dengan perolehan skor sejumlah 23,2. Persentase ketuntasan sebesar 

82,7% kategori sangat baik. Hasil observasi telah memenuhi indikator 

keberhasilan aktivitas siswa yang telah ditentukan. 

c. Keterampilan menulis aksara Jawa masih belum maksimal, namun sudah 

mengalami peningkatan dari siklus I pertemuan II. Hal tersebut tampak dari 

hasil observasi, dengan memperoleh skor sejumlah 13,4. Skor tersebut masuk 

dalam kategori baik dengan persentasi ketuntasan sebesar 84,1%. Hal ini telah 

mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan. 

d. Hasil belajar keterampilan menulis aksara Jawa masih belum dapat mencapai 

indikator keberhasilan yang ditetapkan. Hat tersebut tampak pada hasil 

observasi. Sebanyak 24 siswa telah mencapai ketuntasan belajar, sedangkan 5 

siswa masih belum mencapai nilai ketuntasan. Nilai rata-rata siswa adalah 80,5 

dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 82,7%. 
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4.1.2.1.5 Revisi 

Berdasarkan pada refleksi tindakan yang telah dilaksanakan, maka perlu 

dilaksanakan perbaikan. Perbaikan dilakukan untuk melaksanakan tindakan siklus 

II pertemuan II, diantaranya meliputi: 

a. Guru lebih meningkatkan variasi keterampilan dalam mengajar supaya tercipta 

kondisi pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. 

b. Guru lebih mengondisikan siswa untuk tidak terburu-buru dalam mengerjakan 

evaluasi agar siswa selalu fokus pada pembelajaran. 

c. Penambahan variasi latihan soal, agar siswa terbiasa menulis aksara Jawa 

secara jelas dan rapi. 

4.1.2.2 Pertemuan Kedua 

4.1.2.2.1 Perencanaan 

Beberapa hal yang dipersiapkan dalam perencanaan tindakan siklus II 

pertemuan II antara lain: 

a. Menelaah materi pembelajaran bahasa Jawa kelas VB semester II yang akan 

dilakukan tindakan penelitian serta menelaah indikator bersama tim kolaborasi. 

b. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai dengan indikator 

yang telah ditetapkan dan skenario pembelajaran dengan model Direct 

Instruction dan media Macromedia Flash. 

c. Menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran. 

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

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru dalam penelitian 
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4.1.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada tanggal  19 

Februari 2013. Dengan kegiatan meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan 

kegiatan akhir.  

a. Kegiatan awal 

Kegiatan awal dilaksanakan guru dengan melakukan pengkondisian kelas, 

apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan memberi motivasi kepada 

siswa. Apersepsi dilakukan dengan bertanya seputar aksara Jawa khususnya 

aksara carakan. Pengkondisian kelas diawali dengan doa bersama dan absensi. 

Tujuan pembelajaran disampaikan setelah melakukan apersepsi. Sedangkan 

motivasi dilakukan untuk memusatkan perhatian siswa pada kegiatan 

pembelajaran. 

b. Kegiatan inti 

Kegiata inti terdiri dari eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. 

a) Mendemonstrasikan materi pembelajaran dengan media Macromedia Flash 

b) Guru memberikan soal latihan kepada siswa. 

c) Siswa ke depan kelas menuliskan aksara Jawa di papan tulis. 

d) Membimbing siswa bila menemui kesulitan. 

e) Guru memberikan penguatan dan motivasi. 

f) Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

g) Guru melaksanakan tindak lanjut. 
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c. Kegiatan akhir 

Pada kegiatan akhir siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Setelah selesai guru membagikan 

lembar soal evaluasi dan meminta siswa untuk mengerjakannya sesuai dengan 

instruksi yang diberikan guru. Dan pada akhir kegiatan guru menutup kegiatan 

pembelajaran. 

4.1.2.2.3 Observasi 

a. Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Observasi keterampilan guru pada pelaksanaan tindakan siklus II 

pertemuan II melalui model Direct Instruction dengan media Macromedia Flash 

diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.16 Hasil observasi keterampilan guru pada siklus II pertemuan II 
No. Indikator Pengamatan Skor 

1. Pengkondisian kelas. 4 

2. Mempersiapkan media dan sumber belajar. 4 

3. Melakukan apersepsi. 3 

4. Mengemukakan tujuan pembelajaran. 3 

5. Mendemonstrasikan materi pembelajaran. 3 

6. Memberikan soal latihan. 4 

7. Membimbing siswa dalam latihan. 3 

8. Memeriksa pemahaman dan memberikan umpan balik. 4 

9. Memberikan penguatan kepada siswa 3 

10. Melakukan evaluasi 4 

11. Menutup pelajaran 4 

Jumlah Total Perolehan Skor 39 

Kategori sangat baik 

Persentase keberhasilan 88,6% 
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Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II pertemuan II, diperoleh 

data dengan pemaparan secara terperinci sebagai berikut: 

(1) Mempersiapkan media dan sumber belajar 

Mempersiapkan media dan sumber belajar mendapat skor 4. Deskriptor 

yang tampak adalah mempersiapkan RPP, sumber belajar, media Macromedia 

Flash, dan menyiapkan laptop serta LCD. 

(2) Pengkondisian kelas 

Pengkondisian kelas memperoleh skor 4. Deskriptor yang tampak 

adalah ketika guru mengawali pembelajaran dengan memimpin berdoa, 

melaksanakan absensi, mengkondisikan siswa agar duduk di tempatnya masing-

masing, dan mengarahkan siswa mempersiapkan sumber belajarnya masing-

masing. 

(3) Melakukan apersepsi 

Melakukan apersepsi mendapat skor 3. Deskriptor yang tampak adalah 

guru telah memberikan memberikan pertanyaan yang menarik antusias siswa, 

memberikan kesempatan menjawab secara merata, dan memberikan penguatan 

verbal kepada siswa yang menjawab. 

(4) Mengemukakan tujuan pembelajaran 

Mengemukakan tujuan pembelajaran mendapat skor 3. Deskriptor yang 

tampak adalah guru mengemukakan tujuan pembelajaran dengan suara nyaring, 

tujuan pembelajaran sesuai dengan RPP, dan menjelaskan tujuan pembelajaran 

agar siswa paham. 
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(5) Mendemonstrasikan materi pembelajaran 

Keterampilan guru dalam mendemonstrasikan materi pembelajaran 

memperoleh skor 3. Hal ini nampak pada saat pembelajaran guru telah memenuhi 

deskriptor menampilkan materi aksara Jawa dengan Macromedia Flash, 

memberikan contoh penggunaan pasangan, dan memberikan soal disertai dengan 

cara menuliskannya. 

(6) Memberikan soal latihan 

Keterampilan guru dalam memberikan soal latihan memperoleh skor 4. 

Deskriptor yang tampak adalah guru telah memberikan soal sesuai dengan 

indikator, memberikan kesempatan untuk berpikir, menunjuk siswa untuk maju 

mengerjakan latihan, dan memberikan kesempatan menjawab secara merata. 

(7) Membimbing siswa dalam latihan 

Membimbing siswa dalam latihan memperoleh skor 3. Deskriptor yang 

tampak adalah guru telah membimbing siswa dengan suara yang jelas ketika 

terdapat beberapa siswa masih mengalami kesulitan dan berjalan memeriksa 

pekerjaan siswa. 

(8) Memeriksa pemahaman dan memberikan umpan balik 

Keterampilan guru dalam memeriksa pemahaman dan memberikan 

umpan balik kepada siswa memperoleh skor 4. Deskriptor yang tampak adalah 

memberikan kesempatan bertanya jawab tentang materi yang masih dirasa sulit, 

menunjukan kesalahan siswa dan segera memberikan konfirmasi dengan kata 

yang jelas, dan menyimpulkan materi bersama dengan siswa.  
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(9) Memberikan penguatan kepada siswa 

Keterampilan guru memberikan penguatan memperoleh skor 3. 

Deskriptor yang tampak adalah ketika pembelajaran guru telah memberikan kata 

pujian, memberikan tepuk tangan ketika siswa berhasil mengerjakan soal yang 

diberikan, dan memberikan motivasi kepada siswa yang belum benar dalam 

mengerjakan. 

(10) Melakukan evaluasi 

Keterampilan melakukan evalusasi mendapatkan skor 4. Deskriptor 

yang tampak adalah ketika guru memberikan evaluasi relevan sesuai dengan 

materi, memberikan petunjuk dengan jelas, mencocokan hasil evaluasi bersama 

siswa dan memberikan refleksi dari hasil evaluasi yang diperoleh siswa. 

(11) Menutup pelajaran 

Keterampilan guru dalam menutup pembelajaran memperoleh skor 4. 

Deskriptor yang tampak adalah ketika guru telah melaksanakan refleksi, 

memberikan motivasi kepada siswa, menginformasikan materi pertemuan yang 

akan datang, dan menutup pembelajaran dengan salam. 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru pada siklus II pertemuan 

II diperoleh skor 39 dengan kategori sangat baik. Rata-rata skor setiap indikator 

sebesar 3,5 dengan persentase 88,6%. 

b. Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Observasi aktivitas siswa dilaksanakan dengan mengamati aktivitas 

siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Jawa, dengan jumlah siswa 
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29 siswa yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. Hasil 

penelitian diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.17 Hasil observasi aktivitas siswa siklus II pertemuan II 

No Indikator 
Jumlah Siswa yang 

Mendapat Skor  
Jum- 
lah 

Skor 

Rata - 
rata 
skor 1 2 3 4 

1. Mendengarkan penjelasan dan arahan 
guru 

0 1 10 18 104 3,59 

2. Memperhatikan media Macromedia 
Flash yang ditampilkan 

0 2 8 19 104 3,59 

3. Mengerjakan latihan yang diberikan 
oleh guru 

0 1 12 16 102 3,52 

4. Menanggapi hasil pekerjaan teman 0 1 11 17 103 3,55 
5. Berpartisipasi aktif dalam bertanya 

dan menjawab pertanyaan 
0 7 8 14 94 3,24 

6. Memberi umpan balik yang positif  0 6 11 12 93 3,21 
7 Mengerjakan evaluasi dengan tertib. 0 2 12 15 100 3,44 

Jumlah rata-rata skor 24,13 
Presentase Keberhasilan 86,2% 

Kategori Sangat 
baik 

 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II pertemuan II, diperoleh 

data dengan pemaparan secara terperinci sebagai berikut: 

1) Mendengarkan penjelasan dan arahan guru 

Materi yang dijelaskan ada siklus II pertemuan kedua adalah menulis 

kata dan kalimat beraksara Jawa dengan menggunakan pasangan. Terdapat 18 

siswa yang mendapat skor 4, dimana mereka benar-benar mendengarkan 

penjelasan guru dengan serius, tidak mengganggu teman dan tidak becanda. Siswa 

yang lain masih mendengarkan penjelasan guru sambil diselingi bercanda, 
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bergurau, dan mengganggu teman. Perolehan skor untuk indikator mendengarkan 

penjelasan dan arahan guru pada siklus II pertemuan kedua, tidak terdapat siswa 

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

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

2) Memperhatikan media Macromedia Flash yang ditampilkan 

Aktivitas siswa yang kedua adalah memperhatikan media Macromedia 

Flash yang ditampilkan. Terdapat 19 siswa yang mendapat skor 4, dimana mereka 

benar-benar memperhatikan media Macromedia Flash yang ditampilkan, tidak 

berbicara, mencatat penjelasan guru dan tidak mengganggu teman. Siswa yang 

lain masih memperhatikan media Macromedia Flash yang ditampilkan sambil 

diselingi bercanda, tidak mencatat, dan mengganggu teman. Perolehan skor untuk 

indikator memperhatikan media Macromedia Flash yang ditampilkan pada siklus 

II pertemuan kedua, tidak terdapat siswa yang memperoleh skor 1, 2 siswa 

mendapat skor 2, 8 siswa mendapat skor 3, dan 19 siswa mendapat skor 4. Rata-

rata skor yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 3,6. 

3) Mengerjakan soal latihan yang diberikan guru 

Aktivitas siswa yang ketiga adalah mengerjakan soal latihan yang 

diberikan guru. Terdapat 16 siswa yang mendapat skor 4, dimana mereka benar-

benar mengerjakan soal latihan yang diberikan guru, percaya diri dalam 

mengerjakan, berani maju mengerjakan dan tidak mengganggu teman. Siswa yang 

lain masih mengerjakan soal latihan yang diberikan guru sambil diselingi becanda, 

tidak percaya diri, dan tidak berani maju mengerjakan. Perolehan skor untuk 

indikator mengerjakan soal latihan yang diberikan guru pada siklus II pertemuan 
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kedua, tidak terdapat siswa yang memperoleh skor 1, 1 siswa mendapat skor 2, 12 

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

diperoleh untuk indikator ini yaitu 3,5. 

4) Menanggapi hasil pekerjaan teman 

Aktivitas siswa yang keempat adalah menanggapi hasil pekerjaan 

teman.  Terdapat 17 siswa yang mendapat skor 4, dimana mereka sudah berani 

menanggapi hasil pekerjaan teman, dan berani maju meluruskan pekerjaan teman 

yang masih salah. Perolehan skor untuk indikator menanggapi hasil pekerjaan 

teman pada siklus II pertemuan kedua, tidak terdapat siswa yang memperoleh skor 

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

skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 3,5. 

5) Berpartisipasi aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan 

Aktivitas siswa yang kelima adalah berpartisipasi aktif dalam bertanya 

dan menjawab pertanyaan. Terdapat 14 siswa yang mendapat skor 4, dimana 

mereka sudah mulai percaya diri dalam dalam bertanya dan menjawab pertanyaan, 

dan berani bertanya pada guru apabila mengalami kesulitan. Perolehan skor untuk 

indikator berpartisipasi aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan siklus II 

pertemuan kedua, tidak terdapat siswa yang memperoleh skor 1, 7 siswa mendapat 

skor 2, 8 siswa mendapat skor 3, dan 14 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor 

yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 3,2. 

6) Memberi umpan balik yang positif 

Aktivitas siswa yang keenam adalah memberi umpan balik yang positif.  

Terdapat 12 siswa yang mendapat skor 4, dimana siswa tersebut benar-benar 
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dapat memberi umpan balik yang positif, berani menjawab pertanyaan guru, 

mengerjakan evaluasi dengan nilai di atas batas ketuntasan dan melaksanakan 

perintah yang diberikan guru. Siswa yang lain masih kurang memperhatikan 

perintah guru dan kurang percaya diri dalam menjawab pertanyaan. Perolehan 

skor untuk indikator mengerjakan soal latihan yang diberikan guru pada siklus II 

pertemuan kedua,tidak terdapat siswa yang memperoleh skor 1, 6 siswa mendapat 

skor 2, 11 siswa mendapat skor 3, dan 12 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor 

yang diperoleh untuk indikator ini yaitu 3,2. 

7) Mengerjakan evaluasi dengan tertib 

Aktivitas siswa yang ketujuh adalah engerjakan evaluasi dengan tertib.  

Terdapat 15 siswa yang mendapat skor 4, dimana siswa tersebut benar-benar 

dapat mengerjakan evaluasi dengan tertib, percaya diri, dan mengerjakan dengan 

tepat waktu. Siswa yang lain masih kurang percaya diri, masih sering bertanya 

teman. Perolehan skor untuk indikator mengerjakan soal latihan yang diberikan 

guru pada siklus II pertemuan kedua, tidak terdapat siswa yang memperoleh skor 

1, 2 siswa mendapat skor 2, 12 siswa mendapat skor 3, dan 15 siswa mendapat 

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

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa siklus II pertemuan II, 

diperoleh rata-rata skor sejumlah 24,13 dengan kategori sangat baik dan 

presentase sebesar 86,2%. 
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c. Deskripsi Observasi Hasil Keterampilan Menulis 

Hasil observasi keterampilan menulis siswa pada pelaksanaan tindakan 

siklus II pertemuan II melalui model Direct Instruction dengan media 

Macromedia Flash diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.18 Hasil observasi keterampilan menulis siklus II petemuan II. 

No Indikator 
Jumlah Siswa yang 

Mendapat Skor  
Jum- 
lah 

Skor 

Rata - 
rata 
skor 1 2 3 4 

1. Ketepatan penulisan Aksara 
Jawa 0 0 6 23 110 3,79 

2. Ketepatan penulisan pasangan
1 2 10 16 99 3,41 

3. Ketepatan penempatan 
pasangan 0 3 7 19 103 3,55 

4. Keterbacaan penulisan 0 1 6 22 108 3,72 
Jumlah rata-rata skor 14,5 

% Keberhasilan 90,4% 

Kategori SB 

 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan menulis siswa pada siklus II 

pertemuan II diukur berdasarkan ketepatan penulisan aksara Jawa, ketepatan 

penulisan pasangan, ketepatan penempatan pasangan, dan keterbacaan tulisan 

diperoleh jumlah skor rata-rata 14,5 dengan presentase yang dicapai sebesar 

90,4% dengan kategori baik. 
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Selanjutnya hasil belajar berdasarkan hasil evaluasi akhir dapat 

diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.19 Hasil Belajar Siklus II pertemuan II 

No Pencapaian Siklus II pertemuan II 

1 Nilai rata-rata 90,6 

2 Nilai terendah 55 

3 Nilai tertinggi 100 

4 Jumlah siswa tuntas 28 

5 Jumlah siswa tidak tuntas 1 

6 Jumlah skor 2630 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan dengan rincian dari hasil 

belajar siswa adalah sebagai berikut. 

1) Rata-rata siswa 

Rata-rata siswa diperoleh dari jumlah Nilai keseluruhan dibagi jumlah 

siswa yaitu: 2630: 29= 90,6 

2) Nilai terendah 

Siswa yang mendapat nilai terendah 55 dikarenakan dari 10 soal 

evaluasi yang diberikan guru hanya 6 soal yang dijawab siswa dengan benar, 

sehingga siswa tersebut mendapat nilai 55. 

3) Nilai tertinggi 

Siswa yang mendapat nilai tertinggi 100 diperoleh dari 10 soal evaluasi 

yang diberikan guru siswa tersebut dapat menjawab 10 soal evaluasi dengan benar 

sehingga siperoleh nilai 100. 
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4) Jumlah siswa tuntas 

Pada siklus II pertemuan II, 28 siswa tuntas dalam pembelajaran 

dikarenakan hasil evaluasi yang dikerjakan melebihi KKM yang telah ditentukan 

yaitu ≥61. 

Sedangkan persentase ketuntasan hasil belajar siswa dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.20 Ketuntasan hasil belajar siswa 

Pencapaian Siklus II pertemuan II 

Tuntas 96,5% 

Tidak Tuntas 3,4% 

 

5) Jumlah siswa yang tidak tuntas 

Dalam pembelajaran siklus II pertemuan II terdapat 1 siswa yang belum 

tuntas, dikarenakan hasil evaluasi yang dikerjakan belum mencapai KKM yang 

telah ditentukan yaitu ≥61 

6) Jumlah Nilai 

Jumlah nilai dalam pembelajaran siklus II pertemuan II adalah 2335 

yang diperoleh dari jumlah keseluruhan  nilai hasil evaluasi siswa kelas VB SDN 

Wonosari 02 Semarang. 

Hasil belajar secara keseluruhan disajikan dalam diagram batang 

sebagai berikut: 
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82,7% dengan kategori sangat baik. Hasil observasi telah memenuhi indikator 

keberhasilan aktivitas siswa yang telah ditentukan. 

c. Keterampilan menulis aksara Jawa masih belum maksimal, namun sudah 

mengalami peningkatan dari siklus II pertemuan I. Hal tersebut tampak dari 

hasil observasi, dengan memperoleh skor sejumlah 14,5. Skor tersebut masuk 

dalam kategori sangat baik dengan persentase ketuntasan 90,4%. Hal ini telah 

mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan. 

d. Hasil belajar keterampilan menulis aksara Jawa dapat mencapai indikator 

keberhasilan yang ditetapkan. Hal tersebut tampak pada hasil observasi. 

Sebanyak 28 siswa telah mencapai ketuntasan belajar, sedangkan 1 siswa 

masih belum mencapai nilai ketuntasan. Nilai rata-rata siswa adalah 90,6 

dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 96,5%. 

4.1.2.2.5 Revisi 

Berdasarkan hasil refleksi hasil observasi pelaksanaan tindakan melalui 

model Direct Instruction dengan media Macromedia Flash pada siklus II 

pertemuan II, seluruh indikator keberhasilan telah terpenuhi. Oleh karena itu, 

mutu pembelajaran harus dipertahankan. 

4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Pembahasan Hasil Temuan Penelitian 

Pembahasan hasil temuan penelitian diperoleh dari kegiatan observasi 

yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, keterampilan menulis, dan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran bahasa Jawa. Pembelajaran dilaksanakan melalui 
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model Direct Instruction dengan media Macromedia Flash pada siswa kelas VB 

SDN Wonosari 02 Semarang. 

4.2.1.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Siklus I pertemuan I, skor keterampilan guru dalam pembelajaran 

bahasa Jawa aspek menulis aksara Jawa melalui model pembelajaran Direct 

Instruction dengan media pembelajaran Macromedia Flash memperoleh jumlah 

skor 27 dengan presentase keberhasilan sebesar 61%.Kualifikasi belum tuntas 

dengan kategori cukup. Sedangkan siklus I pertemuan II, skor keterampilan guru 

dalam pembelajaran bahasa Jawa aspek menulis aksara Jawa melalui model 

pembelajaran Direct Instruction dengan media pembelajaran Macromedia Flash 

mengalami peningkatan dengan memperoleh jumlah skor 34 dengan presentase 

keberhasilan sebesar 77%. Kualifikasi tuntas dengan kategori baik.  

Siklus II pertemuan I, skor keterampilan guru dalam pembelajaran 

bahasa Jawa aspek menulis aksara Jawa melalui model pembelajaran Direct 

Instruction dengan media pembelajaran Macromedia Flash meningkat dari hasil 

observasi siklus I pertemuan II. Terbukti dengan memperoleh jumlah skor 37 

dengan presentase keberhasilan sebesar 84%. Kualifikasi tuntas dengan kategori 

sangat baik. Sedangkan pertemuan II, skor keterampilan guru dalam pembelajaran 

bahasa Jawa aspek menulis aksara Jawa melalui model pembelajaran Direct 

Instruction dengan media pembelajaran Macromedia Flash mengalami 

peningkatan dengan memperoleh jumlah skor 39 dengan presentase keberhasilan 

sebesar 88,6%. Kualifikasi tuntas dengan kategori sangat baik. 
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Jika dikaitkan dengan keterampilan guru menurut Hasibuan dan 

Moedjiono (2010), yang meliputi: keterampilan memberikan penguatan, 

keterampilan bertanya, keterampilan menggunakan variasi, keterampilan 

menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup kelompok kecil dan 

perorangan, mengelola kelas, dan membimbing diskusi kelompok kecil. Guru 

telah melaksanakan kedelapan keterampilan tersebut. Hal ini terlihat dari indikator 

yang muncul pada saat pelaksanaan pembelajaran. Indikator tersebut juga 

dikaitkan dengan tahapan-tahapan model Direct Instruction dengan media 

Macromedia Flash menurut Arends (2008). Tahapan tersebut antara lain: fase 

review, fase demonstrasi, fase latihan terbimbing, dan fase latihan mandiri. 

Peningkatan dalam setiap pertemuan juga terjadi disetiap aspek. 

Pemaparan peningkatan dari setiap pertemuan pada setiap aspek keterampilan 

guru adalah sebagai berikut. 

a. Siklus I Pertemuan I 

Aspek mempersiapkan media dan sumber pembelajaran siklus I 

pertemuan pertama telah memperoleh skor 4. Hal tersebut dikarenakan guru telah 

menyiapkan sumber pembelajaran, mempersiapkan media, laptop, LCD, dan RPP 

sebelum pembelajaran dimulai. 

Aspek pengkondisian kelas memperoleh skor 2 di siklus I pertemuan 

pertama. Dalam hal ini terdapat 2 deskriptor yang tampak. Indikator tersebut 

tampak ketika guru mengawali pembelajaran dengan memimpin berdoa dan 

selanjutnya melaksanakan absensi serta mengkondisikan siswa agar duduk di 

tempatnya masing-masing. Hal tersebut menunjukkan keterampilan guru dalam 
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mengkondisikan kelas masih kurang sehingga perlu dilaksanakan perbaikan pada 

pertemuan selanjutnya. Kegiatan ini menunjukan aplikasi keterampilan guru 

dalam membuka pelajaran dengan menciptakan suasana siap mental dan 

menimbulkan perhatian agar siswa terpusat kepada apa yang akan dipelajari 

(Hasibuan dan Moedjiono, 2010: 73). 

Aspek melakukan apersepsi memperoleh skor 2 pada siklus I pertemuan 

pertama. Dalam hal ini terdapat 2 deskriptor yang tampak. Guru telah memberikan 

pertanyaan yang menggali pengetahuan siswa dan kesempatan menjawab secara 

merata. Kegiatan tersebut menunjukan bahwa guru mampu merangsang rasa ingin 

tahu peserta didik untuk memberikan atensi dan perhatian dalam proses 

pembelajaran (Agus Supriyono, 2009: 166). 

Aspek mengemukakan tujuan pembelajaran memperoleh skor 2 pada 

siklus I pertemuan pertama. Hal tersebut dikarenakan guru telah guru telah 

mengemukakan tujuan pembelajaran dengan suara nyaring, tujuan pembelajaran 

sesuai dengan RPP, dan menjelaskan tujuan pembelajaran agar siswa paham. Hal 

tersebut menunjukan bahwa guru telah melakukan keterampilan membuka 

pelajaran dengan menimbulkan rasa ingin tahu siswa, memberikan gambaran 

tentang apa yang akan dipelajari, dan menjelaskan apa yang akan dicapai dalam 

pembelajaran (Hasibuan dan Moedjiono, 2010:74). 

Aspek mendemonstrasikan materi pembelajaran memperoleh skor 3 

pada siklus I pertemuan pertama. Skor ini tetap dari siklus I pertemuan pertama. 

Hal tersebut dikarenakan guru telah guru telah menampilkan materi aksara Jawa 

dengan Macromedia Flash, memberikan contoh penggunaan pasangan, dan 
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memberikan soal disertai dengan cara menuliskannya. Aspek demonstrasi adalah 

upaya penjelasan materi yang merupakan kegiatan guru dalam berinteraksi dengan 

siswa untuk menanamkan pengetahuan kepada siswa sehingga siswa mudah 

menerima materi yang diajarkan (Djamarah, 2010: 130). 

Aspek memberikan soal latihan memperoleh skor 2 pada siklus I 

pertemuan pertama. Hal tersebut dikarenakan guru telah memberikan soal sesuai 

dengan indikator dan memberikan kesempatan untuk berpikir. Kegiatan tersebut 

merupakan keterampilan guru agar siswa memperoleh pemahaman dan 

meningkatkan daya pikir secara kritis, analitis, serta aplikatif (Rusman, 2012: 

118).  

Aspek membimbing siswa dalam latihan memperoleh skor 2 pada 

siklus I. Hal tersebut dikarenakan guru telah membimbing siswa dengan suara 

yang jelas ketika terdapat beberapa siswa masih mengalami kesulitan dan berjalan 

memerisa pekerjaan siswa. Hal ini menunjukan bahwa guru telah melakukan 

bimbingan kepada siswa untuk membantu siswa maju mengerjakan tanpa 

mengalami frustasi (Hasibuan dan Moedjiono, 2010: 79). 

Aspek memeriksa pemahaman dan memberikan umpan balik 

memperoleh skor 2 pada siklus I pertemuan pertama. Hal tersebut dikarenakan 

guru telah memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jawab terhadap 

materi yang masih dirasa sulit dan menunjukan kesalahan siswa dan segera 

memberikan konfirmasi. Hal tersebut menunjukan peran guru dalam 

meningkatkan interaksi antara siswa dan membantu meluruskan pendapat siswa 

(Djamarah, 2010: 117). 
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Aspek memberikan penguatan kepada siswa memperoleh skor 2 pada 

siklus I pertemuan pertama. Hal tersebut dikarenakan guru telah memberikan kata 

pujian dan memberikan tepuk tangan ketika siswa berhasil mengerjakan soal yang 

diberikan. Aspek pemberian penguatan dilakukan dengan tujuan agar perhatian 

siswa meningkat, membangkitkan motivasi siswa, dan mengubah sikap yang 

mengganggu ke arah tingkah laku belajar yang produktif (Hasibuan dan 

Moedjiono, 2010: 58). 

Aspek melakukan evaluasi memperoleh skor 4 pada siklus I pertemuan 

pertama. Hal tersebut dikarenakan guru telah memberikan evaluasi relevan sesuai 

dengan materi, memberikan petunjuk dengan jelas, mencocokan hasil evaluasi 

bersama siswa dan memberikan refleksi dari hasil evaluasi yang diperoleh siswa. 

Hal tersebut menunjukan upaya guru untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa 

terhadap materi yang diajarkan (Rusman, 2012: 13). 

Aspek menutup pelajaran memperoleh skor 2 pada siklus I pertemuan 

pertama. Hal tersebut dikarenakan guru telah melaksanakan refleksi dan 

memberikan motivasi kepada siswa untuk selalu belajar lebih giat. Hal tersebut 

merupakan salah satu keterampilan guru dalam menutup pembelajaran dengan 

melaksanakan review tentang apa yang telah dipelajari peserta didik selama dan 

menjelang akhir pelajaran (Djamarah, 2010: 143). 
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b. Siklus I pertemuan II 

Aspek mempersiapkan media dan sumber pembelajaran siklus I 

pertemuan kedua tetap memperoleh skor 4. Hal tersebut dikarenakan sebelum 

pembelajaran dimulai guru telah menyiapkan sumber belajar, mempersiapkan 

media, laptop, LCD, dan RPP. 

Aspek pengkondisian kelas memperoleh skor 4 di siklus I pertemuan 

kedua atau meningkat dari pertemuan pertama. Hal ini dikarenakan 4 deskriptor 

telah tampak. Indikator tersebut tampak ketika guru mengawali pembelajaran 

dengan memimpin berdoa, melaksanakan absensi, mengkondisikan siswa agar 

duduk di tempatnya masing-masing, dan mengarahkan siswa mempersiapkan 

sumber belajarnya masing-masing. Hal tersebut menunjukkan keterampilan guru 

dalam mengkondisikan kelas masih kurang sehingga perlu dilaksanakan perbaikan 

pada pertemuan selanjutnya. Kegiatan ini menunjukan aplikasi keterampilan guru 

dalam membuka pelajaran dengan menciptakan suasana siap mental dan 

menimbulkan perhatian agar siswa terpusat kepada apa yang akan dipelajari 

(Hasibuan dan Moedjiono, 2010: 73). 

Aspek melakukan apersepsi memperoleh skor 3 pada siklus I pertemuan 

kedua atau meningkat dari pertemuan pertama. Dalam hal ini terdapat 3 deskriptor 

yang tampak. Guru telah memberikan pertanyaan yang menggali pengetahuan 

siswa, memberikan pertanyaan yang menarik antusias siswa, dan memberikan 

kesempatan menjawab secara merata. Kegiatan tersebut menunjukan bahwa guru 

mampu merangsang rasa ingin tahu peserta didik untuk memberikan atensi dan 

perhatian dalam proses pembelajaran (Agus Supriyono, 2009: 166). 
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Aspek mengemukakan tujuan pembelajaran memperoleh skor 3 pada 

siklus I pertemuan kedua, meningkat dari pertemuan pertama. Hal tersebut 

dikarenakan guru telah mengemukakan tujuan pembelajaran dengan suara 

nyaring, tujuan pembelajaran sesuai dengan RPP, dan menuliskannya di papan 

tulis. Hal tersebut menunjukan bahwa guru telah melakukan keterampilan 

membuka pelajaran dengan menimbulkan rasa ingin tahu siswa, memberikan 

gambaran tentang apa yang akan dipelajari, dan menjelaskan apa yang akan 

dicapai dalam pembelajaran (Hasibuan dan Moedjiono, 2010:74). 

Aspek mendemonstrasikan materi pembelajaran memperoleh skor 3 

pada siklus I pertemuan kedua. Skor ini tetap dari siklus I pertemuan pertama. Hal 

tersebut dikarenakan guru telah guru telah menampilkan materi aksara Jawa 

dengan Macromedia Flash, memberikan contoh penggunaan pasangan, dan 

memberikan soal disertai dengan cara menuliskannya. Aspek demonstrasi adalah 

upaya penjelasan materi yang merupakan kegiatan guru dalam berinteraksi dengan 

siswa untuk menanamkan pengetahuan kepada siswa sehingga siswa mudah 

menerima materi yang diajarkan (Djamarah, 2010: 130). 

Aspek memberikan soal latihan memperoleh skor 2 pada siklus I 

pertemuan kedua. Hal tersebut dikarenakan guru telah memberikan soal sesuai 

dengan indikator dan memberikan kesempatan untuk berpikir. Kegiatan tersebut 

merupakan keterampilan guru agar siswa memperoleh pemahaman dan 

meningkatkan daya pikir secara kritis, analitis, serta aplikatif (Rusman, 2012: 

118).  
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Aspek membimbing siswa dalam latihan memperoleh skor 2 pada 

siklus I pertemuan kedua. Hal tersebut dikarenakan guru telah membimbing siswa 

dengan suara yang jelas ketika terdapat beberapa siswa masih mengalami 

kesulitan dan berjalan memerisa pekerjaan siswa. Hal ini menunjukan bahwa guru 

telah melakukan bimbingan kepada siswa untuk membantu siswa maju 

mengerjakan tanpa mengalami frustasi (Hasibuan dan Moedjiono, 2010: 79). 

Aspek memeriksa pemahaman dan memberikan umpan balik 

memperoleh skor 2 pada siklus I pertemuan kedua. Hal tersebut dikarenakan guru 

telah memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jawab terhadap materi 

yang masih dirasa sulit dan menunjukan kesalahan siswa dan segera memberikan 

konfirmasi. Hal tersebut menunjukan peran guru dalam meningkatkan interaksi 

antara siswa dan membantu meluruskan pendapat siswa (Djamarah, 2010: 117). 

Aspek memberikan penguatan kepada siswa memperoleh skor 3 pada 

siklus I pertemuan kedua, meningkat dari pertemuan pertama. Hal tersebut 

dikarenakan guru telah memberikan kata pujian, memberikan tepuk tangan ketika 

siswa berhasil mengerjakan soal yang diberikan, dan memberikan motivasi 

kepada siswa yang belum benar dalam mengerjakan. Aspek pemberian penguatan 

dilakukan dengan tujuan agar perhatian siswa meningkat, membangkitkan 

motivasi siswa, dan mengubah sikap yang mengganggu ke arah tingkah laku 

belajar yang produktif (Hasibuan dan Moedjiono, 2010: 58). 

Aspek melakukan evaluasi memperoleh skor 4 pada siklus I pertemuan 

kedua. Hal tersebut dikarenakan guru telah memberikan evaluasi relevan sesuai 

dengan materi, memberikan petunjuk dengan jelas, mencocokan hasil evaluasi 
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bersama siswa dan memberikan refleksi dari hasil evaluasi yang diperoleh siswa. 

Hal tersebut menunjukan upaya guru untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa 

terhadap materi yang diajarkan (Rusman, 2012: 13). 

Aspek menutup pelajaran memperoleh skor 3 pada siklus I pertemuan 

kedua, meningkat dari pertemuan pertama. Hal tersebut dikarenakan guru telah 

melaksanakan refleksi, memberikan motivasi kepada siswa, dan menutup 

pembelajaran dengan salam. Hal tersebut merupakan salah satu keterampilan guru 

dalam menutup pembelajaran dengan melaksanakan review tentang apa yang telah 

dipelajari peserta didik selama dan menjelang akhir pelajaran (Djamarah, 2010: 

143). 

c. Siklus II pertemuan I 

Aspek mempersiapkan media dan sumber pembelajaran siklus II 

pertemuan pertama tetap memperoleh skor 4. Hal tersebut dikarenakan sebelum 

pembelajaran dimulai guru telah menyiapkan sumber belajar, mempersiapkan 

media, laptop, LCD, dan RPP. 

Aspek pengkondisian kelas memperoleh skor 4 di siklus II pertemuan 

pertama atau tetap dari siklus I pertemuan kedua. Hal ini dikarenakan 4 deskriptor 

tampak. Indikator tersebut tampak ketika guru mengawali pembelajaran dengan 

memimpin berdoa, melaksanakan absensi, mengkondisikan siswa agar duduk di 

tempatnya masing-masing, dan mengarahkan siswa mempersiapkan sumber 

belajarnya masing-masing. Hal tersebut menunjukkan keterampilan guru dalam 

mengkondisikan kelas masih kurang sehingga perlu dilaksanakan perbaikan pada 

pertemuan selanjutnya. Kegiatan ini menunjukan aplikasi keterampilan guru 



125 

 

dalam membuka pelajaran dengan menciptakan suasana siap mental dan 

menimbulkan perhatian agar siswa terpusat kepada apa yang akan dipelajari 

(Hasibuan dan Moedjiono, 2010: 73). 

Aspek melakukan apersepsi memperoleh skor 4 pada siklus II 

pertemuan pertama atau meningkat dari siklus I pertemuan kedua. Dalam hal ini 

terdapat 4 deskriptor yang tampak. Guru telah memberikan pertanyaan yang 

menggali pengetahuan siswa, memberikan pertanyaan yang menarik antusias 

siswa, memberikan kesempatan menjawab secara merata, dan memberikan 

penguatan verbal kepada siswa yang menjawab. Kegiatan tersebut menunjukan 

bahwa guru mampu merangsang rasa ingin tahu peserta didik untuk memberikan 

atensi dan perhatian dalam proses pembelajaran (Agus Supriyono, 2009: 166). 

Aspek mengemukakan tujuan pembelajaran memperoleh skor 3 pada 

siklus II pertemuan pertama, atau tetap dari siklus I pertemuan kedua. Hal tersebut 

dikarenakan guru telah mengemukakan tujuan pembelajaran dengan suara 

nyaring, tujuan pembelajaran sesuai dengan RPP, dan menuliskannya di papan 

tulis. Hal tersebut menunjukan bahwa guru telah melakukan keterampilan 

membuka pelajaran dengan menimbulkan rasa ingin tahu siswa, memberikan 

gambaran tentang apa yang akan dipelajari, dan menjelaskan apa yang akan 

dicapai dalam pembelajaran (Hasibuan dan Moedjiono, 2010:74). 

Aspek mendemonstrasikan materi pembelajaran memperoleh skor 3 

pada siklus II pertemuan pertama. Skor ini tetap dari siklus I pertemuan kedua. 

Hal tersebut dikarenakan guru telah guru telah menampilkan materi aksara Jawa 

dengan Macromedia Flash, memberikan contoh penggunaan pasangan, dan 
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memberikan soal disertai dengan cara menuliskannya. Aspek demonstrasi adalah 

upaya penjelasan materi yang merupakan kegiatan guru dalam berinteraksi dengan 

siswa untuk menanamkan pengetahuan kepada siswa sehingga siswa mudah 

menerima materi yang diajarkan (Djamarah, 2010: 130). 

Aspek memberikan soal latihan memperoleh skor 4 pada siklus II 

pertemuan pertama, meningkar dari siklus I pertemuan kedua. Hal tersebut 

dikarenakan guru telah memberikan soal sesuai dengan indikator, memberikan 

kesempatan untuk berpikir, menunjuk siswa untuk maju mengerjakan latihan, dan 

memberikan kesempatan menjawab secara merata. Kegiatan tersebut merupakan 

keterampilan guru agar siswa memperoleh pemahaman dan meningkatkan daya 

pikir secara kritis, analitis, serta aplikatif (Rusman, 2012: 118). 

Aspek membimbing siswa dalam latihan memperoleh skor 3 pada 

siklus II pertemuan pertama, atau meningkat dari pertemuan sebelumnya. Hal 

tersebut dikarenakan guru telah membimbing siswa dengan suara yang jelas 

ketika terdapat beberapa siswa masih mengalami kesulitan dan berjalan memerisa 

pekerjaan siswa. Hal ini menunjukan bahwa guru telah melakukan bimbingan 

kepada siswa untuk membantu siswa maju mengerjakan tanpa mengalami frustasi 

(Hasibuan dan Moedjiono, 2010: 79). 

Aspek memeriksa pemahaman dan memberikan umpan balik 

mengalami peningkatan dengan memperoleh skor 4 pada siklus II pertemuan 

pertama. Hal tersebut dikarenakan guru telah memberikan kesempatan bertanya 

jawab tentang materi yang masih dirasa sulit, menunjukan kesalahan siswa dan 

segera memberikan konfirmasi dengan kata yang jelas, dan menyimpulkan materi 
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bersama dengan siswa. Hal tersebut menunjukan peran guru dalam meningkatkan 

interaksi antara siswa dan membantu meluruskan pendapat siswa (Djamarah, 

2010: 117). 

Aspek memberikan penguatan kepada siswa memperoleh skor 3 pada 

siklus II pertemuan pertama, skor tetap dari pertemuan sebelumnya. Hal tersebut 

dikarenakan guru telah memberikan kata pujian, memberikan tepuk tangan ketika 

siswa berhasil mengerjakan soal yang diberikan, dan memberikan motivasi 

kepada siswa yang belum benar dalam mengerjakan. Aspek pemberian penguatan 

dilakukan dengan tujuan agar perhatian siswa meningkat, membangkitkan 

motivasi siswa, dan mengubah sikap yang mengganggu ke arah tingkah laku 

belajar yang produktif (Hasibuan dan Moedjiono, 2010: 58). 

Aspek melakukan evaluasi memperoleh skor 4 pada siklus II pertemuan 

pertama. Hal tersebut dikarenakan guru telah memberikan evaluasi relevan sesuai 

dengan materi, memberikan petunjuk dengan jelas, mencocokan hasil evaluasi 

bersama siswa dan memberikan refleksi dari hasil evaluasi yang diperoleh siswa. 

Hal tersebut menunjukan upaya guru untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa 

terhadap materi yang diajarkan (Rusman, 2012: 13). 

Aspek menutup pelajaran memperoleh skor 3 pada siklus II pertemuan 

pertama, skor tetap dari pertemuan sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan guru 

telah melaksanakan refleksi, memberikan motivasi kepada siswa, dan menutup 

pembelajaran dengan salam. Hal tersebut merupakan salah satu keterampilan guru 

dalam menutup pembelajaran dengan melaksanakan review tentang apa yang telah 
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dipelajari peserta didik selama dan menjelang akhir pelajaran (Djamarah, 2010: 

143). 

d. Siklus II pertemuan II 

Aspek mempersiapkan media dan sumber pembelajaran siklus II 

pertemuan kedua memperoleh skor 4. Hal tersebut dikarenakan guru telah 

menyiapkan sumber pembelajaran, mempersiapkan media, laptop, LCD, dan RPP. 

Aspek pengkondisian kelas pada siklus II pertemuan pertama dan 

kedua, aspek tersebut tetap memperoleh skor 4. Hal tersebut dikarenakan guru 

telah mengawali pembelajaran dengan doa dan absensi, pengkondisian siswa, dan 

telah memberikan motivasi. Hal tersebut menunjukan aplikasi keterampilan guru 

dalam membuka pelajaran dengan menciptakan suasana siap mental dan 

menimbulkan perhatian agar siswa terpusat kepada apa yang akan dipelajari 

(Hasibuan dan Moedjiono, 2010: 73). 

Aspek melakukan apersepsi pada siklus II tetap memperoleh skor 3. Hal 

tersebut dikarenakan guru telah guru telah memberikan memberikan pertanyaan 

yang menarik antusias siswa, memberikan kesempatan menjawab secara merata, 

dan memberikan penguatan verbal kepada siswa yang menjawab. Kegiatan 

tersebut menunjukan bahwa guru mampu merangsang rasa ingin tahu peserta 

didik untuk memberikan atensi dan perhatian dalam proses pembelajaran (Agus 

Supriyono, 2009: 166). 

Aspek mengemukakan tujuan pembelajaran pada siklus II tetap 

memperoleh skor 3. Hal tersebut dikarenakan guru telah guru telah 

mengemukakan tujuan pembelajaran dengan suara nyaring, tujuan pembelajaran 
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sesuai dengan RPP, dan menjelaskan tujuan pembelajaran agar siswa paham. Hal 

tersebut menunjukan bahwa guru telah melakukan keterampilan membuka 

pelajaran dengan menimbulkan rasa ingin tahu siswa, memberikan gambaran 

tentang apa yang akan dipelajari, dan menjelaskan apa yang akan dicapai dalam 

pembelajaran (Hasibuan dan Moedjiono, 2010:74). 

Aspek mendemonstrasikan materi pembelajaran memperoleh skor 3 

pada siklus II pertemuan kedua. Hal tersebut dikarenakan guru telah guru telah 

menampilkan materi aksara Jawa dengan Macromedia Flash, memberikan contoh 

penggunaan pasangan, dan memberikan soal disertai dengan cara menuliskannya. 

Aspek demonstrasi adalah upaya penjelasan materi yang merupakan kegiatan guru 

dalam berinteraksi dengan siswa untuk menanamkan pengetahuan kepada siswa 

sehingga siswa mudah menerima materi yang diajarkan (Djamarah, 2010: 130). 

Aspek memberikan soal latihan pada siklus II pertemuan kedua 

mendapatkan skor 4. Hal tersebut dikarenakan guru telah memberikan soal sesuai 

dengan indikator, memberikan kesempatan untuk berpikir, menunjuk siswa untuk 

maju mengerjakan latihan, dan memberikan kesempatan menjawab secara merata. 

Kegiatan tersebut merupakan keterampilan guru agar siswa memperoleh 

pemahaman dan meningkatkan daya pikir secara kritis, analitis, serta aplikatif 

(Rusman, 2012: 118). 

Aspek membimbing siswa dalam latihan memperoleh skor 3 pada 

siklus II. Hal tersebut dikarenakan guru telah membimbing siswa dengan suara 

yang jelas ketika terdapat beberapa siswa masih mengalami kesulitan dan berjalan 

memerisa pekerjaan siswa. Hal ini menunjukan bahwa guru telah melakukan 
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bimbingan kepada siswa untuk membantu siswa maju mengerjakan tanpa 

mengalami frustasi (Hasibuan dan Moedjiono, 2010: 79). 

Aspek memeriksa pemahaman dan memberikan umpan balik pada 

siklus II pertemuan pertama memperoleh skor 3 dan pada pertemuan kedua 

meningkat menjadi 4. Hal tersebut dikarenakan guru telah memberikan 

kesempatan bertanya jawab tentang materi yang masih dirasa sulit, menunjukan 

kesalahan siswa dan segera memberikan konfirmasi dengan kata yang jelas, dan 

menyimpulkan materi bersama dengan siswa. Hal tersebut menunjukan peran 

guru dalam meningkatkan interaksi antara siswa dan membantu meluruskan 

pendapat siswa (Djamarah, 2010: 117). 

Aspek memberikan penguatan kepada siswa pada siklus II pertemuan 

kedua tetap memperoleh skor 3. Hal tersebut dikarenakan guru telah memberikan 

kata pujian, memberikan tepuk tangan ketika siswa berhasil mengerjakan soal 

yang diberikan, dan memberikan motivasi kepada siswa yang belum benar dalam 

mengerjakan. Aspek pemberian penguatan dilakukan dengan tujuan agar perhatian 

siswa meningkat, membangkitkan motivasi siswa, dan mengubah sikap yang 

mengganggu ke arah tingkah laku belajar yang produktif (Hasibuan dan 

Moedjiono, 2010: 58). 

Aspek melakukan evaluasi memperoleh skor 4 pada siklus II pertemuan 

pertama dan kedua. Hal tersebut dikarenakan guru telah memberikan evaluasi 

relevan sesuai dengan materi, memberikan petunjuk dengan jelas, mencocokan 

hasil evaluasi bersama siswa dan memberikan refleksi dari hasil evaluasi yang 
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diperoleh siswa. Hal tersebut menunjukan upaya guru untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan (Rusman, 2012: 13). 

Aspek menutup pelajaran pada siklus II pertemuan kedua, skor 

meningkat menjadi 4. Hal tersebut dikarenakan guru telah melaksanakan refleksi, 

memberikan motivasi kepada siswa, menginformasikan materi pertemuan yang 

akan datang, dan menutup pembelajaran dengan salam. Hal tersebut merupakan 

salah satu keterampilan guru dalam menutup pembelajaran dengan melaksanakan 

review tentang apa yang telah dipelajari peserta didik selama dan menjelang akhir 

pelajaran (Djamarah, 2010: 143). 

Berdasarkan pemaparan data di atas dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan guru dalam pembelajaran bahasa Jawa dengan model Direct 

Instruction dengan media Macromedia Flash dapat meningkat. Terbukti dengan 

adanya peningkatan jumlah skor keterampilan dari siklus I pertemuan I sampai 

siklus II pertemuan II, dari 27 menjadi 34 kemudian menjadi 37 dan menjadi 39. 

Jumlah skor keberhasilan peningkatan keterampilan guru telah melampaui 

indikator keberhasilan dengan skor skor ≥ 28. Dengan demikian penelitian 

berakhir pada siklus II pertemuan II saja tidak berlanjut ke siklus selanjutnya. 

4.2.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Siklus I pertemuan I, rata-rata aktivitas siswa dalam pembelajaran 

bahasa Jawa aspek menulis aksara Jawa melalui model pembelajaran Direct 

Instruction dengan media pembelajaran Macromedia Flash memperoleh jumlah 

rata-rata 17,1 dengan presentase keberhasilan sebesar 61,3%. Kualifikasi belum 

tuntas dengan kategori cukup. Sedangkan pada pertemuan II, rata-rata aktivitas 
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siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa aspek menulis aksara Jawa melalui model 

pembelajaran Direct Instruction dengan media pembelajaran Macromedia Flash 

memperoleh jumlah rata-rata 22,5 dengan presentase keberhasilan sebesar 80,3%. 

Kualifikasi tuntas dengan kategori baik.  

Pada siklus II pertemuan I, rata-rata aktivitas siswa dalam pembelajaran 

bahasa Jawa aspek menulis aksara Jawa melalui model pembelajaran Direct 

Instruction dengan media pembelajaran Macromedia Flash memperoleh jumlah 

rata-rata 23,2 dengan presentase keberhasilan sebesar 82,7%. Kualifikasi tuntas 

dengan kategori sangat baik. Sedangkan pada siklus II pertemuan II, rata-rata 

aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa aspek menulis aksara Jawa 

melalui model pembelajaran Direct Instruction dengan media pembelajaran 

Macromedia Flash memperoleh jumlah rata-rata 24,2 dengan presentase 

keberhasilan sebesar 86,17%. Kualifikasi tuntas dengan kategori sangat baik. 

Jika dikaitkan dengan aktivitas siswa menurut Paul B. Diedrich dalam 

Sardiman (2010), yang meliputi: mendengarkan penjelasan dan arahan guru, 

memperhatikan media Macromedia Flash yang ditampilkan, menanggapi hasil 

pekerjaan teman, berpartisipasi aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan, 

memberikan umpan balik positif, dan mengerjakan evaluasi dengan tertib. Siswa 

telah melaksanakan ketujuh aktivitas tersebut. Hal ini terlihat dari indikator yang 

muncul pada saat pelaksanaan pembelajaran. Indikator tersebut juga dikaitkan 

dengan tahapan-tahapan model Direct Instruction dengan media Macromedia 

Flash menurut Arends (2008). Tahapan tersebut antara lain: fase review, fase 

demonstrasi, fase latihan terbimbing, dan fase latihan mandiri. 
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Peningkatan dalam setiap pertemuan juga terjadi disetiap aspek. 

Pemaparan peningkatan dari setiap pertemuan pada setiap aspek aktivitas siswa 

adalah sebagai berikut. 

a. Siklus I Pertemuan I 

Aspek mendengarkan penjelasan dan arahan guru mendapatkan rata-

rata skor 2,86 pada siklus I pertemuan pertama dengan mencapai keberhasilan 

71,5% . Hal ini dikarenakan siswa telah mendengarkan penjelasan guru dengan 

serius, tidak mengganggu teman, dan tidak becanda. Hal ini menunjukan aktivitas 

siswa berupa listening activities menurut Diedrich yaitu dengan mendengarkan 

penjelasan dan uraian guru (Sardiman, 2010: 101). 

Aspek memperhatikan media Macromedia Flash yang ditampilkan rata-

rata siswa mendapatkan skor 2,59 pada siklus I pertemuan pertama dengan 

mencapai keberhasilan 64,8%. Hal ini dikarenakan siswa telah memperhatikan 

media Macromedia Flash yang ditampilkan, tidak berbicara, mencatat penjelasan 

guru, dan tidak mengganggu teman. Aspek ini telah sesuai dengan teori belajar 

sosial menurut Bandura yaitu siswa belajar dengan melakukan observasi pada 

orang lain atau suatu subjek (Arends, 2008: 296). 

Aspek mengerjakan soal latihan yang diberikan rata-rata siswa 

mendapatkan skor 2,59 pada siklus I pertemuan pertama dengan mencapai 

keberhasilan 64,8%. Hal ini dikarenakan siswa telah mengerjakan soal latihan 

yang diberikan guru, percaya diri dalam mengerjakan, berani maju mengerjakan, 

dan tidak mengganggu teman. Hal ini menunjukan bahwa siswa telah berlatih 

konsep dan keterampilan serta menerapkan pengetahuan atau keterampilan 
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tersebut ke situasi kehidupan nyata yang sesuai dengan fase latihan terbimbing 

dan mandiri (Eggen dan Kauchak, 2012: 379). 

Aspek menanggapi hasil pekerjaan teman rata-rata siswa mendapatkan 

skor 2 pada siklus I pertemuan pertama dengan mencapai keberhasilan 50%. Hal 

ini dikarenakan siswa telah berani menanggapi hasil pekerjaan teman, dan berani 

maju meluruskan pekerjaan teman yang masih salah. Hal ini menunjukan aktivitas 

siswa secara mental activities menurut Diedrich yaitu berupa aktivitas 

menanggapi hasil pekerjaan teman, memecahkan permasalahan, dan menganalisis 

masalah (Sardiman, 2010: 101). 

Aspek berpartisipasi aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan 

rata-rata siswa mendapatkan skor 2 pada siklus I pertemuan pertama dengan 

mencapai keberhasilan 50%. Hal ini dikarenakan siswa telah percaya diri dalam 

dalam bertanya dan menjawab pertanyaan, dan berani bertanya pada guru apabila 

mengalami kesulitan.  

Aspek memberi umpan balik yang positif rata-rata siswa mendapatkan 

skor 2,31 pada siklus I pertemuan pertama dengan mencapai keberhasilan 57,7%. 

Hal ini dikarenakan siswa telah berani menjawab pertanyaan guru, mengerjakan 

evaluasi dengan nilai di atas batas ketuntasan, dan melaksanakan perintah yang 

diberikan guru. Hal tersebut sesuai dengan aktivitas siswa secara oral activities 

menurut Diedrich yaitu berupa aktivitas bertanya, mengeluarkan pendapat, 

menjawab pertanyaan, dan interupsi (Sardiman, 2010: 101). 

Aspek mengerjakan evaluasi dengan tertib rata-rata siswa mendapatkan 

skor 2,83 pada siklus I pertemuan pertama dengan mencapai keberhasilan 70,7%. 
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Hal ini dikarenakan siswa telah mengerjakan evaluasi dengan tertib, percaya diri, 

dan mengerjakan dengan tepat waktu. Aspek tersebut menunjukan bahwa siswa 

telah melakukan writing activities berupa tulisan aksara Jawa (Sardiman, 2010: 

101). 

b. Siklus I pertemuan II 

Aspek mendengarkan penjelasan dan arahan guru rata-rata siswa 

mendapatkan skor 3,24 pada siklus I pertemuan kedua dengan mencapai 

keberhasilan 81%. Hal ini dikarenakan siswa telah mendengarkan penjelasan guru 

dengan serius, tidak mengganggu teman, dan tidak becanda. Hal ini menunjukan 

aktivitas siswa berupa listening activities menurut Diedrich yaitu dengan 

mendengarkan penjelasan dan uraian guru (Sardiman, 2010: 101). 

Aspek memperhatikan media Macromedia Flash yang ditampilkan rata-

rata siswa mendapatkan skor 2,41 pada siklus I pertemuan kedua dengan 

mencapai keberhasilan 85,2%. Hal ini dikarenakan siswa telah memperhatikan 

media Macromedia Flash yang ditampilkan, tidak berbicara, mencatat penjelasan 

guru, dan tidak mengganggu teman. Aspek ini telah sesuai dengan teori belajar 

sosial menurut Bandura yaitu siswa belajar dengan melakukan observasi pada 

orang lain atau suatu subjek (Arends, 2008: 296). 

Aspek mengerjakan soal latihan yang diberikan rata-rata siswa 

mendapatkan skor 3,34 pada siklus I pertemuan kedua dengan mencapai 

keberhasilan 83,5%. Hal ini dikarenakan siswa telah mengerjakan soal latihan 

yang diberikan guru, percaya diri dalam mengerjakan, berani maju mengerjakan, 

dan tidak mengganggu teman. Hal ini menunjukan bahwa siswa telah berlatih 
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konsep dan keterampilan serta menerapkan pengetahuan atau keterampilan 

tersebut ke situasi kehidupan nyata yang sesuai dengan fase latihan terbimbing 

dan mandiri (Eggen dan Kauchak, 2012: 379). 

Aspek menanggapi hasil pekerjaan teman rata-rata siswa mendapatkan 

skor 3,38 pada siklus I pertemuan kedua dengan mencapai keberhasilan 84,5%. 

Hal ini dikarenakan siswa telah berani menanggapi hasil pekerjaan teman, dan 

berani maju meluruskan pekerjaan teman yang masih salah. Hal ini menunjukan 

aktivitas siswa secara mental activities menurut Diedrich yaitu berupa aktivitas 

menanggapi hasil pekerjaan teman, memecahkan permasalahan, dan menganalisis 

masalah (Sardiman, 2010: 101). 

Aspek berpartisipasi aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan 

rata-rata siswa mendapatkan skor 2,82 pada siklus I pertemuan kedua dengan 

mencapai keberhasilan 70,5%. Hal ini dikarenakan siswa telah percaya diri dalam 

dalam bertanya dan menjawab pertanyaan, dan berani bertanya pada guru apabila 

mengalami kesulitan.  

Aspek memberi umpan balik yang positif rata-rata siswa mendapatkan 

skor 2,96 pada siklus I pertemuan kedua dengan mencapai keberhasilan 74%. Hal 

ini dikarenakan siswa telah berani menjawab pertanyaan guru, mengerjakan 

evaluasi dengan nilai di atas batas ketuntasan, dan melaksanakan perintah yang 

diberikan guru. Hal tersebut sesuai dengan aktivitas siswa secara oral activities 

menurut Diedrich yaitu berupa aktivitas bertanya, mengeluarkan pendapat, 

menjawab pertanyaan, dan interupsi (Sardiman, 2010: 101). 
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Aspek mengerjakan evaluasi dengan tertib rata-rata siswa mendapatkan 

skor 3,31 pada siklus I pertemuan kedua dengan mencapai keberhasilan 82,7%. 

Hal ini dikarenakan siswa telah mengerjakan evaluasi dengan tertib, percaya diri, 

dan mengerjakan dengan tepat waktu. Aspek tersebut menunjukan bahwa siswa 

telah melakukan writing activities berupa tulisan aksara Jawa (Sardiman, 2010: 

101). 

c. Siklus II pertemuan I 

Aspek mendengarkan penjelasan dan arahan guru rata-rata siswa 

mendapatkan skor 3,48 pada siklus II pertemuan I dengan mencapai keberhasilan 

87,2%. Hal ini dikarenakan siswa telah mendengarkan penjelasan guru dengan 

serius, tidak mengganggu teman, dan tidak becanda. Hal ini menunjukan aktivitas 

siswa berupa listening activities menurut Diedrich yaitu dengan mendengarkan 

penjelasan dan uraian guru (Sardiman, 2010: 101). 

Aspek memperhatikan media Macromedia Flash yang ditampilkan rata-

rata siswa mendapatkan skor 3,59 pada siklus II pertemuan I dengan mencapai 

keberhasilan 89,7%. Hal ini dikarenakan siswa telah memperhatikan media 

Macromedia Flash yang ditampilkan, tidak berbicara, mencatat penjelasan guru, 

dan tidak mengganggu teman. Aspek ini telah sesuai dengan teori belajar sosial 

menurut Bandura yaitu siswa belajar dengan melakukan observasi pada orang lain 

atau suatu subjek (Arends, 2008: 296). 

Aspek mengerjakan soal latihan yang diberikan rata-rata siswa 

mendapatkan skor 3,41 pada siklus II pertemuan I dengan mencapai keberhasilan 

85,2%. Hal ini dikarenakan siswa telah mengerjakan soal latihan yang diberikan 
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guru, percaya diri dalam mengerjakan, berani maju mengerjakan, dan tidak 

mengganggu teman. Hal ini menunjukan bahwa siswa telah berlatih konsep dan 

keterampilan serta menerapkan pengetahuan atau keterampilan tersebut ke situasi 

kehidupan nyata yang sesuai dengan fase latihan terbimbing dan mandiri (Eggen 

dan Kauchak, 2012: 379). 

Aspek menanggapi hasil pekerjaan teman rata-rata siswa mendapatkan 

skor 3,44 pada siklus II pertemuan I dengan mencapai keberhasilan 86%. Hal ini 

dikarenakan siswa telah berani menanggapi hasil pekerjaan teman, dan berani 

maju meluruskan pekerjaan teman yang masih salah. Hal ini menunjukan aktivitas 

siswa secara mental activities menurut Diedrich yaitu berupa aktivitas 

menanggapi hasil pekerjaan teman, memecahkan permasalahan, dan menganalisis 

masalah (Sardiman, 2010: 101). 

Aspek berpartisipasi aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan 

rata-rata siswa mendapatkan skor 2,9 pada siklus II pertemuan I dengan mencapai 

keberhasilan 72,5%. Hal ini dikarenakan siswa telah percaya diri dalam dalam 

bertanya dan menjawab pertanyaan, dan berani bertanya pada guru apabila 

mengalami kesulitan.  

Aspek memberi umpan balik yang positif rata-rata siswa mendapatkan 

skor 3,07 pada siklus II pertemuan I dengan mencapai keberhasilan 76,7%. Hal ini 

dikarenakan siswa telah berani menjawab pertanyaan guru, mengerjakan evaluasi 

dengan nilai di atas batas ketuntasan, dan melaksanakan perintah yang diberikan 

guru. Hal tersebut sesuai dengan aktivitas siswa secara oral activities menurut 
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Diedrich yaitu berupa aktivitas bertanya, mengeluarkan pendapat, menjawab 

pertanyaan, dan interupsi (Sardiman, 2010: 101). 

Aspek mengerjakan evaluasi dengan tertib rata-rata siswa mendapatkan 

skor 3,27 pada siklus II pertemuan I dengan mencapai keberhasilan 81,7%. Hal ini 

dikarenakan siswa telah mengerjakan evaluasi dengan tertib, percaya diri, dan 

mengerjakan dengan tepat waktu. Aspek tersebut menunjukan bahwa siswa telah 

melakukan writing activities berupa tulisan aksara Jawa (Sardiman, 2010: 101). 

d. Siklus II pertemuan II 

Aspek mendengarkan penjelasan dan arahan guru rata-rata siswa 

mendapatkan skor 3,59 pada siklus II pertemuan kedua dengan keberhasilan 

menjadi 89,7%. Hal ini dikarenakan siswa telah mendengarkan penjelasan guru 

dengan serius, tidak mengganggu teman, dan tidak becanda. Hal ini menunjukan 

aktivitas siswa berupa listening activities menurut Diedrich yaitu dengan 

mendengarkan penjelasan dan uraian guru (Sardiman, 2010: 101). 

Aspek memperhatikan media Macromedia Flash yang ditampilkan rata-

rata siswa mendapatkan skor 3,59 pada siklus II pertemuan kedua dengan 

keberhasilan menjadi 89,7%. Hal ini dikarenakan siswa telah memperhatikan 

media Macromedia Flash yang ditampilkan, tidak berbicara, mencatat penjelasan 

guru, dan tidak mengganggu teman. Aspek ini telah sesuai dengan teori belajar 

sosial menurut Bandura yaitu siswa belajar dengan melakukan observasi pada 

orang lain atau suatu subjek (Arends, 2008: 296). 

Aspek mengerjakan soal latihan yang diberikan rata-rata siswa 

mendapatkan skor 3,52 pada siklus II pertemuan kedua dengan keberhasilan 
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menjadi 88%. Hal ini dikarenakan siswa telah mengerjakan soal latihan yang 

diberikan guru, percaya diri dalam mengerjakan, berani maju mengerjakan, dan 

tidak mengganggu teman. Hal ini menunjukan bahwa siswa telah berlatih konsep 

dan keterampilan serta menerapkan pengetahuan atau keterampilan tersebut ke 

situasi kehidupan nyata yang sesuai dengan fase latihan terbimbing dan mandiri 

(Eggen dan Kauchak, 2012: 379). 

Aspek menanggapi hasil pekerjaan teman rata-rata siswa mendapatkan 

skor 3,55 pada siklus II pertemuan kedua dengan keberhasilan menjadi 88,7%. 

Hal ini dikarenakan siswa telah berani menanggapi hasil pekerjaan teman, dan 

berani maju meluruskan pekerjaan teman yang masih salah. Hal ini menunjukan 

aktivitas siswa secara mental activities menurut Diedrich yaitu berupa aktivitas 

menanggapi hasil pekerjaan teman, memecahkan permasalahan, dan menganalisis 

masalah (Sardiman, 2010: 101). 

Aspek berpartisipasi aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan 

rata-rata siswa mendapatkan skor 3,24 pada siklus II pertemuan kedua dengan 

keberhasilan menjadi 81%. Hal ini dikarenakan siswa telah percaya diri dalam 

dalam bertanya dan menjawab pertanyaan, dan berani bertanya pada guru apabila 

mengalami kesulitan.  

Aspek memberi umpan balik yang positif rata-rata siswa mendapatkan 

skor 3,21 pada siklus II pertemuan kedua dengan keberhasilan menjadi 80,2%. 

Hal ini dikarenakan siswa telah berani menjawab pertanyaan guru, mengerjakan 

evaluasi dengan nilai di atas batas ketuntasan, dan melaksanakan perintah yang 

diberikan guru. Hal tersebut sesuai dengan aktivitas siswa secara oral activities 
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menurut Diedrich yaitu berupa aktivitas bertanya, mengeluarkan pendapat, 

menjawab pertanyaan, dan interupsi (Sardiman, 2010: 101). 

Aspek mengerjakan evaluasi dengan tertib rata-rata siswa mendapatkan 

skor 3,44 pada siklus II pertemuan kedua dengan keberhasilan menjadi 86%. Hal 

ini dikarenakan siswa telah mengerjakan evaluasi dengan tertib, percaya diri, dan 

mengerjakan dengan tepat waktu. Aspek tersebut menunjukan bahwa siswa telah 

melakukan writing activities berupa tulisan aksara Jawa (Sardiman, 2010: 101). 

Berdasarkan pemaparan data di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa dengan model Direct Instruction dengan 

media Macromedia Flash dapat meningkat. Terbukti adanya peningkatan skor 

rata-rata aktivitas siswa dari siklus I pertemuan I sampai siklus II pertemuan II, 

dari 17,2 menjadi 22,5 kemudian menjadi 23,2 dan menjadi 24,1. Skor rata-rata 

keberhasilan peningkatan aktivitas siswa telah melampaui indikator keberhasilan 

dengan skor ≥ 18. Dengan demikian penelitian berakhir pada siklus II pertemuan 

II saja tidak berlanjut ke siklus selanjutnya. 

4.2.1.3 Hasil Observasi Keterampilan Menulis Siswa 

Siklus I pertemuan I, rata-rata keterampilan menulis siswa dalam 

pembelajaran bahasa Jawa aspek menulis aksara Jawa melalui model 

pembelajaran Direct Instruction dengan media pembelajaran Macromedia Flash 

memperoleh jumlah rata-rata 9,03 dengan presentase keberhasilan sebesar 56,4%. 

Kualifikasi belum tuntas dengan kategori cukup. Adapun indikator yang diamati 

adalah sebagai berikut: ketepatan penulisan aksara Jawa 64,7%; ketepatan 

penulisan pasangan 41,3%; ketepatan penempatan pasangan 50%; keterbacaan 
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penulisan 69,7%. Selanjutnya pada siklus I pertemuan II, rata-rata keterampilan 

menulis siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa aspek menulis aksara Jawa 

melalui model pembelajaran Direct Instruction dengan media pembelajaran 

Macromedia Flash memperoleh jumlah rata-rata 10,4 dengan presentase 

keberhasilan sebesar 65,06%. Kualifikasi belum tuntas dengan kategori cukup. 

Adapun indikator yang diamati adalah sebagai berikut: ketepatan penulisan aksara 

Jawa 70,5%; ketepatan penulisan pasangan 53,5%; ketepatan penempatan 

pasangan 62%; keterbacaan penulisan 74%. 

Jika dikaitkan dengan keterampilan menulis menurut Wagiran dan 

Doyin (2009). Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang 

dipergunakan dalam komunikasi secara tidak langsung. Keterampilan menulis 

tidak didapatkan secara alamiah, tetapi harus melalui proses belajar dan berlatih. 

Berdasarkan pendapat tersebut peneliti membuktikan bahwa dengan beberapa 

kegiatan latihan dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran melalui model 

Direct Instruction dengan media Macromedia Flash, keteerampilan menulis siswa 

dapat meningkat. 

Peningkatan tersebut terlihat pada siklus II pertemuan I, rata-rata 

keterampilan menulis siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa aspek menulis 

aksara Jawa melalui model pembelajaran Direct Instruction dengan media 

pembelajaran Macromedia Flash memperoleh jumlah rata-rata 13,4 dengan 

presentase keberhasilan sebesar 84,1%. Kualifikasi tuntas dengan kategori baik. 

Adapun indikator yang diamati adalah sebagai berikut: ketepatan penulisan aksara 

Jawa 94,7%; ketepatan penulisan pasangan 75,7%; ketepatan penempatan 
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pasangan 81%; keterbacaan penulisan 84,5%. Sedangkan pada siklus II 

pertemuan II, rata-rata keterampilan menulis siswa dalam pembelajaran bahasa 

Jawa aspek menulis aksara Jawa melalui model pembelajaran Direct Instruction 

dengan media pembelajaran Macromedia Flash memperoleh jumlah rata-rata 

14,47 dengan presentase keberhasilan sebesar 90,4%. Kualifikasi tuntas dengan 

kategori sangat baik. Adapun indikator yang diamati adalah sebagai berikut: 

ketepatan penulisan aksara Jawa 94,7%; ketepatan penulisan pasangan 85,2%; 

ketepatan penempatan pasangan 88,7%; keterbacaan penulisan 93%. Hal ini 

menunjukan penulisan akasara Jawa telah memenuhi tata cara penulisan aksara 

Jawa menurut Mahardika (2011) yang meliputi: (1) aksara Jawa ditulis dari kiri ke 

kanan, sama dengan penulisan huruf latin pada umumnya; (2) jika menggunakan 

kertas yang bergaris, aksara Jawa ditulis menggantung dibawah garis; (3) aksara 

Jawa setiap satu huruf menggambarkan satu suku kata; (4) penulisan aksara Jawa 

tidak membeda-bedakan antara satu kata dengan kata lainnya, jadi ditulis 

berkesinambungan. 

Berdasarkan data tersebut adanya peningkatan keterampilan menulis 

siswa dari siklus I pertemuan I sampai dengan siklus II pertemuan II, dari 56,4% 

menjadi 64,2% kemudian menjadi 84,1% dan menjadi 90,4%. Berdasarkan data 

tersebut, menunjukkan bahwa keterampilan menulis siswa pada siklus II 

pertemuan II telah mencapai indikator yang ditentukan yaitu ditunjukan dengan 

persentase keterampilan menulis siswa telah mencapai 90,4%. Sehingga penelitian 

berakhir pada siklus II pertemuan II saja tidak berlanjut ke siklus selanjutnya. 
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Peneliti sependapat dengan pendapat Hamalik (2001: 27), bahwa 

belajar adalah memodifikasi atau memperteguh kelakuan melalui proses 

pengalaman (learning is defined as the modification or strengthening of behavior 

through experiencing). Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan, suatu 

aktivitas siswa, dan bukan hasil. Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang 

diperoleh dari pengalaman berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Hal 

tersebut terbukti melalui pelaksanaan model Direct Instruction dengan media 

Macromedia Flash, yaitu dengan meningkatnya keterampilan menulis aksara 

Jawa siswa. Siswa yang pada mulanya belum hafal dengan aksara Jawa dan 

pasangannya, sekarang sudah hafal dengan aksara Jawa dan pasangannya. Pada 

awalnya siswa menilis aksara Jawa masih berada diatas garis, sekarang telah 

berubah dengan menulis aksara Jawa menggantung pada garis. Siswa yang pada 

mulanya menulis aksara Jawa kurang terbaca, sekarang telah menulis dengan 

terbaca dan rapi. 

4.2.1.4 Hasil Observasi Hasil Belajar Keterampilan Menulis Siswa. 

Hasil belajar menurut Rusman (2012) merupakan sejumlah pengalaman 

yang diperoleh siswa yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Hal ini terkait dengan hasil belajar dalam pembelajaran menulis aksara Jawa. 

Aspek tersebut terlihat ketika siswa berhasil dalam mengerjakan soal evaluasi 

dengan benar dan ketika siswa berlatih menulis aksara Jawa. Hasil belajar 

keterampilan menulis siswa dipaparkan sebagai berikut. 
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a. Siklus I pertemuan I 

Siklus I pertemuan I, hasil belajar siswa dalam pembelajaran bahasa 

Jawa aspek menulis aksara Jawa melalui model pembelajaran Direct Instruction 

dengan media Macromedia Flash memperoleh nilai rata-rata 62,6 dengan 

mencapai ketuntasan klasikal sebesar 51,7%. Jumlah siswa yang tuntas adalah 15 

siswa dan 14 siswa belum memenuhi nilai ketuntasan. Adapun nilai tertinggi 

adalah 85, dan nilai terendah adalah 40.  

Faktor yang menyebabkan masih terdapat 14 siswa yang belum tuntas 

antara lain: (1) siswa tersebut kurang berpartisipasi aktif dalam kegiatan tanya 

jawab, (2) terdapat kesalahan menggunakan pangkon untuk menuliskan aksara 

mati dalam kalimat, (3) adanya aksara yang tidak terbaca, (4) belum hafalnya 

siswa tersebut terhadap aksara Jawa beserta pasangannya secara keseluruhan. 

Berdasarkan temuan tersebut, guru melakukan beberapa tindakan untuk mengatasi 

permasalahan tersebut yaitu: (1) lebih mengintensifkan penguatan dan motivasi 

agar siswa memiliki rasa percaya diri untuk mengemukakan pendapatnya, (2) 

dalam fase demonstrasi diberikan penjelasan tentang penggunaan pangkon dalam 

menulis aksara Jawa, (3) memperbanyak porsi latihan dalam mengerjakan soal 

latihan, (4) mengingatkan kembali sebelum pelajaran dimulai tentang macam dan 

bentuk aksara Jawa beserta pasangannya. 

b. Siklus I pertemuan II 

Selanjutnya pada siklus I pertemuan II, hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran bahasa Jawa aspek menulis aksara Jawa melalui model 

pembelajaran Direct Instruction dengan media Macromedia Flash mengalami 
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peningkatan dengan memperoleh nilai rata-rata 73,8 dengan mencapai ketuntasan 

klasikal sebesar 68,9%. Jumlah siswa yang tuntas adalah 20 siswa dan 9 siswa 

belum memenuhi nilai ketuntasan. Adapun nilai tertinggi adalah 100, dan nilai 

terendah adalah 30. 

Faktor yang menyebabkan 9 siswa masih belum tuntas dalam 

pembelajaran ini adalah: (1) siswa kurang memperhatikan arahan dan petunjuk 

dari guru, (2) masih terdapat kesalahan penggunaan pangkon untuk menuliskan 

aksara mati dalam kalimat, (3) kesalahan dalam menuliskan pasangan, (4) 

penulisan aksara Jawa masih kurang jelas. Berdasarkan temuan tersebut, guru 

melakukan beberapa tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu: (1) 

menegur dan mengajak siswa agar selalu memperhatikan penjelasan guru, (2) 

menjelasan kembali tentang penggunaan pangkon dalam menulis aksara Jawa, (3) 

memberikan latihan menulis dan bimbingan khusus kepada siswa yang 

mengalami kesulitan. 

c. Siklus II pertemuan I 

Siklus II pertemuan I, hasil belajar siswa dalam pembelajaran bahasa 

Jawa aspek menulis aksara Jawa melalui model pembelajaran Direct Instruction 

dengan media Macromedia Flash mengalami peningkatan dengan memperoleh 

nilai rata-rata 80,5 dengan mencapai ketuntasan klasikal sebesar 82,7%. Jumlah 

siswa yang tuntas adalah 24 siswa dan 5 siswa belum memenuhi nilai ketuntasan. 

Adapun nilai tertinggi adalah 100, dan nilai terendah adalah 50. 

Faktor yang mendasar menyebabkan sejumlah 5 siswa belum mencapai 

nilai ketuntasan adalah kurang hafalnya 5 siswa tersebut tentang macam aksara 
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Jawa beserta pasangannya. Oleh karena itu, guru memberikan tindak lanjut berupa 

bimbingan khusus dalam mengerjakan soal latihan, menunjuk siswa untuk maju 

mengerjakan soal, dan memberikan soal latihan untuk dikerjakan siswa di rumah 

sebagai latihan agar siswa hafal dan menguasai cara penulisan aksara Jawa. 

d. Siklus II pertemuan II 

Selanjutnya pada siklus II pertemuan II, hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran bahasa Jawa aspek menulis aksara Jawa melalui model 

pembelajaran Direct Instruction dengan media Macromedia Flash memperoleh 

nilai rata-rata 90,08 dengan mencapai ketuntasan klasikal sebesar 96,5%. Jumlah 

siswa yang tuntas adalah 28 siswa dan 1 siswa belum memenuhi nilai ketuntasan. 

Adapun nilai tertinggi adalah 100, dan nilai terendah adalah 60. 

Berdasarkan pemaparan tersebut adanya peningkatan hasil belajar serta 

kenaikan ketuntasan belajar klasikal dari siklus I pertemuan I sampai dengan 

siklus II pertemuan II, dari 51,7% menjadi 68,9% kemudian menjadi 82,7% dan 

kemudian menjadi 96,5%. Hasil belajar tersebut menunjukan bahwa secara 

keseluruhan siswa telah dapat menulis akasara Jawa dengan tata cara penulisan 

aksara Jawa yang meliputi: (1) aksara Jawa ditulis dari kiri ke kanan, sama dengan 

penulisan huruf latin pada umumnya; (2) jika menggunakan kertas yang bergaris, 

aksara Jawa ditulis menggantung dibawah garis; (3) aksara Jawa setiap satu huruf 

menggambarkan satu suku kata; (4) penulisan aksara Jawa tidak membeda-

bedakan antara satu kata dengan kata lainnya, jadi ditulis berkesinambungan 

Mahardika (2011). 
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Pemaparan data tersebut menunjukan bahwa hasil belajar pada siklus II 

pertemuan II telah mencapai indikator yang telah ditentukan yaitu 96,5% siswa 

mencapai ketuntasan minimal SDN Wonosari 02 Semarang pada mata pelajaran 

bahasa Jawa yaitu ≥61. Terjadinya kenaikan hasil belajar dikarenakan dalam 

setiap tahap pembelajaran guru melakukan kegiatan tersebut dengan disiplin, 

terencana, dan sistematis. 

 

4.2.2 Implikasi Hasil belajar 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, menunjukkan 

bahwa terjadi adanya peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

keterampilan menulis siswa, dan hasil belajar siswa menggunakan model 

pembelajaran Direct Instruction dengan media Macromedia Flash. Peningkatan 

tersebut dapat dilihat dari hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, 

keterampilan menulis dan hasil belajar dari siklus I pertemuan I, siklus I 

pertemuan II, siklus II pertemuan I dan siklus II pertemuan II. Keterampilan guru 

pada siklus I pertemuan I mencapai skor 28 dengan tingkat keberhasilan 61% dan 

kategori cukup. Pada siklus I pertemuan II mengalami peningkatan dimana 

keterampilan guru memperoleh skor 34 dengan tingkat keberhasilan 77% dan 

kategori baik. Dan pada siklus II pertemuan I mengalami peningkatan 

keterampilan guru dengan memperoleh skor 36 dengan tingkat keberhasilan 81% 

dan kategori sangat baik. Sedangkan pada siklus II pertemuan II juga terjadi 

peningkatan keterampilan guru dengan memperoleh skor 39 dengan tingkat 

keberhasilan 88,6% dan kategori sangat baik. 
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Berdasarkan peningkatan keterampilan guru tersebut, maka memberi 

pengaruh positif terhadap aktivitas siswa sehingga mengalami peningkatan. 

Aktivitas siswa pada siklus I pertemuan I mencapai skor rata-rata 17,2 dengan 

tingkat keberhasilan 61,3% dan kategori cukup. Pada siklus I pertemuan II 

mengalami peningkatan aktivitas siswa memperoleh skor 22,5 dengan tingkat 

keberhasilan 80,3% dan kategori baik. Dan pada siklus II pertemuan I mengalami 

peningkatan aktivitas siswa dengan memperoleh skor 23,2 dengan tingkat 

keberhasilan 82,7% dan kategori sangat baik. Sedangkan pada siklus siklus II 

pertemuan II juga terjadi peningkatan aktivitas siswa dengan memperoleh skor 

24,1 dengan tingkat keberhasilan 86,2% dan kategori sangat baik. 

Berdasarkan peningkatan aktivitas siswa tersebut, maka memberi 

pengaruh positif terhadap keterampilan menulis sehingga mengalami peningkatan. 

Keterampilan menulis siswa pada siklus I pertemuan I mencapai skor rata-rata 9 

dengan tingkat keberhasilan 56,4% dan kategori cukup. Pada siklus I pertemuan II 

mengalami peningkatan keterampilan menulis memperoleh skor rata-rata 10,3 

dengan tingkat keberhasilan 64,2% dan kategori cukup. Dan pada siklus II 

pertemuan I mengalami peningkatan keterampilan menulis dengan memperoleh 

skor rata-rata 13,5 dengan tingkat keberhasilan 84,1% dan kategori baik. 

Sedangkan pada siklus siklus II pertemuan II juga terjadi peningkatan 

keterampilan menulis dengan memperoleh skor rata-rata 14,5 dengan tingkat 

keberhasilan 90,4% dan kategori sangat baik. 

Berdasarkan peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

keterampilan menulis siswa tersebut, maka memberi pengaruh positif terhadap 
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hasil belajar siswa, sehingga mengalami peningkatan. Hasil belajar siswa pada 

siklus I pertemuan I mencapai nilai rata-rata 62,2 dengan tingkat ketuntasan 

klasikal 51,7% dan kategori cukup. Pada siklus I pertemuan II mengalami 

peningkatan hasil belajar dengan memperoleh nilai rata-rata 68,9 dengan 

ketuntasan belajar klasikal 68,9% dan kategori cukup. Dan pada siklus II 

pertemuan I mengalami peningkatan hasil belajar dengan memperoleh nilai rata-

rata 82,7 dengan tingkat keberhasilan 82,7% dan kategori baik. Sedangkan pada 

siklus siklus II pertemuan II juga terjadi peningkatan hasil belajar dengan 

memperoleh skor rata-rata 90,6 dengan ketuntasan klasikal 96,5% dan kategori 

sangat baik. 

Hasil analisis penelitian yang dilakukan di kelas VB SDN Wonosari 02 

dalam pembelajaran bahasa Jawa dengan menerapkan model pembelajaran Direct 

Instruction dan media Macromedia Flash menunjukkan adanya peningkatan pada 

keterampilan guru, aktivitas siswa, keterampilan menulis dan hasil belajar. Hal ini 

dapat membuktikan bahwa melalui model pembelajaran Direct Instruction dengan 

media Macromedia Flash dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Jawa 

aspek menulis aksara Jawa. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pembelajaran bahasa Jawa aspek 

menulis aksara Jawa melalui model Direct Instruction dengan media Macromedia 

Flash pada siswa kelas VB SDN Wonosari 02 Semarang. Peneliti menyimpulkan 

bahwa penggunaan model Direct Instruction dengan media Macromedia Flash 

dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran bahasa Jawa aspek 

menulis aksara Jawa pada siswa kelas VB SDN Wonosari 02 Semarang. 

Penggunaan model Direct Instruction dengan media Macromedia Flash dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa aspek menulis 

aksara Jawa pada siswa kelas VB SDN Wonosari 02 Semarang. Penggunaan 

model Direct Instruction dengan media Macromedia Flash dapat meningkatkan 

keterampilan menulis siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa aspek menulis 

aksara Jawa pada siswa kelas VB SDN Wonosari 02 Semarang. Penggunaan 

model Direct Instruction dengan media Macromedia Flash dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa aspek menulis aksara 

Jawa pada siswa kelas VB SDN Wonosari 02 Semarang. 

Berdasarkan simpulan di atas, maka hipotesis tindakan bahwa melalui 

model Direct Instruction dengan media Macromedia Flash dapat meningkatkan 
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keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan menulis aksara Jawa siswa 

kelas VB SDN Wonosari 02 telah terbukti. 

5.2 SARAN 

Dari penelitian yang telah dilakukan ada beberapa saran yang 

disampaikan penulis yaitu : 

1) Bagi guru 

Guru dalam pembelajaran hendaknya menerapkan model pembelajaran 

inovatif seperti model pembelajaran model Direct Instruction dengan media 

Macromedia Flash agar pembelajaran lebih menarik sehingga aktivitas siswa 

dalam pembelajaran meningkat dan keterampilan siswa juga ikut meningkat. 

2) Bagi siswa 

Hendaknya siswa ketika mengikuti pembelajaran bahasa Jawa melalui 

model pembelajaran model Direct Instruction dengan media Macromedia Flash 

senantiasa selalu giat dalam mengikuti latihan sehingga keterampilan menulis 

siswa dapat meningkat. 

3) Bagi sekolah 

Sekolah hendaknya dapat mendukung dan menerapkan penelitian seperti 

halnya model Direct Instruction dengan media Macromedia Flash sebagai salah 

satu tindakan untuk meningkatkan prestasi dan mutu pembelajaran pada sekolah 

tersebut. 
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LAMPIRAN 1 

(KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN) 
KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Judul  : Peningkatan Keterampilan Menulis Aksara Jawa Melalui Model 

Direct Instruction dengan Media Macromedia Flash Siswa Kelas VB 

SDN Wonosari 02 Semarang. 

No Variabel Indikator 
Sumber 

data 
Alat/Instrumen 

1. Keterampilan 
guru dalam  
pembelajaran 
Bahasa Jawa 
materi menulis 
aksara Jawa 
melalui model 
pembelajaran 
Direct 
Instruction 
dengan media 
Macromedia 
Flash 
 

1. Mempersiapkan media dan 
sumber belajar. 

2. Pengkondisian kelas. 
3. Melakukan apersepsi. 
4. Mengemukakan tujuan 

pembelajaran. 
5. Mendemonstrasikan materi 

pembelajaran. 
6. Memberikan soal latihan. 
7. Membimbing siswa dalam 

latihan. 
8. Memeriksa pemahaman 

dan memberikan umpan 
balik. 

9. Memberikan penguatan 
kepada siswa 

10. Melakukan evaluasi 
11. Menutup pelajaran 

 

Guru 
 
 

• lembar 
observasi 

• catatan 
lapangan 

• dokumentasi 
photo dan 
video 

 
 
 

2. Aktivitas siswa 
dalam 
pembelajaran 
Bahasa Jawa 
dengan model 
pembelajaran 
Direct 
Instruction 
dengan media 

1. Mendengarkan penjelasan 
dan arahan guru. 

2. Memperhatikan media 
Macromedia Flash yang 
ditampilkan. 

3. Mengerjakan latihan yang 
diberikan oleh guru. 

4. Menganggapi hasil pekerjaan 
teman. 

Siswa 
 
 

• lembar 
observasi 

• catatan 
lapangan 

• dokumentasi 
photo dan 
video 
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Macromedia 
Flash. 

5. Berpartisipasi aktif dalam 
bertanya dan menjawab 
pertanyaan.  

6. Memberi umpan balik yang 
positif. 

7. Mengerjakan evaluasi 
dengan tertib. 

3. Keterampilan 
siswa menulis 
aksara jawa 
dengan model 
pembelajaran 
Direct 
Instruction 
dengan media 
Macromedia 
Flash. 

1. Ketepatan penggunaan 
aksara. 

2. Ketepatan penggunaan 
pasangan. 

3. Ketepatan penggunaan 
sandhangan. 

4. Keterbacaan aksara. 

Siswa 
 

• Hasil 
evaluasi 

• Data 
dokumentasi 

• Catatan 
lapangan 
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LAMPIRAN 2 

(INSTRUMEN PENELITIAN) 

Lembar Observasi Keterampilan Guru 

 
Judul:  Peningkatan Keterampilan Menulis Aksara Jawa Melalui Model 

Direct Instruction dengan Media Macromedia Flash Siswa Kelas VB 

SDN Wonosari 02 Semarang. 

Siklus :  

Nama Guru : 

Nama SD : 

Kelas : 

Pokok Bahasan : 

Hari/Tanggal : 

Petunjuk : 

a. Bacalah dengan cermat deskriptor yng telah ditetapkan. 

b. Dalam melaksanakan penilaian harus mengacu pada deskriptor yang 

sudah ditetapkan. 

c. Berilah tanda centang (√) pada nilai angka sesuai dengan deskriptor. 

d. Skala penilaian untuk setiap deskriptor adalah sebagai berikut: 

a) Jika deskriptor nampak 1 maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 1. 

b) Jika deskriptor nampak 2 maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 2. 

c) Jika deskriptor nampak 3 maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 3. 

d) Jika deskriptor Nampak 4 maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 4. 

e) Hal-hal yang tidak nampak dalam deskriptor tulislah dalam 

keterangan. 

 



160 

 

No 
Indikator 

Pengamatan 
Deskriptor 

Tingkat 
Kemampuan Keterangan 

1 2 3 4 
1 Mempersiapkan 

media dan 
sumber belajar. 

a. Mempersiapkan rencana 
pelaksanaan pembelajaran. 

b. Mempersiapkan buku paket 
sebagai sumber belajar. 

c. Mempersiapkan media 
Macromedia Flash. 

d. Menyiapkan Laptop dan LCD. 

     

2 Pengkondisian 
kelas. 

a. Salam pembuka dan berdoa 
bersama. 

b. Absensi kelas. 
c. Mengkondisikan siswa agar 

duduk pada bangkunya masing-
masing. 

d. Mengarahkan siswa 
mempersiapkan sumber belajar. 

     

3 Melakukan 
apersepsi. 

a. Menggali pengetahuan siswa 
dengan pertanyaan yang terkait 
dengan materi. 

b. Memberi pertanyaan yang 
menarik sehingga siswa antusias 
untuk menjawab. 

c. Memberi kesempatan siswa 
menjawab secara lisan dengan 
merata. 

d. Memberikan penghargaan verbal 
kepada siswa yng menjawab 
pertanyaan. 

     

4 Mengemukakan 
tujuan 
pembelajaran. 

a. Mengemukakan tujuan 
pembelajarn yang akan dicapai. 

b. Menuliskan tujuan pembelajaran 
yang akan dicapai. 

c. Mengemukakan tujuan 
pembelajaran dengan suara 
nyaring. 

d. Menjelaskan tujuan 
pembelajaran, sehingga siswa 
paham. 
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5 Mendemonstrasi
kan materi 
pembelajaran . 

a. Menampilkan materi pasangan 
aksara Jawa dengan Macromedia 
Flash. 

b. Menjelaskan cara menulis 
pasangan aksara Jawa. 

c. Memberikan contoh penggunaan 
pasangan aksara Jawa. 

d. Memberikan contoh cara menulis 
aksara Jawa dalam soal. 

     

6 Memberikan 
soal latihan. 

a. Memberikan soal latihan sesuai 
dengan indikator . 

b. Memberikan waktu dan 
kesempatan untuk berpikir. 

c. Menunjuk siswa mengerjakan di 
papan tulis. 

d. Memberikan kesempatan 
menjawab kepada siswa lain 
secara merata. 

     

7 Membimbing 
siswa dalam 
latihan. 

a. Berjalan keliling kelas untuk 
memantau jalannya latihan soal. 

b. Mengawasi aktivitas siswa agar 
tidak gaduh selama mengerjakan 
latihan. 

c. Memberikan bimbingan kepada 
siswa yang mengalami kesulitan. 

d. Memberikan bimbingan dengan 
suara jelas. 

     

8 Memeriksa 
pemahaman dan 
memberikan 
umpan balik. 

a. Mempersilahkan siswa untuk 
tanya jawab tentang materi. 

b. Menunjukan kesalahan siswa dan 
segera memberikan solusi. 

c. Memberikan pemecahan masalah 
dengan petunjuk yang jelas. 

d. Menyimpulkan bersama-sama 
materi yang baru dipelajari. 

     

9 Memberikan 
penguatan 
kepada siswa. 

a. Memberikan kata pujian kepada 
siswa yang menjawab benar. 

b. Memberi kata-kata motivasi 
kepada siswa. 
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c. Guru member acungan jempol 
atau tepuk tangan tiap kali siswa 
menjawab pertanyaan dari guru. 

d. Guru mengaktifkan siswa yang 
kurang aktif dengan pertanyaan. 

10 Melakukan 
evaluasi. 

a. Guru memberi evaluasi yang 
relevan dengan materi 

b. Guru memberi evaluasi dengan 
petunjuk yang jelas dan mudah 
dipahami siswa. 

c. Guru bersama siswa mencocokan 
hasil pekerjaan siswa. 

d. Guru memberikan refleksi 
terhadap hasil evaluasi. 

     

11 Menutup 
pelajaran. 

a. Melaksanakan refleksi 
pembelajaran. 

b. Memberikan motivasi belajar. 
c. Menginformasikan materi 

pertemuan yang akan datang. 
d. Guru menutup pembelajaran 

dengan salam. 

     

 
Skor maksimal (M) :  44 
Skor minimal (K) :  11 
n = (M - K) + 1 
   = (44 – 11) + 1 
   = 34 
 

Letak Q1 =  (n + 2) 

     =  (34 + 2) 

     = 9 jadi nilai Q1 adalah 19 
 
Letak Q2 = 24 ( n + 2) 

     = 24 (34 + 2) 
     = 18 jadi nilai Q2 adalah 28 
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Letak Q3 =  ( 3. n + 2) 

     =  ( 3. 34 + 2) 

     = 26 jadi nilai Q3 adalah 36 
Letak Q4 = M = 44 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Kriteria keterampilan guru) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria ketuntasan Kategori Kualifikasi 

  36 ≤ skor ≤ 44 Sangat baik Tuntas 

  28 ≤ skor < 36 Baik Tuntas 

  19 ≤ skor < 28 Cukup Tidak Tuntas 

  11 ≤ skor < 19 Kurang Tidak Tuntas 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

 
Judul:  Peningkatan Keterampilan Menulis Aksara Jawa Melalui Model 

Direct Instruction dengan Media Macromedia Flash Siswa Kelas VB 

SDN Wonosari 02 Semarang. 

Siklus :  

Nama Siswa : 

Nama SD : 

Kelas : 

Pokok Bahasan : 

Hari/Tanggal : 

Petunjuk : 

a. Bacalah dengan cermat deskriptor yng telah ditetapkan. 

b. Dalam melaksanakan penilaian harus mengacu pada deskriptor yang 

sudah ditetapkan. 

c. Berilah tanda centang (√) pada nilai angka sesuai dengan deskriptor. 

d. Skala penilaian untuk setiap deskriptor adalah sebagai berikut: 

a) Jika deskriptor nampak 1 maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 1. 

b) Jika deskriptor nampak 2 maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 2. 

c) Jika deskriptor nampak 3 maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 3. 

d) Jika deskriptor Nampak 4 maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 4. 

e) Hal-hal yang tidak nampak dalam deskriptor tulislah dalam 

keterangan 
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No 
Indikator 

Pengamatan 
Deskriptor 

Skala 
Penilaian Keterangan 

1 2 3 4 
1 Mendengarkan 

penjelasan dan 
arahan guru. 

a. Siswa duduk pada bangkunya 
masing-masing. 

b. Siswa fokus mendengarkan 
penjelasan dan arahan guru. 

c. Tidak bercanda dan berjalan 
keluar bangku ketika guru 
menjelaskan. 

d. Tidak mengganggu teman yang 
sedang mendengarkan penjelasan 
dan arahan guru. 

     

2. Memperhatikan 
media 
Macromedia 
Flash yang 
ditampilkan. 

a. Tidak berbicara saat 
memperhatikan media. 

b. Tidak mengganggu teman  saat 
memperhatikan media. 

c. Menjawab pertanyaan yang 
diberikan guru. 

d. Mencatat penjelasan dari guru. 

     

3 Mengerjakan 
latihan yang 
ditampilkan 
dalam media 
Macromedia 
Flash. 

a. Mengerjakan soal latihan sesuai 
dengan perintah guru. 

b. Tidak berjalan keluar dari bangku 
ketika mengerjakan soal latihan. 

c. Mengerjakan dengan percaya diri. 
d. Berani maju ke depan kelas 

mengerjakan soal latihan. 

     

4 Menganggapi 
hasil pekerjaan 
teman. 

a. Memberikan tanggapan dengan 
mengangkat tangan. 

b. Memberikan tanggapan dengan 
suara nyaring. 

c. Dapat meluruskan kesalahan 
teman. 

d. Memberikan tepuk tangan pada 
teman yang berhasil mengerjakan.

     

5 Berpartisipasi 
aktif dalam 
bertanya dan 
menjawab 
pertanyaan. 

a. Bertanya sesua dengan materi 
yang dibahas. 

b. Mengangkat tangan sebelum 
bertanya. 

c. Bertanya kepada guru apabila 
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kesulitan dalam mengerjakan 
soal. 

d. Menjawab pertanyaan yang 
diberikan guru. 

6 Memberi umpan 
balik yang 
positif. 

a. Bertanya kepada guru ketika 
kegiatan konfirmasi. 

b. Menjawab dengan suara yang 
lantang ketika guru memberi 
pertanyaan. 

c. Mengerjakan lembar kerja dan 
evaluasi dengan hasil diatas 
KKM. 

d. Melaksanakan perintah dan 
petunjuk guru. 

     

7 Mengerjakan 
evaluasi dengan 
tertib 

a. Mengerjakan evaluasi dengan 
tertib dan tenang. 

b. Tidak membuka buku ketika 
mengerjakan evaluasi. 

c. Tidak mencontek teman ketika 
mengerjakan evaluasi. 

d. Mengerjakan evaluasi sesuai 
waktu yang diberikan. 

     

 
Skor maksimal (M) :  28 
Skor minimal (K) :    7 
n = (M - K) + 1 
   = (28 - 7) + 1 
   = 22 
 

Letak Q1 =  (n + 2) 

     =  (22 + 2) 

     = 6 jadi nilai Q1 adalah 12 
 

Letak Q2 =  ( n + 2) 

     =  (22 + 2) 

     = 12 jadi nilai Q2 adalah 18 
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Letak Q3 = 14 ( 3n + 2) 

     = 14 ( 3.22 + 2) 
     = 17 jadi nilai Q3 adalah 23 
 
Letak Q4 = M = 28 
 
 
 

 

 

 

 

 

( Kriteria aktivitas siswa dalam pembelajaran) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria ketuntasan Kategori Kualifikasi 

23 ≤ skor ≤ 28 Sangat baik Tuntas 

18 ≤ skor < 23 Baik Tuntas 

12 ≤ skor < 18 Cukup Tidak Tuntas 

 7  ≤ skor < 12 Kurang Tidak Tuntas 
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RUBRIK PENILAIAN 

KETERAMPILAN MENULIS AKSARA JAWA 

Selama Pembelajaran Bahasa Jawa Menggunakan Model Pembelajaran 

Direct Instruction Dengan Media Macromedia Flash 

No Indikator 
Tingkat Kemampuan 
1 2 3 4 

1 Ketepatan 
penulisan 
Aksara Jawa 

Penulisan 
aksara Jawa  
banyak 
terdapat 
kesalahan 
 

Penulisan 
aksara Jawa 
sedikit terdapat 
kesalahan 
 

Penulisan 
aksara Jawa  
benar 
 

Penulisan aksara 
Jawa sangat 
jelas dan benar 

2 Ketepatan 
penulisan 
pasangan 
 

Penulisan 
pasangan 
banyak terdapat 
kesalahan 

Penulisan 
pasangan 
sedikit terdapat 
kesalahan. 
 

Penulisan 
pasangan benar.  

Penulisan 
pasangan benar 
dan jelas. 

3 Ketepatan 
penempatan 
pasangan  

Penempatan 
penulisan 
pasangan 
banyak terdapat 
kesalahan  

Penempatan 
penulisan 
pasangan sedikit 
terdapat 
kesalahan 

Penempatan 
penulisan 
pasangan sudah 
tepat 

Penempatan 
penulisan 
pasangan sudah 
tepat dan 
terbaca 

4 Keterbacaan 
penulisan 
 

Penulisan 
aksara Jawa 
banyak tidak 
terbaca 
 

Penulisan aksara 
Jawa terdapat 
aksara yang 
tidak terbaca  

Penulisan aksara 
Jawa sudah jelas 
terbaca  

Penulisan aksara 
Jawa sangat 
jelas dan terbaca
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS AKSARA JAWA 

SISWA 

Judul:  Peningkatan Keterampilan Menulis Aksara Jawa Melalui Model 

Direct Instruction dengan Media Macromedia Flash Siswa Kelas VB 

SDN Wonosari 02 Semarang. 

Siklus :  

Nama Siswa : 

Nama SD : 

Kelas : 

Pokok Bahasan : 

Hari/Tanggal : 

Petunjuk: Berikanlah tanda cek (√) pada kolom tingkat kemampuan siswa sesuai 

dengan hasil pengamatan. 

Aspek 
Skor Penilaian 

(4) (3) (2) (1) 

1. Ketepatan penulisan huruf 
     

2. Ketepatan penulisan pasangan     

3. Ketepatan penempatan pasangan 
     

4. Keterbacaan penulisan aksara Jawa 
     

 

R = skor terendah = 4 

T = skor tertinggi = 16 

n = banyaknya skor = (16– 4) + 1 = 13 
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Letak K2 =  (n +1)  

=  (13+1) 

=  x 14 
= 7 

Jadi K2 adalah 10 
 

K3 = kuartil ketiga 
Letak K3 =  (n +1) 

=  (13 + 1 ) 

= 
 
 x 14 

= 10,5 
Jadi K3 adalah 13,5 

Letak K1 = 
 
 ( n +1) 

= 
 
 ( 13 + 1) 

= 
 
 x 14 

= 3,5 
Jadi K1 adalah 6,5 
 

K4= kuartil keempat  
T = 16 

Jumlah skor =.........................., kategori: .................................... 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Kualifikasi 

13,5≤ skor ≤ 16 Sangat Baik Tuntas 

10 ≤ skor < 13,5 Baik Tuntas 

6,5 ≤ skor < 10 Cukup Tidak Tuntas 

4 ≤ skor < 6,5 Kurang Tidak Tuntas 
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CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran Bahasa Jawa 

menggunakan Model Direct Instruction melalui Media Macromedia Flash 

di kelas VB SDN Wonosari 02 Semarang 

 

Ruang Kelas : kelas VB 

Nama SD  : SDN Wonosari 02 

Subyek  : Guru, Murid, Proses Pembelajaran 

Petunjuk      : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa, dan 

proses pembelajaran melalui model Direct Instruction dengan 

media Macromedia Flash pada pembelajaran Menulis Pasangan 

Aksara Jawa! 

 

Catatan     :  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Semarang,   Maret 2013 

Peneliti, 

 

 

………………… 
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LAMPIRAN 3 

(RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN) 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

SIKLUS 1 PERTEMUAN I 

Sekolah  : SDN Wonosari 02 Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Kelas/ Semester : VB (Lima)/ II (Dua) 

Hari/ Tanggal : Rabu, 6 Februari 2013 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

4. Mampu menulis laporan sederhana dalam ragam bahasa Jawa tertentu dan 

menulis huruf jawa.  

 

B. KOMPETENSI DASAR 

4.2 Menulis kalimat sederhana berhuruf jawa menggunakan pasangan. 

 

C. INDIKATOR 

4.2.1 Menulis kata berhuruf Jawa yang  menggunakan Pasangan Aksara 

4.2.2 Menulis kalimat berhuruf Jawa yang menggunakan Aksara Pasangan 

 

D. TUJUAN 

1. Dengan menampilkan materi aksara Jawa melalui Macromedia Flash, 

siswa dapat menulis kata berhuruf Jawa yang menggunakan Aksara 

Pasangan dengan benar. 

2. Dengan menampilkan materi aksara Jawa melalui Macromedia Flash, 

siswa dapat menulis kalimat berhuruf Jawa yang menggunakan Aksara 

Pasangan  dengan tepat 
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E. Karakter yang diharapkan 

Percaya diri, disiplin, mandiri,  dan tanggung jawab 

 

F. MATERI AJAR 

Aksara Pasangan  

 

G. METODE, MODEL, DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Metode : Demonstrasi, tanya Jawab 

2. Model  : Direct Instruction 

3. Media  : Media Macromedia Flash 

 

H. LANGKAH PEMBELAJARAN 

Pertemuan 1 

1. Pra Kegiatan (± 5 menit) 

a. Salam pembuka. 

b. Pengkondisian kelas. 

c. Doa. 

d. Presensi. 

2. Kegiatan Awal (± 5 menit) 

a. Apersepsi dengan mengingatkan kembali macam aksara carakan. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk selalu memperhatikan 

pembelajaran. 

3. Kegiatan Inti (± 30 menit) 

a. Siswa memperhatikan materi yang disampaikan guru melalui media 

Macromedia Flash berupa pengenalan Aksara Pasangan (ha, na, ca, 

ra, ka, da, ta, sa, wa, la) beserta cara menulisnya (Eksplorasi). 

b. Siswa menirukan cara menulis yang ditampilkan LCD pada media 

Macromedia Flash (Eksplorasi) 
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c. Siswa menirukan cara menulis yang ditampilkan LCD pada media 

Macromedia Flash (Eksplorasi) 

d. Guru memberikan soal latihan menulis aksara Jawa (Elaborasi) 

e. Siswa mengerjakan beberapa soal latihan berhuruf Jawa dengan 

Aksara Pasangan (Elaborasi) 

f. Siswa diminta maju menuliskan jawaban soal latihan di papan tulis. 

(Elaborasi) 

g. Guru memberikan bimbingan kepada siswa dalam menulis huruf jawa. 

(Elaborasi) 

h. Siswa yang tidak maju menaggapi hasil pekerjaan siswa yang maju. 

(Elaborasi) 

i. Guru memberikan jawaban untuk meluruskan jawaban siswa. 

(Konfirmasi) 

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

4. Kegiatan Akhir (± 20 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

c. Guru memberikan tindak lanjut. 

 

I. SUMBER BELAJAR 

1. Buku Pepak Basa Jawa 

2. Buku Aku Seneng Bahasa Jawa 5, Yudhistira 2006 

3. Strategi dan model pembelajaran, Paul Eggen. 2012. 

 

J. PENILAIAN 

1. Jenis Tes 

• Tes awal  : Tidak ada 

• Tes dalam proses : Ada (dalam proses kegiatan belajar mengajar) 

• Tes akhir  : Ada dalam evaluasi 

2. Jenis Tes 

• Tes Lisan 
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• Tes Praktek 

 

3. Bentuk Tes 

• Tanya Jawab 

• Praktik 

 

Semarang, 6 Februari 2013 

Guru kelas V B,     Peneliti,  

 

 

 

Suhatno, S.Pd      Adik Rian Saputra 

NIP 19560929 198201 1 015    NIM 1401409404 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah SDN Wonosari 02, 

 

 

 

Achlani, S.Pd.I 

NIP 19531010 197802 1 007  
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MATERI AJAR 

A. Aksara Jawa 
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B. Aksara Pasangan 
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LEMBAR LATIHAN SISWA 

 

Tulisen ukara ing ngisor iki nganggo aksara Jawa 

1. Bantal 

2. Bakso 

3. Rikma 

4. Sukma 

5. Banter 

6. Satya tuku tahu 

7. Ani duwe batik anyar 

8. Keluwarga adhem-ayem 

9. Rudi bakul tahu 

10. Ani tuku bakso 

SOAL EVALUASI 

Salinen ukara ing ngisor iki nganggo aksara jawa! 

1. Nanem jagung 

2. Calon raja 

3. Mobil anyar 

4. Batik keris 

5. Dolan semarang 

6. Jaran ana kandhang 

7. Mandor bangunan 

8. Dila panen telo 

9. Saben sasi ana imunisasi 

10. Suti nanem pari 
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KUNCI JAWABAN 

A. LEMBAR LATIHAN SISWA 

1. bnTl\ 
2. bk[So  
3. rikM   
4. sukM  
5. bnTe/  
6. suk  
7. bnT/ 
8. keluw/gademHyem\ 
9. rufibkulTau  
10. anitukubk[So 

 

 

 

B. SOAL EVALUASI MANDIRI 

1. nnemJgu= 
2. c[lonRj 
3. [mobilHv/ 
4. btikKeris\ 
5. [dolnSemr= 
6. jrnHnknD= 
7. m[nF/obzunn\ 
8. fil p[n[nT[lo 
9. sbenSsianaimunissi 
10. sutinnemPri 

Pedoman Penilaian 
N =  x 100%   (rumus menggunakan skala -100) 
Keterangan: 
N  = nilai 
B  = banyaknya butir yang dijawab benar  
S   = skor teoritis 
Nilai Maksimal =  10/10  x 100   = 100 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

SIKLUS 1 PERTEMUAN II 

Sekolah  : SDN Wonosari 02 Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Kelas/ Semester : VB (Lima)/ II (Dua) 

Hari/ Tanggal : Rabu 13 Februari 2013 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

4. Mampu menulis laporan sederhana dalam ragam bahasa Jawa tertentu 

dan menulis huruf jawa.  

 

B. KOMPETENSI DASAR 

4.2 Menulis kalimat sederhana berhuruf jawa menggunakan pasangan. 

 

C. INDIKATOR 

4.2.1 Menulis kata berhuruf Jawa yang  menggunakan Pasangan Aksara 

4.2.2 Menulis kalimat berhuruf Jawa yang menggunakan Aksara Pasangan 

 

D. TUJUAN 

1. Dengan menampilkan materi aksara Jawa melalui Macromedia Flash, 

siswa dapat menulis kata berhuruf Jawa yang menggunakan Aksara 

Pasangan dengan benar. 

2. Dengan menampilkan materi aksara Jawa melalui Macromedia Flash, 

siswa dapat menulis kalimat berhuruf Jawa yang menggunakan 

Aksara Pasangan  dengan tepat 

 

E. Karakter yang diharapkan 

Percaya diri, disiplin, mandiri,  dan tanggung jawab 
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F. MATERI AJAR 

Aksara Pasangan  

 

G. METODE, MODEL, DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Metode : Demonstrasi, tanya Jawab 

2. Model  : Direct Instruction 

3. Media  : Media Macromedia Flash 

 

H. LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Pra Kegiatan (± 5 menit) 

a. Salam pembuka. 

b. Pengkondisian kelas. 

c. Doa. 

d. Presensi. 

2. Kegiatan Awal (± 5 menit) 

a. Apersepsi dengan mengingatkan kembali macam aksara carakan. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk selalu memperhatikan 

pembelajaran. 

3. Kegiatan Inti (± 30 menit) 

a. Siswa memperhatikan materi yang disampaikan guru melalui media 

Macromedia Flash berupa pengenalan Aksara Pasangan (pa, dha, ja, 

nya, ma, ga, ba, tha, nga) beserta cara menulisnya (Eksplorasi). 

b. Siswa menirukan cara menulis yang ditampilkan LCD pada media 

Macromedia Flash (Eksplorasi) 

c. Guru memberikan soal latihan menulis aksara Jawa (Elaborasi) 

d. Siswa mengerjakan beberapa soal latihan berhuruf Jawa dengan 

Aksara Pasangan (Elaborasi) 

e. Siswa diminta maju menuliskan jawaban soal latihan di papan tulis. 

(Elaborasi) 
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f. Guru memberikan bimbingan kepada siswa dalam menulis huruf jawa. 

(Elaborasi) 

g. Siswa yang tidak maju menaggapi hasil pekerjaan siswa yang maju. 

(Elaborasi) 

h. Guru memberikan jawaban untuk meluruskan jawaban siswa. 

(Konfirmasi) 

i. Guru memberikan penguatan terhadap unjuk kerja siswa (Konfirmasi) 

4. Kegiatan Akhir (± 20 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

c. Guru memberikan tindak lanjut. 

 

I. SUMBER BELAJAR 

1. Buku Pepak Basa Jawa 

2. Buku Aku Seneng Bahasa Jawa 5, Yudhistira 2006 

3. Strategi dan model pembelajaran, Paul Eggen. 2012. 

 

J. PENILAIAN 

1. Jenis Tes 

• Tes awal  : Tidak ada 

• Tes dalam proses : Ada (dalam proses kegiatan belajar mengajar) 

• Tes akhir  : Ada dalam evaluasi 

2. Jenis Tes 

• Tes Lisan 

• Tes Praktek 

3. Bentuk Tes 

• Tanya Jawab 

• Praktik 
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Semarang, 13 Februari 2013 

Guru kelas V B,     Peneliti, 

 

 

 

Suhatno, S.Pd      Adik Rian Saputra 

NIP 19560929 198201 1 015    NIM 1401409404 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah SDN Wonosari 02, 

 

 

 

Achlani, S.Pd.I 

NIP 19531010 197802 1 007  
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MATERI AJAR 

 

K. Aksara Jawa 
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L. Sandhangan 

 
 

SOAL LATIHAN 
 
Salinen ukara ing ngisor iki nganggo aksara Jawa! 

1. Ban sepeda 

2. Sapta 

3. Tikna 

4. Bakwan enak 

5. Becak papat 

6. Adi tuku bakwan 

7. Lakune sopan banget 

8. Sandhangan jawa 

9. Ari mangan ketan 

10. Roni calon camat 
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SOAL EVALUASI 
 

Wacanen banjur salinen nganggo aksara latin! 

1. Wasis wicara 

2. Dhandhang 

3. Sandal 

4. Manuk jalak 

5. Ngajak ngaso 

6. Didik dadi raja 

7. Aji numpak jaran 

8. Tarno bakul batik 

9. Bapak tindhak pasar 

10. Dito ngajak ngaso 

 
 

KUNCI JAWABAN 
 
SOAL LATIHAN 

1. bnSe[pf  6. afitukubkWn\   

2. sopT[   7. lku[n[sopnBzet\   

3. tiokN[   8. snDznJw  

4. bkWn[Hnk\ 9. arimznKetn\   

5. [bckPpt\ 10. [ronic[lonCmt\   
 

 

SOAL EVALUASI 
1. wsisWicr 
2. dnD= 
3. snDl\ 
4. mnukJlk\ 
5. zjkZ[so 
6. didikFfirj 
7. ajinumPkJrn\ 
8. t/[nobkulBtik\ 
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9. bpkTinDkPs/ 
10. di[tozjkZ[so 
Pedoman Penilaian 

N =  x 100%   (rumus menggunakan skala -100) 

Keterangan: 

N  = nilai 

B  = banyaknya butir yang dijawab benar  

S   = skor teoritis 

Nilai Maksimal =  10/10  x 100   = 100 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

SIKLUS 1I PERTEMUAN I 

Sekolah  : SDN Wonosari 02 Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Kelas/ Semester : VB (Lima)/ II (Dua) 

Hari/ Tanggal : Jumat, 15 Februari 2013 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

4. Mampu menulis laporan sederhana dalam ragam bahasa Jawa tertentu 

dan menulis huruf jawa.  

 

B. KOMPETENSI DASAR 

4.2 Menulis kalimat sederhana berhuruf jawa menggunakan pasangan. 
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C. INDIKATOR 

4.2.1 Menulis kata berhuruf Jawa yang  menggunakan Pasangan Aksara 

4.2.2 Menulis kalimat berhuruf Jawa yang menggunakan Aksara Pasangan 

 

D. TUJUAN 

1. Dengan menampilkan materi aksara Jawa melalui Macromedia Flash, 

siswa dapat menulis kata berhuruf Jawa yang menggunakan Aksara 

Pasangan dengan benar. 

2. Dengan menampilkan materi aksara Jawa melalui Macromedia Flash, 

siswa dapat menulis kalimat berhuruf Jawa yang menggunakan 

Aksara Pasangan  dengan tepat 

 

E. Karakter yang diharapkan 

Percaya diri, disiplin, mandiri,  dan tanggung jawab 

 

F. MATERI AJAR 

Aksara Pasangan  

 

G. METODE, MODEL, DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Metode : Demonstrasi, tanya Jawab 

2. Model  : Direct Instruction 

3. Media  : Media Macromedia Flash 

 

H. LANGKAH PEMBELAJARAN 

Pertemuan 1 

1. Pra Kegiatan (± 5 menit) 

a. Salam pembuka. 

b. Pengkondisian kelas. 

c. Doa. 

d. Presensi. 

2. Kegiatan Awal (± 5 menit) 
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a. Apersepsi dengan mengingatkan kembali macam aksara carakan. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk selalu memperhatikan 

pembelajaran. 

3. Kegiatan Inti (± 30 menit) 

a. Siswa memperhatikan materi yang disampaikan guru melalui media 

Macromedia Flash berupa pengenalan Aksara Pasangan (ha, na, ca, 

ra, ka, da, ta, sa, wa, la) beserta cara menulisnya (Eksplorasi). 

b. Siswa menirukan cara menulis yang ditampilkan LCD pada media 

Macromedia Flash (Eksplorasi) 

c. Siswa menirukan cara menulis yang ditampilkan LCD pada media 

Macromedia Flash (Eksplorasi) 

d. Guru memberikan soal latihan menulis aksara Jawa (Elaborasi) 

e. Siswa mengerjakan beberapa soal latihan berhuruf Jawa dengan 

Aksara Pasangan (Elaborasi) 

f. Siswa diminta maju menuliskan jawaban soal latihan di papan tulis. 

(Elaborasi) 

g. Guru memberikan bimbingan kepada siswa dalam menulis huruf jawa. 

(Elaborasi) 

h. Siswa yang tidak maju menaggapi hasil pekerjaan siswa yang maju. 

(Elaborasi) 

i. Guru memberikan jawaban untuk meluruskan jawaban siswa. 

(Konfirmasi) 

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

4. Kegiatan Akhir (± 20 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

c. Guru memberikan tindak lanjut. 

 

I. SUMBER BELAJAR 

1. Buku Pepak Basa Jawa 
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2. Buku Aku Seneng Bahasa Jawa 5, Yudhistira 2006 

3. Strategi dan model pembelajaran, Paul Eggen. 2012. 

 

J. PENILAIAN 

1. Jenis Tes 

• Tes awal  : Tidak ada 

• Tes dalam proses : Ada (dalam proses kegiatan belajar mengajar) 

• Tes akhir  : Ada dalam evaluasi 

2. Jenis Tes 

• Tes Lisan 

• Tes Praktek 

 

3. Bentuk Tes 

• Tanya Jawab 

• Praktik 

 

 

 

Semarang, 15 Februari 2013 

Guru kelas V B,     Peneliti, 

 

 

 

Suhatno, S.Pd      Adik Rian Saputra 

NIP 19560929 198201 1 015    NIM 1401409404 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah SDN Wonosari 02, 
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Achlani, S.Pd.I 

NIP 19531010 197802 1 007 
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MATERI AJAR 

K. Aksara Jawa 
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L. Aksara Pasangan 
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LEMBAR LATIHAN SISWA 

 

Tulisen ukara ing ngisor iki nganggo aksara Jawa 

1. Nanem jagung 

2. Calon raja 

3. Mobil anyar 

4. Batik keris 

5. Dolan semarang 

6. Jaran ana kandhang 

7. Mandor bangunan 

8. Dila panen telo 

9. Saben sasi ana imunisasi 

10. Suti nanem pari 

SOAL EVALUASI 

Salinen ukara ing ngisor iki nganggo aksara jawa! 

1. Katon cetha 

2. Mangan roti 

3. Anak kadal 

4. Anak baya mati 

5. Tekan toko 

6. Solo katon apik 

7. Adi mangan nanas 

8. Dodi mangkat solo 

9. Toni ngangkat watu 

10. Tina mangan sate 
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KUNCI JAWABAN 

M. LEMBAR LATIHAN SISWA 

1. nnemJgu= 
2. c[lonRj 
3. [mobilHv/ 
4. btikKeris\ 
5. [dolnSemr= 
6. jrnHnknD= 
7. mnF/bzunn\ 
8. m/[nop[n[nT[lo 
9. sbenSsianaimunissi 
10. sutinnemPr 

 

 

N. SOAL EVALUASI MANDIRI 

1. k[tonCt 
2. mz[nRoti 
3. ankKdl\ 
4. ankBymti 
5. tek[nTo[ko 
6. [so[lok[tonHpik\ 
7. afimznNns\ 
8. [fofim=kt[So[lo 
9. [toniz=ktWtu 
10. tinmznS[t 

Pedoman Penilaian 

N =  x 100%   (rumus menggunakan skala -100) 

Keterangan: 

N  = nilai 

B  = banyaknya butir yang dijawab benar  

S   = skor teoritis 

Nilai Maksimal =  10/10  x 100   = 100 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

SIKLUS 1I PERTEMUAN II 

Sekolah  : SDN Wonosari 02 Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Kelas/ Semester : VB (Lima)/ II (Dua) 

Hari/ Tanggal : Selasa, 19 Februari 2012 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

4. Mampu menulis laporan sederhana dalam ragam bahasa Jawa tertentu 

dan menulis huruf jawa.  

 

B. KOMPETENSI DASAR 

4.2 Menulis kalimat sederhana berhuruf jawa menggunakan pasangan. 

 

C. INDIKATOR 

4.2.1 Menulis kata berhuruf Jawa yang  menggunakan Pasangan Aksara 

4.2.2 Menulis kalimat berhuruf Jawa yang menggunakan Aksara Pasangan 

 

D. TUJUAN 

1. Dengan menampilkan materi aksara Jawa melalui Macromedia Flash, 

siswa dapat menulis kata berhuruf Jawa yang menggunakan Aksara 

Pasangan dengan benar. 
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2. Dengan menampilkan materi aksara Jawa melalui Macromedia Flash, 

siswa dapat menulis kalimat berhuruf Jawa yang menggunakan 

Aksara Pasangan  dengan tepat 

 

E. Karakter yang diharapkan 

Percaya diri, disiplin, mandiri,  dan tanggung jawab 

 

F. MATERI AJAR 

Aksara Pasangan  

 

G. METODE, MODEL, DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Metode : Demonstrasi, tanya Jawab 

2. Model  : Direct Instruction 

3. Media  : Media Macromedia Flash 

 

H. LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Pra Kegiatan (± 5 menit) 

a. Salam pembuka. 

b. Pengkondisian kelas. 

c. Doa. 

d. Presensi. 

2. Kegiatan Awal (± 5 menit) 

a. Apersepsi dengan mengingatkan kembali macam aksara carakan. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk selalu memperhatikan 

pembelajaran. 

3. Kegiatan Inti (± 30 menit) 

a. Siswa memperhatikan materi yang disampaikan guru melalui media 

Macromedia Flash berupa pengenalan Aksara Pasangan (pa, dha, ja, 

nya, ma, ga, ba, tha, nga) beserta cara menulisnya (Eksplorasi). 
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b. Siswa menirukan cara menulis yang ditampilkan LCD pada media 

Macromedia Flash (Eksplorasi) 

c. Guru memberikan soal latihan menulis aksara Jawa (Elaborasi) 

d. Siswa mengerjakan beberapa soal latihan berhuruf Jawa dengan 

Aksara Pasangan (Elaborasi) 

e. Siswa diminta maju menuliskan jawaban soal latihan di papan tulis. 

(Elaborasi) 

f. Guru memberikan bimbingan kepada siswa dalam menulis huruf jawa. 

(Elaborasi) 

g. Siswa yang tidak maju menaggapi hasil pekerjaan siswa yang maju. 

(Elaborasi) 

h. Guru memberikan jawaban untuk meluruskan jawaban siswa. 

(Konfirmasi) 

i. Guru memberikan penguatan terhadap unjuk kerja siswa (Konfirmasi) 

4. Kegiatan Akhir (± 20 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

c. Guru memberikan tindak lanjut. 

 

I. SUMBER BELAJAR 

1. Buku Pepak Basa Jawa 

2. Buku Aku Seneng Bahasa Jawa 5, Yudhistira 2006 

3. Strategi dan model pembelajaran, Paul Eggen. 2012. 

 

J. PENILAIAN 

1. Jenis Tes 

• Tes awal  : Tidak ada 

• Tes dalam proses : Ada (dalam proses kegiatan belajar mengajar) 

• Tes akhir  : Ada dalam evaluasi 

2. Jenis Tes 

• Tes Lisan 
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• Tes Praktek 

3. Bentuk Tes 

• Tanya Jawab 

• Praktik 

 

Semarang, 19 Februari 2013 

Guru kelas V B,     Peneliti, 

 

 

 

Suhatno, S.Pd      Adik Rian Saputra 

NIP 19560929 198201 1 015    NIM 1401409404 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah SDN Wonosari 02, 

 

 

 

Achlani, S.Pd.I 

NIP 19531010 197802 1 007  
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MATERI AJAR 

K. Aksara Jawa 
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L. Aksara Pasangan 
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LEMBAR LATIHAN SISWA 

 

Tulisen ukara ing ngisor iki nganggo aksara Jawa 

1. Wasis wicara 

2. Dhandhang 

3. Sandal 

4. Manuk jalak 

5. Ngajak ngaso 

6. Didik dadi raja 

7. Aji numpak jaran 

8. Tarno bakul batik 

9. Bapak tindhak pasar 

10. Dito ngajak ngaso 

SOAL EVALUASI 

Salinen ukara ing ngisor iki nganggo aksara jawa! 

1. Anak yatim 

2. Pitik pitu 

3. Dicokot nyamuk 

4. Cedhak pasar 

5. Gendhis jawa 

6. Sila masak lapis 

7. Tuku wit jati 

8. Nyiduk banyu kali 

9. Adit ngarang cerita 

10. Dolan saka mangkang 
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KUNCI JAWABAN 

M. LEMBAR LATIHAN SISWA 

1. bnSe[pf  6. afitukubkWn\   

2. sopT[   7. lku[n[sopnBzet\   

3. tiokN[   8. snDznJw  

4. bkWn[Hnk\  9. arimznKetn\  

5. [bckPpt\  10. [ronic[lonCmt\  

6. SOAL EVALUASI MANDIRI 

1. ankYtim\ 
2. pitikPitu 
3. di[co[kotVmuk\ 
4. cedkPs/ 
5. genDisJw 
6. silmskLpis\ 
7. tukuwitJti 
8. vifukBvukli 
9. aditZr=cerit 
10. [dolnSkm=k= 

Pedoman Penilaian 
N =  x 100%   (rumus menggunakan skala -100) 

Keterangan: 
N  = nilai 
B  = banyaknya butir yang dijawab benar  
S   = skor teoritis 
Nilai Maksimal =  10/10  x 100   = 100 
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LAMPIRAN 4 

(KETERAMPILAN GURU) 

 

KETERAMPILAN GURU SIKLUS I 

No. Indikator Pengamatan 
Skor 

P1 P2 
1. Pengkondisian kelas. 2 4 

2. Mempersiapkan media dan sumber belajar. 4 4 

3. Melakukan apersepsi. 2 3 

4. Mengemukakan tujuan pembelajaran. 2 3 

5. Mendemonstrasikan materi pembelajaran. 3 3 

6. Memberikan soal latihan. 2 3 

7. Membimbing siswa dalam latihan. 2 2 

8. Memeriksa pemahaman dan memberikan umpan 
balik. 2 2 

9. Memberikan penguatan kepada siswa 2 3 

10. Melakukan evaluasi 4 4 

11. Menutup pelajaran 2 3 

Jumlah Total Perolehan Skor 27 34 

Kategori Cukup Baik 

Persentase keberhasilan 61% 77% 
 

 

Semarang,  Februari 2013 

Observer, 

 

 

Siswanto 
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KETERAMPILAN GURU SIKLUS II 

No. Indikator Pengamatan 
Skor 

P1 P2 
1. Pengkondisian kelas. 4 4 
2. Mempersiapkan media dan sumber belajar. 4 4 
3. Melakukan apersepsi. 3 3 
4. Mengemukakan tujuan pembelajaran. 3 3 
5. Mendemonstrasikan materi pembelajaran. 3 3 
6. Memberikan soal latihan. 4 4 
7. Membimbing siswa dalam latihan. 3 3 

8. Memeriksa pemahaman dan memberikan umpan 
balik. 3 4 

9. Memberikan penguatan kepada siswa 3 3 
10. Melakukan evaluasi 4 4 
11. Menutup pelajaran 3 4 

Jumlah Total Perolehan Skor 37 39 

Kategori Sangat 
baik 

Sangat 
baik 

Persentase keberhasilan 84% 89% 
 

 

Semarang,  Februari 2013 

Observer, 

 

 

Siswanto 
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LAMPIRAN 5 

(AKTIVITAS SISWA) 

Siklus I pertemuan I 

No. NAMA 
Indikator Jumlah 

Skor 1 2 3 4 5 6 7 
1 HF 1 2 1 2 2 1 3 12 
2 IRM 4 3 3 3 3 3 2 21 
3 IP 4 3 4 3 1 4 3 22 
4 IPr 2 3 2 1 2 2 3 15 
5 IDK 4 3 4 3 3 3 2 22 
6 JCW 2 1 1 1 2 1 1 9 
7 MSA 2 2 2 1 3 3 2 15 
8 MMA 3 2 2 3 1 3 2 16 
9 NLS 3 3 3 2 3 4 3 21 
10 PPS 4 4 3 3 3 3 3 23 
11 RKP 1 1 2 1 1 1 1 8 
12 RPM 2 3 2 2 2 2 2 15 
13 SA 3 3 3 2 3 3 2 19 
14 SGP 4 3 3 2 2 3 3 20 
15 SHA 3 2 2 1 2 1 3 14 
16 SKS 3 3 2 2 1 3 3 17 
17 SW 3 3 2 2 1 2 3 16 
18 SGA 3 3 2 2 2 3 3 18 
19 SAP 4 3 4 3 2 1 4 21
20 SAn 2 1 3 1 1 2 3 13 
21 SDY 3 3 4 3 2 3 4 22 
22 TAS 3 2 2 1 2 1 3 14 
23 TM 3 3 2 2 2 1 4 17 
24 VDC 3 2 4 2 3 2 3 19 
25 W 2 3 2 1 1 2 3 14 
26 YNN 3 3 2 2 2 1 3 16 
27 APV 3 2 3 1 2 3 4 18 
28 SK 2 3 3 3 1 2 3 17 
29 Cr 4 3 3 3 3 4 4 24 
  Jumlah Skor 83 75 75 58 58 67 82 498 
  Rata-rata skor 2,86 2,59 2,59 2 2 2,31 2,83 17,17 

Kategori Cukup 
 
Semarang,  Februari 2013 
Observer, 
 
 
Siswanto 
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Siklus I pertemuan II 

No. NAMA 
Indikator Jumlah 

Skor 1 2 3 4 5 6 7 
1 HF 2 3 3 2 1 1 4 16 
2 IRM 4 4 3 3 3 4 3 24 
3 IP 4 4 4 4 3 3 3 25 
4 IPr 3 2 3 2 1 3 4 18 
5 IDK 4 3 3 4 4 4 3 25 
6 JCW 2 2 2 2 1 2 3 14 
7 MSA 3 4 3 4 3 4 3 24 
8 MMA 3 3 3 4 3 3 4 23 
9 NLS 4 3 3 3 4 4 3 24 
10 PPS 4 4 4 4 3 3 3 25 
11 RKP 2 2 2 2 1 2 2 13 
12 RPM 3 3 3 4 3 3 3 22 
13 SA 3 4 4 3 4 3 4 25 
14 SGP 4 4 4 4 4 3 4 27 
15 SHA 3 3 3 3 1 1 3 17 
16 SKS 3 4 4 4 3 3 3 24 
17 SW 3 3 3 4 3 3 4 23 
18 SGA 4 3 4 4 4 4 3 26 
19 SAP 4 4 4 4 3 3 4 26 
20 SAn 3 3 3 3 3 4 2 21 
21 SDY 3 4 4 3 4 3 4 25 
22 TAS 3 3 3 3 1 3 3 19 
23 TM 3 4 4 4 2 3 3 23 
24 VDC 4 4 4 4 3 3 4 26 
25 W 3 3 3 3 3 2 3 20 
26 YNN 3 4 3 4 4 3 3 24 
27 APV 3 4 3 4 3 4 3 24 
28 SK 3 4 4 3 4 2 4 24 
29 Cr 4 4 4 3 3 3 4 25 
  Jumlah Skor 94 99 97 98 82 86 96 652 
  Rata-rata skor 3,24 3,41 3,34 3,38 2,83 2,97 3,31 22,48 

Kategori Baik 
 

Semarang,  Februari 2013 
Observer, 
 
 
Siswanto 
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Siklus II pertemuan I 

No. NAMA 
Indikator Jumlah 

Skor 1 2 3 4 5 6 7 
1 HF 3 3 2 3 1 3 2 17 
2 IRM 4 4 3 4 2 4 3 24 
3 IP 4 4 3 4 3 4 4 26 
4 IPr 3 3 4 3 4 2 4 23 
5 IDK 4 4 4 4 3 4 3 26 
6 JCW 2 2 3 4 1 2 3 17 
7 MSA 3 4 4 3 4 3 3 24 
8 MMA 3 4 4 3 4 3 4 25 
9 NLS 4 4 3 4 2 3 3 23 
10 PPS 4 4 4 4 3 4 4 27 
11 RKP 2 3 2 2 1 1 2 13 
12 RPM 4 3 4 3 4 3 3 24 
13 SA 4 4 3 4 4 3 4 26 
14 SGP 4 4 4 3 3 3 3 24 
15 SHA 4 4 3 3 2 3 3 22 
16 SKS 4 4 4 3 4 4 2 25 
17 SW 4 4 3 4 3 3 4 25 
18 SGA 3 3 4 4 3 3 3 23 
19 SAP 3 4 3 3 4 3 4 24 
20 SAn 3 3 4 4 2 3 3 22 
21 SDY 4 4 4 3 4 4 4 27 
22 TAS 3 3 3 2 1 2 4 18 
23 TM 3 3 4 4 4 3 2 23 
24 VDC 4 4 3 4 3 2 4 24 
25 W 3 3 3 3 2 4 3 21 
26 YNN 4 4 3 3 4 3 4 25 
27 APV 3 4 4 4 3 4 4 26 
28 SK 4 4 3 4 3 2 3 23 
29 Cr 4 3 4 4 3 4 3 25 
  Jumlah Skor 101 104 99 100 84 89 95 672 
  Rata-rata skor 3,48 3,59 3,41 3,45 2,9 3,07 3,28 23,17 

Kategori Sangat baik 
 

Semarang,  Februari 2013 
Observer, 
 
 
Siswanto 

 



209 

 

Siklus II pertemuan II 

No. NAMA 
Indikator Jumlah 

Skor 1 2 3 4 5 6 7 
1 HF 3 4 3 2 3 4 2 21 
2 IRM 3 4 3 4 3 3 3 23 
3 IP 4 4 3 4 4 4 4 27 
4 IPr 4 3 4 3 4 4 4 26 
5 IDK 4 4 3 4 3 4 4 26 
6 JCW 4 2 3 4 3 2 2 20 
7 MSA 4 3 4 4 2 3 4 24 
8 MMA 2 3 4 3 2 3 3 20 
9 NLS 4 4 3 3 3 3 4 24 
10 PPS 4 4 3 3 4 4 4 26 
11 RKP 3 2 2 4 2 2 4 19 
12 RPM 4 3 4 4 3 3 3 24 
13 SA 4 4 4 3 4 3 3 25 
14 SGP 4 3 3 4 4 2 3 23 
15 SHA 3 3 4 3 2 4 4 23 
16 SKS 4 4 3 4 4 3 3 25 
17 SW 4 4 3 4 4 4 3 26 
18 SGA 3 4 4 3 4 4 3 25 
19 SAP 4 3 4 4 3 2 4 24 
20 SAn 3 4 3 4 2 4 4 24 
21 SDY 4 4 4 3 4 3 4 26 
22 TAS 4 3 4 4 3 3 3 24 
23 TM 3 4 4 4 4 2 4 25 
24 VDC 4 4 4 4 2 4 3 25 
25 W 4 4 4 3 4 2 4 25 
26 YNN 3 4 4 3 4 4 4 26 
27 APV 3 4 3 4 4 3 3 24 
28 SK 3 4 4 3 2 4 3 23 
29 Cr 4 4 4 4 4 3 4 27 
  Jumlah Skor 104 104 102 103 94 93 100 700 
  Rata-rata skor 3,59 3,59 3,52 3,55 3,24 3,21 3,45 24,13 

Kategori Sangat baik 
 

Semarang,  Februari 2013 

Observer, 

 

 

Siswanto 
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LAMPIRAN 6 

(KETERAMPILAN MENULIS) 

Siklus I pertemuan I 

No. NAMA 
Indikator Jumlah Skor 1 2 3 4 

1 HF 1 1 1 2 5 
2 IRM 2 2 2 4 10 
3 IP 4 2 3 4 13 
4 IPr 2 1 1 2 6 
5 IDK 3 2 2 3 10 
6 JCW 2 1 1 2 6 
7 MSA 2 1 1 2 6 
8 MMA 2 1 1 2 6 
9 NLS 3 2 3 4 12 
10 PPS 4 3 3 4 14 
11 RKP 1 1 1 2 5 
12 RPM 2 1 2 3 8 
13 SA 3 2 3 3 11 
14 SGP 3 2 2 3 10 
15 SHA 2 1 2 2 7 
16 SKS 2 2 2 3 9 
17 SW 2 2 2 2 8 
18 SGA 4 2 2 3 11 
19 SAP 3 1 3 3 10 
20 SAn 2 1 1 2 6 
21 SDY 3 2 2 3 10 
22 TAS 2 1 1 2 6 
23 TM 2 2 2 3 9 
24 VDC 4 2 3 3 12 
25 W 2 1 1 2 6 
26 YNN 3 2 2 2 9 
27 APV 3 2 3 3 11 
28 SK 3 2 3 4 12 
29 Cr 4 3 3 4 14 
  Jumlah Skor 75 48 58 81 262 
  Rata-rata skor 2,59 1,66 2 2,79 9,03 

Kategori Cukup 
 
Semarang,  Februari 2013 
Observer, 
 
 
Siswanto 
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Siklus I pertemuan II 

No. NAMA 
Indikator Jumlah Skor 1 2 3 4 

1 HF 2 1 1 2 6 
2 IRM 3 3 3 3 12 
3 IP 4 3 4 4 15 
4 IPr 2 2 2 3 9 
5 IDK 4 2 3 3 12 
6 JCW 1 1 1 2 5 
7 MSA 3 2 2 2 9 
8 MMA 2 2 2 2 8 
9 NLS 3 2 3 3 11 
10 PPS 4 3 4 4 15 
11 RKP 1 1 1 2 5 
12 RPM 2 2 3 3 10 
13 SA 4 4 3 4 15 
14 SGP 3 3 3 3 12 
15 SHA 2 1 2 2 7 
16 SKS 3 2 2 3 10 
17 SW 3 2 2 3 10 
18 SGA 3 2 3 3 11 
19 SAP 3 3 3 3 12 
20 SAn 2 1 1 2 6 
21 SDY 4 2 3 4 13 
22 TAS 2 1 1 2 6 
23 TM 2 2 2 3 9 
24 VDC 4 2 4 3 13 
25 W 2 1 2 3 8 
26 YNN 3 2 2 3 10 
27 APV 3 2 2 4 11 
28 SK 4 4 4 4 16 
29 Cr 4 4 4 4 16 
  Jumlah Skor 82 62 72 86 302 
  Rata-rata skor 2,83 2,14 2,48 2,97 10,41 

Kategori Baik 
 

Semarang,  Februari 2013 
Observer, 
 
 
Siswanto 
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Siklus II pertemuan I 

No. NAMA 
Indikator Jumlah Skor 1 2 3 4 

1 HF 3 1 1 2 7 
2 IRM 4 3 4 3 14 
3 IP 4 4 4 3 15 
4 IPr 4 3 2 4 13 
5 IDK 4 3 3 4 14 
6 JCW 3 1 4 2 10 
7 MSA 4 2 2 3 11 
8 MMA 4 3 2 3 12 
9 NLS 4 3 4 4 15 
10 PPS 4 4 4 4 16 
11 RKP 3 1 1 2 7 
12 RPM 4 3 3 4 14 
13 SA 4 4 4 4 16 
14 SGP 4 4 4 3 15 
15 SHA 3 2 3 3 11 
16 SKS 4 3 4 3 14 
17 SW 4 3 4 4 15 
18 SGA 4 3 3 3 13 
19 SAP 4 4 4 4 16 
20 SAn 3 2 2 3 10 
21 SDY 4 4 4 4 16 
22 TAS 4 2 4 3 13 
23 TM 4 3 3 4 14 
24 VDC 4 4 4 4 16 
25 W 3 3 3 3 12 
26 YNN 4 4 4 3 15 
27 APV 4 4 3 4 15 
28 SK 4 4 4 4 16 
29 Cr 4 4 3 4 15 
  Jumlah Skor 110 88 94 98 390 
  Rata-rata skor 3,79 3,03 3,24 3,38 13,45 

Kategori Baik 
 

Semarang,  Februari 2013 
Observer, 
 
 
Siswanto 
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Siklus II pertemuan II 

No. NAMA 
Indikator Jumlah Skor 1 2 3 4 

1 HF 3 2 3 3 11 
2 IRM 4 3 4 4 15 
3 IP 4 4 4 4 16 
4 IPr 4 4 3 4 15 
5 IDK 4 4 3 4 15 
6 JCW 3 2 2 3 10 
7 MSA 3 3 4 3 13 
8 MMA 4 3 4 4 15 
9 NLS 4 4 3 4 15 
10 PPS 4 4 4 4 16 
11 RKP 3 1 2 2 8 
12 RPM 4 3 3 4 14 
13 SA 4 4 4 4 16 
14 SGP 4 4 4 4 16 
15 SHA 3 3 4 4 14 
16 SKS 4 3 4 4 15 
17 SW 4 3 3 4 14 
18 SGA 4 4 3 4 15 
19 SAP 4 4 4 4 16 
20 SAn 4 3 2 4 13 
21 SDY 4 4 4 4 16 
22 TAS 4 3 4 3 14 
23 TM 4 4 4 3 15 
24 VDC 4 4 4 4 16 
25 W 3 3 4 4 14 
26 YNN 4 4 4 4 16 
27 APV 4 4 4 3 15 
28 SK 4 4 4 4 16 
29 Cr 4 4 4 4 16 
  Jumlah Skor 110 99 103 108 420 
  Rata-rata skor 3,79 3,41 3,55 3,72 14,48 

Kategori Sangat baik 
 

Semarang,  Februari 2013 
Observer, 
 
 
Siswanto 
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LAMPIRAN 7 

(HASIL BELAJAR SISWA) 

Daftar Nilai Siklus 1 
NO NAMA NP1 KET. NP2 KET. 
1 HF 40 Tidak Lulus 50 Tidak Lulus 
2 IRM 75 Lulus 80 Lulus 
3 IP 80 Lulus 100 Lulus 
4 IPr 70 Lulus 100 Lulus 
5 IDK 60 Tidak Lulus 65 Lulus 
6 JCW 50 Tidak Lulus 50 Tidak Lulus 
7 MSA 45 Tidak Lulus 50 Tidak Lulus 
8 MMA 50 Tidak Lulus 60 Tidak Lulus 
9 NLS 60 Tidak Lulus 100 Lulus 
10 PPS 60 Tidak Lulus 60 Tidak Lulus 
11 RKP 40 Tidak Lulus 30 Tidak Lulus 
12 RPM 65 Lulus 90 Lulus 
13 SA 85 Lulus 100 Lulus 
14 SGP 60 Tidak Lulus 70 Lulus 
15 SHA 60 Tidak Lulus 75 Lulus 
16 SKS 60 Tidak Lulus 70 Lulus 
17 SW 60 Tidak Lulus 85 Lulus 
18 SGA 75 Lulus 85 Lulus 
19 SAP 60 Tidak Lulus 80 Lulus 
20 SAn 60 Tidak Lulus 80 Lulus 
21 SDY 80 Lulus 90 Lulus 
22 TAS 65 Lulus 80 Lulus 
23 TM 50 Tidak Lulus 30 Tidak Lulus 
24 VDC 60 Tidak Lulus 65 Lulus 
25 W 50 Tidak Lulus 60 Tidak Lulus 
26 YNN 50 Tidak Lulus 50 Tidak Lulus 
27 APV 80 Lulus 100 Lulus 
28 SK 80 Lulus 85 Lulus 
29 Cr 85 Lulus 100 Lulus 

rata rata 62,586   73,793   
TOTAL 1815   2140   

 

Keterangan: NP1= nilai pertemuan 1 

NP2= nilai pertemuan 2 
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Daftar Nilai Siklus 2 
NO NAMA NP1 KET. NP2 KET. 
1 HF 60 Tidak Lulus 75 Lulus
2 IRM 80 Lulus 100 Lulus 
3 IP 100 Lulus 90 Lulus 
4 IPr 95 Lulus 90 Lulus 
5 IDK 100 Lulus 85 Lulus 
6 JCW 60 Tidak Lulus 85 Lulus 
7 MSA 60 Tidak Lulus 85 Lulus
8 MMA 85 Lulus 100 Lulus 
9 NLS 75 Lulus 95 Lulus 
10 PPS 70 Lulus 95 Lulus 
11 RKP 50 Tidak Lulus 60 Tidak Lulus 
12 RPM 85 Lulus 100 Lulus 
13 SA 100 Lulus 100 Lulus 
14 SGP 70 Lulus 90 Lulus 
15 SHA 90 Lulus 95 Lulus 
16 SKS 95 Lulus 100 Lulus 
17 SW 90 Lulus 95 Lulus 
18 SGA 100 Lulus 100 Lulus 
19 SAP 85 Lulus 100 Lulus 
20 SAn 65 Lulus 90 Lulus 
21 SDY 90 Lulus 95 Lulus 
22 TAS 90 Lulus 100 Lulus 
23 TM 65 Lulus 85 Lulus 
24 VDC 75 Lulus 85 Lulus 
25 W 60 Tidak Lulus 70 Lulus 
26 YNN 80 Lulus 85 Lulus 
27 APV 90 Lulus 100 Lulus 
28 SK 80 Lulus 80 Lulus 
29 Cr 90 Lulus 100 Lulus 

rata rata 80,5172   90,6897   
TOTAL 2335 2630 
 

Keterangan: NP1= nilai pertemuan 1 

NP2= nilai pertemuan 2 
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LAMPIRAN 8 

(EVALUASI SISWA) 
Siklus I Pertemuan Pertama 
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Siklus I Pertemuan Kedua 
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Siklus II Pertemuan Pertama 
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Siklus II Pertemuan Kedua 
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LAMPIRAN 9 

(SURAT IZIN PENELITIAN) 
Surat Penetapan Dosen Pembimbing 
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Surat Izin Penelitian 
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Surat Keterangan Penelitian SD 
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