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ABSTRAK 

Prayogi, Ratna Titis. 2013. Peningkatkan Keterampilan Membaca Huruf Jawa 

dengan Media Permainan “Arjuna Ngulandara” pada Siswa Kelas VIIIA 

SMP Negeri 3 Pulosari Kabupaten Pemalang. Skripsi. Prodi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Jawa. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa. Fakultas 

Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbinga I Dra. Sri 

Prastiti Kusuma A. dan Drs. Widodo, M.Pd selaku pembimbing II. 

Kata kunci :membaca huruf Jawa, permainan Arjuna Ngulandara.  

Kemampuan membaca wacana berhuruf Jawa siswa masih kurang. Siswa 

mengalami kesulitan jika dalam membaca wacana berhuruf Jawa. Keadaan itu 

diketahui dari rata-rata siswa yang belum mencapai nilai KKM sebesar 70. Pada 

pembelajaran membaca wacana berhuruf Jawa guru masih menggunakan metode 

konvensional yaitu satu tema untuk semua sehingga tidak ada  kesempatan untuk 

mengembangkan kreatifitas. Untuk itu guru harus berusaha mengubah cara 

mengajarnya dan menggunakan media yang inovatif dalam pembelajaran 

membaca wacana berhuruf Jawa. Media yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan keterampilan membaca huruf Jawa siswa salah satunya adalah 

menggunakan permainan Arjuna Ngulandara.  

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana 

peningkatan kemampuan membaca wacana berhuruf Jawa setelah dilakukan 

pembelajaran dengan permainan Arjuna Ngulandara dan (2) bagaimana 

perubahan perilaku siswa pada aspek afektif, kognitif serta psikomotorik siswa 

kelas VIIIA SMP Negeri 3 Pulosari Kabupaten Pemalang setelah dilakukan 

pembelajaran membaca wacana berhuruf Jawa dengan permainan Arjuna 

Ngulandara. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan dua siklus yang 

dilakukan dalam dua tahap, yaitu siklus I dan siklus II dengan target nilai rata-rata 

kelas atau KKM 70. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIIIA SMP Negeri 3 

Pulosari Kabupaten Pemalang sebanyak 41 siswa. Tiap siklus terdiri atas tahap 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Pengambilan data dilakukan 

sengan teknik tes dan non tes. Alat pengambilan data yang digunakan berupa 

pedoman observasi, jurnal, angket, wawancara, dan dokumentasi. Data tes diambil 

dari penilaian aspek kelancaran membaca, ketepatan pelafalan, intonasi, 

keberhasilan permainan, dan ketepatan waktu. Analisis data yang digunakan 

secara kualitatif dan kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa, sebelum dilakukan pembelajaran 

dengan permainan Arjuna Ngulandara siswa dalam membaca wacana berhuruf 

Jawa belum memenuhi yaitu dengan nilai 67,32 dan setelah dilakukan tindakan 

siklus I nilai rata-rata menjadi 71,04 berarti terjadi peningkatan sebesar 5,53%. 

Walaupun sudah memenuhi KKM, tetapi belum maksimal. Hasil siklus II 

mencapai rata-rata 78,53 berarti meningkat 10,50% dari siklus I. 
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Setelah mengikuti pembelajaran membaca wacana berhuruf Jawa dengan 

permainan Arjuna Ngulandara, selain mengalami peningkatan keterampilan 

membaca huruf Jawa, perilaku siswa ketika pembelajaran  membaca wacana huruf 

Jawa mengalami perubahan. Perubahan perilaku siswa ke arah positif yang 

merujuk pada tiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Perubahan 

prilaku kognitif dapat dilihat dari sudah hafal aksara Jawa dengan cukup baik dan 

siswa memahami wacana berhuruf Jawa. Perilaku afektif dapat dilihat dari   siswa 

antusias dan memperhatikan dengan seksama penjelasan guru dan  siswa 

bekerjasama dengan baik dalam kelompok. Perilaku psikomotorik dapat dilihat 

dari siswa mengikuti petunjuk permainan dengan benar. 

Saran dari penelitian ini yaitu sebaiknya media permainan Arjuna 

Ngulandara digunakan dalam pembelajaram membaca huruf Jawa di wilayah 

kecamatan pulosari pada khususnya dan Kabupaten Pemalang pada umumnya, 

guru harus lebih kreatif dalam proses pembelajaran membaca wacana berhuruf 

Jawa, dan dapat dikalakukan penelitian lanjutan tetapi menggunakan media yang 

berbeda supaya dapat meningkatkan mutu pendidikan terutama dalam 

pembelajaran membaca wacana huruf Jawa. 
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SARI 

 

Prayogi, Ratna Titis. 2013. Peningkatkan Keterampilan Membaca Wacana 

Berhuruf Jawa dengan Media Permainan “Arjuna Ngulandara” pada 

Siswa Kelas VIIIA SMP Negeri 3 Pulosari Kabupaten Pemalang. Skripsi. 

Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Jurusan Bahasa dan Sastra 

Jawa. Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbinga I Dra. Sri Prastiti Kusuma A. dan Drs. Widodo, M.Pd 

selaku pembimbing II. 

Wosing tembung : maca aksara Jawa, dolanan Arjuna Ngulandara. 

Kapirgelan maca aksara Jawa siswa isih kurang. Apa maneh kaprigelan 

siswa jroning maca aksara Jawa. Kahanan iku bisa dimangerteni saka biri rata-rata 

siswa kang durung nyandhak KKM kang gedhene 70. Siswa ora nyandhak biji 

KKM iku jalaran siswa nanggep aksara Jawa iku angel lan mboseni. Ana ing bab 

iki, guru kang paling mangerteni kahanan lan kaprigelan siswa. Guru kudu 

ngowahi cara mulange lan migunakake media inovatif ana ing piwulangan maca 

aksara Jawa. Media kang bisa digunakake kanggo ngundhakake kaprigelan maca 

aksara Jawa salah sijine migunakake dolanan Arjuna Ngulandara. 

Rumusan masalah kang dirembug ing panaliten iki yaiku, (1) kepriye 

anggone ningkatake kaprigelan maca aksara Jawa sawise piwulangan nganggo 

dolanan Arjuna Ngulandara lan (2) kepriye owahing patrap siswa ing aspek 

afektif, kognitif lan psikomotorik siswa kelas VIIIA SMP Negeri 3 Pulosari 

Kabupaten Pemalang sawise piwulangan maca aksara Jawa nanggo dolanan 

Arjuna Ngulandara. 

Peneliten iki kalebu panaliten tindakan kelas kang mkigunakake rong 

pratelan, yaiku siklus I lan siklus II kanthi target biji rata-rata kelas utawa KKM 

70. Subjek ana ing panaliten iki yaiku siswa kelas VIIIA SMP Negeri 3Pulosari 

keng caca ke ana 41 siswa. Saben siklus kaperang dadi tahap perencanaan, 

tindakan, observasi, lan refleksi. Datane dijupuk mawa teknik tes lan nontes. 

Kanggo njupuk data migunakake piranti kang awujud pedoman observasi, jurnal, 

angket, wawancara, lan dokumentasi. Data tes dijupuk saka penilaian aspek kasil 

saka dolanan, lan ora ngluwihi wektu. Kanggo analisis data mawa cara kualitatif 

lan kuantitatif. 

Asil panaliten nudhuhake manawa sadurunge ditindakake piwulangan 

nganggo dolanan Arjuna Ngulandara, kaprigelan maca aksara Jawa siswa ana ing 

sakngisor KKM yaiku biji rata-rata siswa 67,32 lan sawise ditindakake siklus I 

biji rata-rata dadi 71,04 tegese mundhak 5,73%. Ewadene wis nyandhak biji 

KKM, nanging durung maksimal. Asil siklus II biji rata-rata siswa dadi 78,53 

kang tegese mundhak 10,50% saka siklus I. 

Sawise piwulanggan maca aksara Jawa nganggo dolananan Arjuna 

Ngulandara, saliyane mundhakake kaprigelan maca aksara Jawa, patrape siswa 

nalika piwulangan maca aksara Jawa uga owah. Owah-owahan kang ana pinuju 

marang telung perkara yaiku kognitif, afektif, lan psikomotorik. Owah-owahan ing 
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perkara kognitif disawang saka owahe kaprigelan siswa anggone ngapalake aksara 

Jawa lan siswa bisa paham anggone maca aksara Jawa. Patrap afektif disawang 

saka owahe siswa luwih antusias lan nggatekake anggone melu piwulangan maca 

aksara Jawa lan bisa guyub ing kelompoke. Patrap psikomotorik disawang saka 

siswa urut anggome mglakokake dolanan Arjuna Ngulandara.  

Pangajab saka panaliten iki yaiku media dolanan Arjuna Ngulandara bisa 

digunakake dadi media kanggo piwulangan maca aksara Jawa khususe SMP ing 

Kecamatan Pulosari lan umume ing Kabupaten Pemalang, guru kudu luwih kreatif 

migunakane media ana ing piwulangan, lan bisa nindakake panaliten lanjutan 

nanging migunakake media sing beda supaya bisa nindakake mutu pendhidhikan 

utamane ana ing piwulangan maca aksara Jawa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.１ Latar Belakang Masalah 

Bahasa Jawa diterapkan sebagai salah satu mata pelajaran muatan lokal 

(Mulok) melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor. 895.5/01/2005 

tentang Kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Jawa Tahun 2004 untuk Jenjang 

Pendidikan SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, dan SMA/SMALB/ SMK/MA 

Negeri dan Swasta Propinsi Jawa Tengah. Dalam SK tersebut dinyatakan 

kurikulum mata pelajaran bahasa Jawa wajib dilaksanakan disemua jenjang 

sekolah di Provinsi Jawa Tengah mulai tahun ajaran 2005/2006 untuk 

SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB dan SMA/MA/SMALB baik sekolah negeri 

maupun swasta. Kurikulum tesebut ditetapkan dan diberlakukan dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Tengah, terutama dalam upaya 

penanaman nilai-nilai budi pekerti dan sebagai salah satu cara pelestarian serta 

pembinaan budaya bangsa, salah satunya bahasa Jawa (Panjebar Semangat: 2006). 

Realisasi dari Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor. 895.5/01/2005 

adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 

423.5/5.2010 tentang kurikulum muatan lokal (bahasa Jawa) untuk jenjang 

pendidikan SD /SDLB/MI, SMP /SMPB/MTs negeri dan swasta se-Jawa Tengah 

yang memuat standar isi dan standar kompetensi lulusan mata pelajaran bahasa 

Jawa (Dinas Pemprov Jateng, 2010). 
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Kurikulum yang berlaku saat ini yaitu kurikulum tingkat satuan 

pendidikan (KTSP) sehingga dalam hal ini sekolah berhak menyusun serta 

megembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di 

sekolah dan lingkungan sekolah. Berkaitan dengan kurikulum, salah satu standar 

kompetensi yang ada adalah membaca. Di dalamnya terdapat kompetensi dasar 

membaca huruf Jawa. 

Berkaitan dengan kurikulum, salah satu pembelajaran membaca di 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VIIIA semester 2 di SMP Negeri 3 

Pulosari adalah membaca kalimat berhuruf Jawa. Dalam kegiatan belajar 

mengajar di sekolah, pembelajaran membaca huruf Jawa  merupakan aspek yang 

penting demi menunjang prestasi siswa dalam mata pelajaran bahasa Jawa.   

Membaca huruf Jawa merupakan salah satu kompetensi yang harus 

dikuasai oleh siswa. Untuk dapat membaca huruf Jawa, minimal siswa harus 

mengenal dan hafal aksara nglegena, pasangan dan sandhangan dalam huruf 

Jawa. Selain hafal aksara nglegena, pasangan dan sandhangan, siswa juga harus 

memahami kaidah yang ada dalam huruf Jawa. 

Dalam pembelajaran membaca huruf Jawa, siswa dituntut untuk  mampu 

membaca huruf Jawa. Mampu membaca huruf Jawa berarti siswa telah mampu 

menguasai aksara dan memahami kaidah dalam huruf Jawa serta memahami 

wacana yang dibacanya. Namun pada kenyatanya masih banyak siswa  yang 

mengaku kesulitan dalam membaca huruf Jawa. 

Sebagian besar siswa masih mengalami kesulitan membaca 

teks/wacana/bacaan berhuruf Jawa. Kesulitan tersebut diantaranya, menghafal 
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huruf Jawa yang bentuknya hampir sama. Selain itu, menerapkan sandhangan dan 

pasangan dalam huruf Jawa 

Kesulitan yang sama juga dialami oleh siswa kelas VIIIA semester 2 di 

SMP Negeri 3 Pulosari. Sebagian besar siswa sukar dalam membedakan aksara 

Jawa. selain itu siswa juga susah menerapkan kaidah dalam aksara Jawa. 

Kemampuan membaca huruf Jawa siswa kelas VIIIA SMP Negeri 3  

Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang masih rendah. Nilai rata-rata 

yang diperoleh dalam pembelajaran membaca huruf Jawa  masih kurang dari batas 

KKM. Dimana batas KKM siswa tidak boleh kurang dari 70,00.  

Keterampilan membaca huruf Jawa merupakan keterampilan yang 

memerlukan pembiasaan dan latihan secara terus menerus. Hal ini dikarenakan 

huruf Jawa hanya digunakan dalam pembelajaran bahasa Jawa. Sehingga jika 

pembelajaran membaca huruf Jawa hanya sekedarnya saja sudah barang tentu 

banya siswa yang kurang menguasai penerapan dan kaidah aksara Jawa. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bahasa Jawa SMP N 3 Pulosari 

diketahui sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam membaca teks 

berhuruf Jawa. Hal ini diperkuat  Dari hasil tanya jawab dengan salah seorang 

siswa kelas siswa  kelas VIIIA SMP Negeri 3 Pulosari. Siswa mengatakan 

kesulitan  dalam menghafal huruf Jawa, ditambah dengan menerapkan pasangan 

dan sandhangan  huruf Jawa.  

Selain faktor yang berasal dari siswa, terdapat juga faktor yang berasal 

dari guru. Guru dalam menerangkan materi tentang membaca huruf Jawa kurang 

dimengerti oleh siswa, teknik dan media yang digunakan oleh guru  mata 
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pelajaran bahasa Jawa  kurang tepat dan kurang menarik, sehingga hasilnya 

pelajaran menjadi monoton dan membosankan. Padahal siswa masih mengalami 

kesulitan dalam membaca huruf Jawa. 

Dalam suatu pembelajaran, pemilihan metode, teknik, maupun media 

merupakan factor  yang sangat penting dan dapat menentukan  keberhasilan suatu 

pembelajaran. Teknik yang digunakan  oleh guru selama pembelajaran  

berlangsung akan  mempengaruhi hasil yang nantinya akan dicapai oleh siswa. 

Guru lebih sering menerapkan metode konvensional dan hanya terpaku 

pada buku paket dan LKS yang sudah ada di sekolah. keadaan yang demikian 

menyebabkan siswa hanya menghafal bacaan dari aksara Jawa yang ada dalam 

buku paket dan  LKS dengan mencontoh pada teman yang telah mempelajarinya 

terlebih dahulu tanpa membacanya dengan sungguh-sungguh. 

Peran media dalam pembelajaran membaca huruf Jawa sangatlah besar. 

Media sebagai sarana dalam pembelajaran membaca huruf Jawa memudahkan 

guru dalam menyampaikan materi pembeajaran membaca huruf Jawa. Diharapkan 

dengan adanya media siswa lebih termotivasi dan bersemangat dalam memenuhi 

kompetensi membaca huruf Jawa dibandingkan dengan guru tidak menggunakan 

media dalam pembelajaran. 

Media yang dapat digunakan dalam pembelajaran membaca huruf Jawa 

adalah dengan menggunakan permainan Arjuna Ngulandara. Permainan Arjuna 

Nulandara merupakan permainan mengikuti petunjuk dalam peta. Siswa atau 

peserta akan berperan sebagai tokoh Arjuna harus mengikuti petunjuk yang 

terdapat dalam amplop untuk mencari empat buah benda yang telah 
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disembunyikan dan menemukan tempat yang telah ditentukan. Setelah Arjuna 

dapat menemukan benda atau tempat pertama, Arjuna harus mengikuti petunjuk 

selanjutnya yang terdapat  dalam tiap benda atau tempat yang ditemukan. Setelah 

menyelesaikan semua petunjuk Arjuna harus melapor pada guru untuk 

menyelesaikan tugas terakhir dipandu oleh guru.  

Kelebihan permainan ini adalah memotivasi siswa untuk berkompetisi 

menyelesaikan permainan dengan menemukan semua petunjuk dengan waktu 

tercepat dan tepat. Siswa tidak harus bosan menunggu giliran untuk maju 

membaca satu-persatu di depan kelas yang cenderung membuat siswa gaduh 

dalam kelas. Siswa diberikan kesempatan untuk berkompetisi dengan siswa 

lainnya untuk menyelesaikan permainan.  

Guru cenderung memberikan tugas kepada siswa secara berkelompok 

untuk melatinkan aksara Jawa yang ada dalam buku paket atau KLS. Sehingga 

siswa yang belum bisa membaca aksara Jawa hanya menunggu dan melihat 

pekerjaan temannya. Tetapi dengan permainan Arjuna Ngulandara siswa secara 

berkelompok harus mengikuti setiap petunjuk yang ada untuk menyelesaikan 

permainan. 

Atas dasar pemikiran itulah, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul peningkatan keterampilan membaca huruf Jawa dengan permainan 

Arjuna Ngulandara pada siswa kelas VIIIA SMP Negeri 3 Pulosari Kabupaten 

Pemalang. 
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1.２ Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi masalah-masalah 

keterampilan membaca huruf Jawa yang terdapat di SMP Negeri 3 Pulosari 

Kabupaten Pemalang. 

1) Keterampilan membaca huruf Jawa masih berada di bawah KKM (kriteria 

ketuntasan minimal) < 70,00. 

2) Siswa kesulitan dalam membedakan aksara Jawa serta menerapkan 

pasangan dan sandangan. 

3) Pada pembelajaran membaca huruf Jawa guru masih menggunakan metode 

konvensional yaitu satu tema untuk semua sehingga tidak ada  kesempatan 

untuk mengembangkan kreatifitas. 

4) Kurang digunakannya media pembelajaran inovatif dalam pembelajaran 

membaca huruf Jawa. 

 

1.３ Pembatasan Masalah 

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai 

rendahnya keterampilan membaca wacana berhuruf Jawa pada siswa kelas VIIIA 

SMP Negeri 3 Pulosari Kabupaten Pemalang. Dengan banyaknya hambatan dalam 

pembelajaran membaca kompetensi membaca huruf Jawa, maka penelitian ini 

dibatasi pada penelitian peningkatan keterampilan membaca wacana berhuruf 

Jawa dengan permainan Arjuna Ngulandara pada siswa kelas VIIIA SMP Negeri 

3 Pulosari Kabupaten Pemalang. 

 



7 
 

 
 

1.４ Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah peningkatkan keterampilan membaca wacana berhuruf 

Jawa dengan permainan Arjuna Ngulandara pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 

Pulosari, Kabupaten Pemalang. 

Rumusan masalah yang akan diteiti dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Bagaimana peningkatan kemampuan membaca huruf Jawa setelah 

dilakukan pembelajaran dengan permainan Arjuna Ngulandara pada siswa 

kelas VIIIA SMP Negeri 3 Pulosari Kabupaten Pemalang? 

2) Bagaimana perubahan perilaku siswa pada aspek afektif, kognitif serta 

psikomotorik siswa kelas VIIIA SMP Negeri 3 Pulosari Kabupaten 

Pemalang setelah dilakukan pembelajaran membaca wacana berhuruf Jawa 

dengan permainan Arjuna Ngulandara? 

 

1.５ Tujuan Penelitian 

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan peningkatan kemampuan membaca huruf Jawa setelah 

dilakukan pembelajaran dengan permainan Arjuna Ngulandara pada siswa 

kelas VIIIA SMP Negeri 3 Pulosari Kabupaten Pemalang. 

2) Mendeskripsikan perubahan perilaku siswa pada aspek afektif, kognitif 

serta psikomotorik siswa kelas VIIIA SMP Negeri 3 Pulosari Kabupaten 
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Pemalang setelah dilakukan pembelajaran membaca wacana berhuruf Jawa 

dengan permainan Arjuna Ngulandara. 

 

1.６ Manfaat penelitian 

Maanfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat menberikan inspirasi dan 

motivasi untuk meningkatkan keterampilan membaca wacana berhuruf 

Jawa. Sehingga mereka akan mudah mengikuti pembelajaran 

khususnya mengenai teks berhuruf Jawa. 

b. Bagi guru, penelitian ini dapat memotivasi guru untuk dapat membuat, 

mengembangkan, dan menggunakan media pembelajaran yang kreatif, 

inovatif dan meninggalkan pembelajaran konvensional. 

c. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

meningkatkan pembelajaran di sekolah. 

2) Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menambah wawasan 

dibidang pendidikandan memberikan sumbangan teori dalam meningkatkan 

keterampilan membaca huruf Jawa. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.１ Kajian Pustaka 

Beberapa penelitian terdahulu yang telah mengkaji tentang membaca huruf 

Jawa diantaranya, yaitu  Widayanti (2006), Martaningtyas (2009), Pradigdo 

(2009), Adityaningsih (2010), Aisyah (2010). Penelitian pertama yang dijadikan 

referensi yaitu penelitian yang dilakukan Widayanti (2006) dengan judul 

Peningkatan Keterampilan Membaca Pemahaman Bacaan Berhuruf Jawa melalui 

Teknik Latihan Berjenjang pada Siswa Kelas VIII B SMP Negeri 13 Semarang 

Tahun Ajaran 2006/2007. Dalam penelitian tersebut ditunjukan adanya 

peningkatan keterampilan membaca pemahaman bacaan berhuruf Jawa. Hal 

tersebut dapat dilihat adanya peningkatan pra siklus ke siklus I dan ke siklus II. 

Dari data tes diketahui terjadi peningkatab yaitu skor rata-rata kelas dari 30 pada 

pra siklus menjadi 37,6975 pada siklus I atau mengalami peningkatan sebesar 

15,395%. Sementara itu pada siklus II  skor rata-rata kelas menjadi 40,4825 atau 

mengalami peningkatan sebesar 20,965%. 

Persamaan penelitian Widayanti dengan penelitian ini yaitu terletak pada 

hal yang diteliti mengenai keterampilan membaca pemahaman wacana huruf 

Jawa. Selain persamaan, terdapat juga perbedaan penelitian Widayanti dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu cara yang digunakan untuk 

meningkatkan keterampilan membaca huruf Jawa. Jika para penelitian 
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menggunakan teknik latihan berjenjang, sedangkan pada penelitian yang 

dilakukan peneliti adalah membaca wacana berhuruf Jawa dengan permainan 

Arjuna Ngulandara. 

Martaningtyas (2009) melakukan penelitian dengan judul Peningkatan 

Keterampilan Membaca Nyaring Kalima Berhuruf Jawa dengan Metode Lagu 

Dolanan pada Siswa Kelas V SDN Kudur Kecamatan Winong Kabupaten Pati 

Tahun Ajaran 2008/2009 menyimpulkan bahwa dengan dilakukannya metode 

lagu dolanan dapat meningkatkan keterampilan membaca huruf Jawa. Hal tersebut 

dapat dilihat pada hasil penelitian yang menunjukkan peningkatan dalam beberapa 

aspek diantaranya intonasi, pelafaan, dan kelancaran membaca kalimat berhuruf 

jawa. skor intonasi pada kondisi awal meningkat 7,1%, dari siklus I ke sklus II 

meningkat sebesar 12,91%, sedangkan dari prasiklus ke siklus II meningkat 

sebesar 17,32% . skor pelafalan kondisi awal ke siklus I meningkat 5,75% dari 

siklus I ke siklus II meningkal 8,25%, sedanngkan prasiklus ke siklus I meningkat 

sebesar 12,19%. Skor kelancaran kondisi awal meningkat 4,21% dari siklus I ke II 

mengalami peningkatan sebesar 14,11%, prasiklus ke siklus II 15,81%. 

Berdasarkan peningkatan skor dari berbagai aspek membaca nyaring dikatakan 

siswa mengalami peningkatan keterampilan membaca nyaring  dari prasiklus ke 

siklus I sebesar 5,83%, dari siklus I ke siklus II sebesar 11,4 %, dari siklus II ke 

prasiklus 15,18%. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Martaningtyas dengan 

penelitian ini terletak pada keterampilan bahasa yang diteliti yaitu peningkatan 

keterampilan membaca huruf Jawa. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian 
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yang dilakukan Martaningtyas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

yaitu terletak pada kompetensi yang ditentukan dan pada cara meningkatkan 

keterampilan membaca huruf Jawa. Pada penelitian yang dilakukan Martaningtyas 

menekankan pada membaca nyaring bacaan berhuruf Jawa dengan metode lagu 

dolanan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti membaca 

pemahaman wacana berhuruf Jawa dengan menggunakan permainan Arjuna 

Ngulandara. 

Pradigdo (2009) melakukan penelitian dengan judul Peningkatan 

Kemampuan Membaca Pemahaman Bacaan Beraksara Jawa melalui Gabungan 

Metode Belajar Kelompok Teknik Jigsaw dan STAD pada Siswa Kelas VII A SMP 

Negeri 3 Blado Tahun Ajaran 2008/2009 menyimpulkan bahwa dengan dilakukan 

gabungan metode belajar kelompok jigsaw dan STAD dapat meningkatkan 

keterampilan membaca pemahaman bacaan berhuruf Jawa. Hal tersebut dapat 

dilihat pada hasil penelitian yang menunjukkan skor prasiklus ke siklus I 

mengalami peningkatan sebesar 21,70%, siklus I ke siklus II meningkat 6,43% 

dan pada prasiklus ke siklus II meningkat sebesar 29., 53%. 

Persamaan penelitian yang dilakukan Pradigdo dengan penelitian ini yaitu 

terletak pada hal yang diteliti mengenai keterampilan membaca pemahaman 

bacaan huruf Jawa. Selain persamaan, terdapat juga perbedaan penelitian Pradigdo 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu fokus permasalahan dan cara 

yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan membaca huruf Jawa. Jika 

para penelitian Pradigdo yang diteliti membaca pemahaman bacaan berhuruf Jawa 

menggunakan gabungan metode belajar kelompok jigsaw dan STAD, sedangkan 
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pada penelitian yang dilakukan peneliti adalah membaca huruf Jawa dengan 

permainan Arjuna Ngulandara. 

Adityaningsih (2010) melakukan penelitian dengan judul Peningkatan 

Minat Membaca Huruf Jawa dengan Metode Berkelompok melalui Media 

Pernainan Monopoli pada Siswa Kelas VII C SMP N 1 Mlonggo Kabupaten 

Jepara. Dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa minat membaca huruf Jawa 

siswa mengalami peningkatan dari prasiklus menuju siklus I dan siklus II. Hasil 

tersebut terlihat dari rata-rata minat siswa untuk membaca mengalami peningkatan 

dari 63,25 menjadi 85,69 dan bukti dari hasil uji t dengan diperoleh thitung = 21,728 

> ttabel = 2,02. 

Persamaan penelitian yang dilakukan Adityaningsih dengan penelitian ini 

yaitu terletak pada cara peningkatan yang digunakan yaitu menggunakan 

permainan. Selain persamaan, terdapat juga perbedaan penelitian Adityaningtyas 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti meskipun sama-sama 

menggunakan media permainan, pada penelitian yang dilakukan Adityaningtyas 

menggunakan permainam monopoli sedangkan pada penelitian yang dilakukan 

peneliti menggunakan permainan Arjuna Ngulandara.  Selain itu fokus 

permasalahan digunakan untuk meningkatkan keterampilan membaca huruf Jawa. 

Jika pada penelitian Adityaningtyas yang diteliti peningkatan minat membaca 

huruf Jawa, sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti adalah  

peningkatan keterampilan membaca wacana huruf Jawa. 

Aisyah (2010) melakukan penelitian dengan judul Penggunaan Metode 

Kubaca untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Permulaan Kalimat 
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Sederhana Berhuruf Jawa pada Siswa Kelas III SD Negeri Poncol 02 

Pekalongan. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keterampilan membaca 

permulaan kalimat sederhana berhuruf Jawa mengalami peningkatan setelah 

menggunakan metode kubaca. Hal ini dibuktikan dengan niai rata-rata tes 

membaca bersuara kalimat sederhana berhuruf Jawa pada siklus 1 menjadi 64 atau 

meningkat 6,56% dari kondisi awal yaitu 60,07. Meskipun nilai rata-rata sudah 

meningkat, belum tercapai nilai kkm yaitu 65 maka penelitian dilanjutkan pada 

siklus II. Hasil peningkatan 18,12% dari 64 menjadi 75,6. Nilai rata-rata telah 

mencapai kkm. Secara keseluruhan peningkatan membaca dari prasiklus sampai 

setelah siklus sebesar 25,85%. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah dengan penelitian ini 

terletak pada kompetensi yang diteliti yaitu peningkatan keterampilan membaca 

huruf Jawa, sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada fokus penelitian dan cara yang 

digunakan untuk meningkatkan keterampilan membaca huruf Jawa. Jika pada 

penelitian Aisyah meneliti peningkatan keterampilan membaca permulaan dengan 

menggunakan metode kubaca, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti 

peningkatan keterampilan membaca pemahaman dengan menggunakan permainan 

Arjuna Ngulandara. 

Dari beberapa penelitian yang telah dikemukakan di atas, penelitian 

mengenai peningkatan keterampilan membaca huruf Jawa sudah banyak 

dilakukan dengan metode, teknik, dan media yang berbeda-beda. Walaupun 

penelitian-penelitian tersebut sudah banyak diakukan, akan tetapi pada 
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kenyatannnya masih banyak siswa yang belum terampil membaca bacaan 

berhuruf Jawa. Dengan demikian penulis berupaya untuk meningkatkan 

keterampilan membaca wacana berhuruf Jawa dengan permainan Arjuna 

Ngulandara. Diharapkan dengan digunakannya media permainan Arjuna 

Ngulandara dalam pembelajaran membaca terutama membaca bacaan berhuruf 

Jawa dapat meningkat dan pembelajaran akan lebih menyenangkan. Kedudukan 

penelitian ini tidak lain sebagai pelengkap dari penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya mengenai keterampilan membaca huruf Jawa. 

  

2.２ Landasan Teoretis 

Pada landasan teoretis ini akan dipaparkan mengenai teori-teori yang 

mendukung penelitian ini yaitu membaca, tujuan membaca, membaca 

pemahaman, perangkat huruf Jawa, permainan dalam pembelajaran, dan 

permainan Arjuna Ngulandara. 

 

2.2.1 Membaca 

Menurut Tarigan (1994:7) membaca adalah proses penyandian kembali 

dan pembacaan dalam sandi (a recoding and decoding process). Artinya dalam 

kegiatan membaca ada upaya untuk menghubungkan kata-kata tulis  (written 

word) dengan makna bahasa lisan (oral language meaning). Dengan kata lain, 

Anderson (dalam Tarigan 1994 : 7) mengatakan bahwa kegiatan membaca 

merupakan kegiatan mengubah tulisan atau cetakan bunyi yang bermakna. 
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Menurut Hodgson dalam Tarigan (1994:7), membaca adalah suatu proses 

yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang 

hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. 

Berdasarkan konsep ini, kegiatan membaca harus dilakukan oleh seseorang 

(pembaca) apa bila ingin memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui 

media bahasa tulis. 

Membaca adalah suatu yang rumit, melibatkan banyak hal, tidak hanya 

dengan melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, 

psikolinguistik, dan metakognitif. Sebagai proses visual membaca merupakan 

proses menerjemahkan simbol tulis (huruf) ke dalam kata-kata lisan. Membaca 

juga merupakan suatu strategi. Pembaca yang efektif menggunakan berbagai 

strategi membaca yang sesuai denagn teks dan konteks dalam rangka 

mengonstruksi makna ketika membaca (Rahim 2005:2-3). 

Klein (dalam Rahim 2005 : 3) mengemukakan bahwa definisi membaca 

mencakup: pertama, membaca merupakan suatu proses. Maksudnya adalah 

informasi dari teks dan pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca mempunyai 

peranan yang utama dalam membentuk makna. Kedua, membaca adalah strategis. 

Pembaca yang efektif menggunakan berbagai strategi membaca yang sesuai 

dengan teks dan konteks dalam rangka mengkonstruk makna ketika membaca. 

Ketiga, membaca merupakan interaktif. Keterlibatan pembaca dengan teks 

tergantung pada konteks. Orang yang senang membaca suatu teks yang 

bermanfaat, akan menemui beberapa tujuan yang ingin dicapainya, teks yang 
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dibaca seseorang harus mudah dipahami (readable) hingga terjadi interaksi antara 

pembaca dan teks. 

Membaca adalah salah satu keterampilan yang berkaitan erat dengan 

keterampilan dasar terpenting pada manusia, yaitu berbahasa. Dengan bahasa 

orang mau berpikir tentang dan menggunakan perasaan yang jernih, maka akan 

terciptalah komunikasi yang jelas, sehingga terhindarlah salah faham antara satu 

dengan yang lain (Wiryodijoyo 1989:1). 

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa membaca 

adalah aktifitas visual dalam mengartikan simbol-simbol menjadi sebuah 

informasi atau pengetahuan. 

 

2.2.2 Tujuan Membaca 

Menurut Anderson (dalam Tarigan 1994:9) dalam kegiatan membaca 

haruslah ingat pada tujuan yang hendak dicapai. Tujuan utama dalam membaca 

adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, memahami 

makna bacaan. Makna dan arti erat sekali berhubungan dengan tujuan kita dalam 

membaca. Selain tujuan utama, ada juga tujuan yang lebih khusus, antara lain 

sebagai berikut. 

1. Membaca untuk menemukan atau mengetahui penemuan-penemuan yang 

telah dilakukan oleh sang tokoh, apa-apa yang telah dibuat sang tokoh, apa 

yang telah terjadi pada tokoh khusus, atau untuk memecahkan masalah-

masalah yang dibuat oleh sang tokoh. membaca seperti itu disebut membaca 

memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta (reading for detail or fack). 
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2. Membaca untuk mengetahui mengapa hal itu merupakan topik yang baik dan 

menarik, masalah yang terdapat dalam cerita, apa-apa yang dipelajari atau 

dialami sang tokoh, dan merangkum hal-hal yang dilakukan sang tokoh untuk 

mencapai tujuannya.  Membaca ini disebut membaca untuk memperoleh ide-

ide utama (reading for main ideas). 

3. Membaca untuk menemukan atau mengetahui apa yang terjadi pada setiap 

bagian cerita, apa yang terjadi mula-mula pertama, kedua, dan ketiga atau 

seterusnya. Setiap tahap dibuat untuk memecahkan suatu masalah, adegan-

adegan dan kejadian buat dramatisasi. Ini disebut membaca untuk mengetahui 

urutan atau susunan, organisasi cerita (reading for sequence or organization). 

4. Membaca untuk menemukan serta mengetahui mengapa para tokoh 

merasakan seperti cara mereka itu, apa yang hendak diperhatikan oleh sang 

tokoh pengarang kepada para pembaca, mengapa para tokoh berubah, 

kualitas-kualitas yang dimiiki para tokoh membuat mereka berhasi atau gagal. 

Ini disebut  membaca untuk menyimpulkan, mambaca inferensi (reading for 

inference). 

5. Membaca untuk menentukan apa yang harus diketahui apa-apa yang tidak 

biasa, tidak wajar mengenai sang tokoh, apa yang lucu dalam cerita, atau 

apakah ceritya itu benar atau tidak benar. Ini disebut membaca untuk 

mengklasifikasikan (reading for classify). 

6. Membaca untuk menemukan apakah sang tokoh berhasil atau hilang dengan 

ukuran-ukuran tertentu, apakah kita ingin berbuat seperti yang diperbuat oleh 
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sang tokoh bekerja dalam cerita itu. Itu disebut membaca menilai, menbaca 

mengevaluasi (reading for evaluate). 

7. Membaca untuk menemukan bagaimana caranya sang tokoh berubah, 

bagaimana hidupnya berbeda darikehidupan yang kita kenal, bagaimana dua 

cerita mempunyai persamaan, bagaimana sang tokoh menyerupai pembaca. 

Ini disebut membaca untuk memperbandingkan atau mempertentangkan 

(reading for compare or contrast). 

Membaca hendaknya mempunyai tujuan. Seseorang yang membaca 

dengan suatu tujuan cenderung lebih memahami bacaan dibandingkan dengan 

orang yang tidak mempunyai tujuan. Proses membaca akan berjalan dengan baik 

jika dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan langkah dan tujuan yang 

jelas. Adapun tujuan khusus membaca tersebut mencakup (1) kesenangan, (2) 

menyempurnakan membaca nyaring, (3) menggunakan strategi tertentu, (4) 

memperbarui pengetahuannya tentang suatu topik, (5) mengaitkan informasi yang 

telah diketahui dengan informasi informasi yang ada, (6) memperoleh informasi 

untuk laporan lisan atau tertuis, (7) mengonfirmasi atau menolak prediksi, dan (8) 

menjawab pertanyyan-pertanyan yang spesifik (Rahim 2007:11) 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

utama dalam membaca sangat beragam diantaranya untuk memperoleh informasi, 

untuk menemukan sesuatu, untuk membandingkan sesuatu untuk dikembangkan 

berdasarkan bahan bacaan yang dibaca. Dalam penelitian ini membaca huruf Jawa 

memililiki tujuan untuk mengetahui isi dari wacana berhuruf Jawa dan untuk 

memenuhi kompetensi yang telah ditetapkan. 
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2.2.3 Membaca Pemahaman 

Membaca pemahaman adalah suatu jenis kegiatan membaca secara 

seksama yang bertujuan untuk memahami: (1) standar-standar atau norma-norma 

kesusastraan (literary standards), (2) resensi tulis, (3) drama tulis, dan (4) pola-

pola fiksi (Tarigan, 1994:56).  

Membaca pemahaman juga  sering disebut dengan istilah reading 

comprehension. Tarigan (1994:43) menyatakan bahwa membaca pemahaman 

adalah jenis kegiatan membaca yang berupa menafsirkan pengalaman, 

menghubungkan informasi baru dengan yang telah diketahui menemukan jawaban 

pertanyaan-pertanyaan kognitif dari bahan (bacaan) tertulis. 

Dari uraian diatas dapat sisimpulkan bahwa membaca pemahaman adalah 

kegiatan membaca secara seksama untuk menemukan jawaban dari pertanyaan 

dalam bacaan serta untuk memahami isi atau pokok bacaan. 

 

2.2.4 Perangkat  Huruf Jawa 

Membaca huruf Jawa adalah membaca rangkaian kata-kata yang tersusun 

dalam kalimat yang tertulis dengan menggunakan huruf atau aksara Jawa. Huruf 

Jawa terdiri dari aksara nglegena, pasangan, sandhangan, aksara angka, aksara 

murdha, aksara swara dan aksara rekan. 
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a. Huruf carakan atau Dentawyanjana (aksara nglegena) 

 

b. Pasangan 

 

c. Sandhangan 
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d. Angka 

 

e. Aksara swara 

 

f. Aksara rekan 

 

 

2.2.5 Permainan dalam Pembelajaran 

Bermain adalah suatu kegiatan yang serius, tetapi mengasyikkan. Melalui 

aktivitas bermain, berbagai pekerjaannya terwujud. Bermain adalah aktivitas yang 

dipilih sendiri oleh anak, karena menyenangkan bukan karena ingin memperoleh 

hadiah atas pujian. Bermain adaah salah satu alat utama yang menjadi latihan 

untuk pertumbukannya. Bermain adalah medium, dimana si anak mencobakan 

diri, bukan hanya fantasinya tetapi benar-benar nyata secara aktif.  

Permainan adalah alat bagi anak untuk menjelajahi dunianya, dari yang 

tidak ia kenali sampai pada yang ia ketahui dan yang tidak dapat diperbuatnya, 
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sampai mampu melakukannya. Bermain merupakan suatu kebutuhan bagi anak. 

Dengan merancang pelajaran tertentu untuk dilakukan sambil bermain, maka anak 

belajar sesuai dengan tuntutan taraf perkembangannya (Semiawan, 2008 : 20). 

Ada dua jenis permainan yang sering digunakan dalam pembelajaran 

bahasa Jawa. Permainan yang pertama mengarah pada permainan yang digunakan 

untuk pendidikan, artinya permainan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Misalnya, permainan anagram digunakan untuk meningkatkan 

kepekaan siswa terhadap perbedaan huruf. Permainan yang kedua, yaitu 

permainan yang digunakan dalam pembelajaran sebagai perminan murni. Fungsi 

penggunaan permainan murni tersebut untuk menghidupkan suasana, bukan untuk 

membahas topik tertentu. Permainan tersebut digunakan pada saat siswa sudah 

mulai tampak letih, mengantuk atau bosan (Suyatno, 2005: 14). 

Permainan dalam pembelajaran, jika dimanfaatkan dengan baik, dapat 

memberikan dampak positif dalam pembelajaran, antara lain: 

1) Menyingkirkan keseriusan yang menghambat. 

2) Menghilangkan stress dalam lingkungan belajar. 

3) Mengajak orang lain terlibat penuh. 

4) Meiningkatkan proses belajar. 

5) Membangun kreatifitas diri. 

6) Mencapai tujuan dengan kesenangan. 

7) Meraih makna belajar melalui pengalaman. 

8) Memfokuskan siswa sebagai sumber belajar. 
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Selanjutnya Suyatno (2005 : 15) menyebutkan bahwa rambu-rambu agar 

permainan belajar dapat menjadi efektif dan mempunyai nilai tambah bagi 

pembelajaran, yaitu: 

1) Permainan harus terkait langsung dengan tempat belajar. 

2) Permainan harus dikemas agar dapat mengajari pembelajar berfikir, 

mengakses informasi, bereaksi, memahami, berkembang, dan menciptakan 

nilai nyata bagi siswa. 

3) Permainan harus memberi kebebasan kepada siswa untuk bekerjasama dan 

berkreasi. 

4) Permainan harus menarik dan menantang, namun jangan sampai membuat 

siswa kecewa dan kehilangan akal. 

5) Permainan harus menyediakan waktu yang cukup untuk merenung, memberi 

umpan balik, berdialog dan berintegrasi dengan siswa. 

6) Permainan hendaklah sangat menyenangkan dan mengasyikkan, namun 

jangan sampai membuat siswa tampak bodoh dan dangkal. 

 

2.2.6 Permainan Arjuna Ngulandara 

Permainan Arjuna Ngulandara adalah adaptasi dari permainan mencari 

jejak dan mencari harta karun. Arjuna Ngulandara berasal dari kata “Arjuna” yang 

diambil dari tokoh pewayangan Arjuna yang merupakan bagian dari Pandhawa 

dan “ngulandara” yang artinya pergi. Arjuna Ngulandara bukan berati Arjuna 

pergi akan tetapi nama permainan yang akan digunakan oleh penulis sebagai 

media dalam pembelajaran membaca huruf Jawa. 
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Dalam permainan Arjuna Ngulandara pemain dalam hal ini siswa akan 

berperan menjadi tokoh Arjuna yang harus ngulandara atau mengembara 

mengikuti petunjuk dalam peta dan memecahkan semua petunjuk yang 

disembunyikan. Yang memberakan permainan ini dengan permainan mencari 

jejak adalah semua petunjuk yang disediakan dituliskan dengan menggunakan 

huruf Jawa.  

Cara memainkan permainan Arjuna Ngulandara cukup sederhana. Dalam 

satu putaran permainan, pemain (Arjuna) akan diawasi oleh satu orang pemain 

lain yang akan menghitung waktu Arjuna menyelesaikan permainan. Aturan 

dalam permainan ini masing-masing siswa akan bermain secara kelompok dengan 

cara estafet dan kelompok lain menjadi pengawas. Arjuna harus menyelesaikan 

permainan selama 5-7 menit, apabila Arjuna melebihi waktu yang telah 

disediakan maka poin atau nilai yang diperoleh akan dikurangi. 

Adapun langkah-langkah penggunaan media permainan Arjuna 

Ngulandara dalam pembelajaran membaca huruf Jawa adalah sebagai berikut. 

1) Guru menyiapkan tempat atau setting permainan (sebelum pembelajaran). 

 

Gambar 1. Setting permainan Arjuna Ngulandara di dalam kelas 

Meja guru 

Pos II Pos I 

Pos IV Pos III 

Pos V 
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Gambar 2. Setting permainan Arjuna Ngulandara di dalam perpustakaan 

2) Guru menjelaskan aturan permainan.* 

3) Guru membagi siswa menjadi 10 kelompok bermain. 

4) Guru menyuruh perwakilan kelompok bermain untuk mengundi setting yang 

akan digunakan dalam permainan. 

5) Tiap kelompok melakukan permainan. 

6) Penilaian dilakukan oleh guru bahasa Jawa/kolaborator dengan 

menjumlahkan hasil permainan dengan nilai individu siswa. 

*Aturan dalam permainan Arjuna Ngulandara : 

a) Tiap kelompok terdiri dari 3-5 siswa. 

b) Permainan dilakukan didua setting yaitu kelas dan perpustakaan. 

c) Tiap kelomopok akan bermain dalam satu setting permainan sesuai 

dengan undian yang diperoleh. 

d) Cara bermain dimulai dari kelompok 1 menyelesaikan petunjuk di POS I 

dengan diawasi oleh kelompok 2, setelah kelompok 1 selesai 

PO

S 

IV 

POS I 

POS III 

PO

S II 

POS V 
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menyelesaikan petunjuk yang terdapat di POS I dilanjutkan ke POS II,. 

Kelompok 2 menyelesaikan petunjuk di POS I diawasi oleh kelompok 3, 

begitu seterusnya hingga selesai di POS V dan semua kelompok 

menyelesaikan petunjuk dalam tiap POS permainan. 

 

2.３ Kerangka Berfikir 

Pembelajaran keterampilan membaca terutama pada kompetensi membaca 

huruf Jawa di SMP Negeri 3 Puosari, Kabupaten pemalang belum bisa dikatakan 

berkualitas. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya siswa yang belum dapat 

mencapai KKN yang ditargetkan  yaitu 70,00. Untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran keterampilan membaca huruf Jawa pada siswa secara aktif, maka 

upaya yang dapat dilakukan terutama dari guru yaitu dengan menggunakan media 

dalam kegiatan pembelajaran. 

Penggunaan media yang tepat guna dan baru akan memberika dampak 

positif dalam pembelajaran terutama pada siswa. Siswa yang pada awalnya tidak 

mampu karena merasa bosan, tidak tertarik, bahkan tidak berminat terhadap 

pembelajaran keterampilan membaca huruf Jawa menjadi antusias dan semangat 

mengikuti kegiatan pembelajaran membaca huruf Jawa. Semangat itulah yang 

kemudian menjadikan motivasi siswa menjadi aktif dan berusaha sebaik mungkin 

dalam pembelajaram, media yang dapat digunakan dalam pembelajaran membaca 

huruf Jawa yaitu permainan Arjuna Ngulandara. 

Tujuan dari permainan Arjuna Ngulandara ini agar siswa dapat memagami 

bacaan berhuruf Jawa yang disajikan dalam bentuk permainan, sehingga siswa 
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tidak bosan membaca bacaan berhuruf Jawa dengan cara alih aksara yang 

dilakukan di dalam kelas saja. Dipilihnya media ini karena disesuaikan dengan 

kondisi siswa yang masih senang bermain. Dengan bermain siswa tidak hanya 

terpaku dengan buku pelajaran atau LKS yang biasa disediakan oleh guru. 

Permainan ini sangat mengasyikan terutama jika diterapkan pasa siswa SMP yang 

masih dalam usia remaja. 

Diharapkan dengan permainan “Arjuna Nguandara” ini, siswa dapat 

berperan aktif, berkreasi, dan memotivasi siswa untuk belajar. Dengan demikian 

keterampilan membaca huruf Jawa siswa dapat meningkat dan siswa lebih aktif 

dalam pembelajaran.  

 

2.４ Hipotesis Tindakan 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan 

penelitian. Hipotesis hanya bersifat dugaan yang mungkin benar dan 

kemungkinan salah. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

penggunaan permainan Arjuna Ngulandara pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 

3 Pulosari Kabupaten Pemalang, mka kemampuan siswa dalam membaca bacaan 

berhuruf Jawa mengalami peningkatan dan perilaku secana kognitif, afektif dan 

psikomotor dalam pembelajaran membaca huruf Jawa mengalami perubahan ke 

arah yang lebih baik. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.１ Desain Penelitian 

Penelitian mengenai pembelajaran membaca huruf Jawa dengan 

menggunakan permainan Arjuna Ngulandara ini merupakan penelitian tindakan 

kelas (action research) yang sering disebut PTK. Penelitian tindakan kelas 

mengupayakan perbaikan kondisi perbaikan kondisi pembelajaran dan 

menyelesaikan bermacam-macam permasalahan yang muncul dalam kelas. 

Tujuannya untuk mendeskripsikan peningkatan siswa dalam pembelajaran. 

Penelitian tindakan kelas bersifat reflektif, artinya dalam proses penelitian, yang 

dilakukan untuk meningkatkan kemampuan seseorang dari tindakan-tindakan 

mereka dalam melakukan tugas dan memperdalam pemahaman terhadap 

tindakan-tindakan dalam pembelajaran. Penelitian ini menggunakan dua siklus, 

yaitu siklus 1 dabn siklus 2. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan,yaitu (1) 

perencanaan, (2) tindakan, (3) observasi, dan (4) refleksi. 

   Siklus I            Siklus II 

 

Gambar 3. Desain Penelitian Tindakan Kelas Model Kemmis dan Mc Taggart 

T R 

P 

O 

T R 

RP 

O 
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Keterangan: 

P  : Perencanaan   R : Refleksi 

T  : Tindakan   RP : Revisi Perencanaan 

O : Observasi 

Dalam penelitian tindakan kelas, siklus I bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan siswa membaca huruf Jawa menggunakan permainan Arjuna 

Ngulandara. Siklus I digunakan sebagai refleksi untuk melaksanakan siklus II. 

Hasil proses tindakan siklus II bertujuan untuk mngetahui peningkatan 

keterampilan membaca siswa menggunakan permainan Arjuna Ngulandara 

setelah dilakukan perbaikan dalam kegiatan pembelajaran didasarkan pada 

refleksi siklus I. 

 

3.1.1 Prasiklus 

Prasiklus merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan awal membaca huruf Jawa sebelum diberi tindakan. Dalam kegiatan 

ini, peneliti hanya mengambil data berupa nilai siswa dari guru dalam 

pembelajaran membaca huruf Jawa sebelum diberi tindakan. 

 

3.1.2 Proses Tindakan Siklus I 

Proses tindakan pada siklus I terdiri atas empat tahapan, yaitu 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Keempat tahapan tersebut akan 

diuraikan sebagai berikut. 
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3.1.2.1 Perencanaan 

Sebelum memulai kegiatan penelitian, perlu dilakukan perencanaan. 

Perencanaan dilakukan sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan yang 

timbul pada awal pertemuan dan untuk mempersiapkan tahap tindakan. Dengan 

adanya perencanaan, tindakan pembelajaran yang dilakukan akan lebih terarah 

dan sistematis. 

Pada tahap ini hal yang perlu dilakukan yaitu menyiapkan surat izin 

pepelitian. Surat ini dibutuhkan sebegai perizinan melakukan penelitian, sehingga 

peneliti dapat melakukan kolaborasi dengan guru mata pelajaran bahasa Jawa 

yang mengajar di kelas VIII A SMP Negeri 3 Pulosari untuk membahas hal yang 

diperlukan dalam penyusunan rencana pembelajaran. 

selanjutnya peneliti membuat rencana pembelajaran yang akan dijadikan 

pedoman ketika mengajar di kelas nantinya. Setelah rencana itu dibuat peneliti 

mengkonsultasikannya dengan guru, hal ini bertujuan untuk memantapkan 

rencana pembelajaran yang dibuat peneliti, agar tercapai tujuan pembelajaran 

yang diinginkan dengan maksimal. 

Setelah rencana pembelajaran disetujui oleh guru, peneliti menyiapkan 

instrumen berupa tes untuk mengetahui kemampuan membaca wacana berhuruf 

Jawa, pedoman observasi, lembar wawancara, lembar jurnal, lembar angket dan 

dokumentasi untuk memperoleh data nontes. 

Apabila semua terpenuhi untuk melaksanakan penelitian, peneliti 

menyiapkan permainan Arjuna Ngulandara yang akan digunakan pada 

pembelajaran membaca wacana berhuruf Jawa. 
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3.1.2.2 Tindakan 

Tahap selanjutnya yaitu tahap tindakan, pada tahap ini hal yang dilakukan 

yaitu melakukan proses pembelajaran membaca wacana berhuruf Jawa dengan 

menggunakan permainan Arjuna Ngulandara. 

a. Kegiatan Awal 

Pada kegiatan awal dimulai dengan apersepsi yang dilakukan untuk 

mengkondisikan siswa agar siap melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan 

permainan Arjuna Ngulandara. Kemudian guru bertanya pada siswa seputar 

aksara Jawa, kemudian salah seorang siswa diminta untuk membaca bacaan 

berhuruf Jawa di depan kelas. Setelah membaca, guru bertanya kepada siswa 

tentang kesulitan mereka dalam membaca dan memahami wacana berhuruf Jawa. 

b. Kegiatan Inti 

Guru menjelaskan pembelajaran membaca wacana berhuruf Jawa hari ini 

dengan menggunakan permainan Arjuna Ngulandara. Guru membagi siswa 

menjadi 10 kelompok yang terdiri dari 4 siswa. Sebelum masing-masing siswa 

bermain, guru melakukan tanya jawab dengan menggunakan kalimat-kalimat 

pendek berhuruf Jawa. kegiatan tersebut untuk meningkatkan kemampuan 

membaca huruf Jawa sebelum mereka melakukan permainan. 

Masing-masing kelompok berpencar sesuai setting permainan yang 

ditentukan. Tiap kelompok yang bermain secara bergantian untuk nenyelesaikan 

perunjuk dalam tiap pos permainan. Setelah semua permainan diselesaikan setiap 

kelompok harus menyusun petunjuk dan benda yang ditemukan pada saat 

permainan berlangsung kepada guru. 
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c. Kegiatan Akhir 

Guru bersama siswa melakukan analisis hasil permainan. Siswa mengisi 

jurnal dan angket sedangkan wawancara dilakukan diluar jam pelajaran atau pada 

jam istirahat. 

 

3.1.2.3 Observasi atau Pengamatan 

Observasi dilakukan pada saat proses pembelajaran mrmbaca huruf Jawa 

berlangsung. Adapaun aspek yang diamati meliputu keseriusan dan keaktifan 

siswa dalam mangikuti kegiatan belajar mengajar, ketepatan dalam membaca dan 

mengikuti petunjuk, kekompakan kelompok, tetepatan waktu penyelesaian 

permainan dah keberhasilan misi. Sikap siswa terhadap kegiatan ini dapat dilihat 

dari perilaku siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Guru akan 

mengingatkan jika siswa melakukan hal-hal diluar pembelajaran dan tidak 

mendukung tujuan kegiatan pembelajaran seperti bermain sendiri, mengganggu 

teman, mengantuk, belajar pelajaran lain dan sebegainya yang sifatnya mengarah 

pada gagalnya tujuan kegiatan. 

 

3.1.2.4 Refleksi 

Pada akhir siklus 1 dicatat hasil kemampuan dan perilaku siswa dalam 

mengikuti proses belajar mengajar. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada 

siklus I, maka dapat ditemtukan langkah-kangkah perbaikan apa saja yang perlu 

dilaksanakan pasa siklus II. Kekurangan-kekurangan yang terdapat pada siklus I 
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dicari pemecahannya, dan kelebihan-kelebihan yang terdapat pada siklus I dapat 

dipertahankan atau ditingkatkan. 

 

3.1.3 Proses Tindakan Siklus II 

Proses tindakan pada siklus II terdiri atas empat tahapan, yaitu revisi 

perencanaan, tindakan, observasi, dan analisis dan refleksi. 

 

3.1.3.1 Revisi Perencanaan 

Berdasarkan refleksi siklus I, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini 

meliputi hal-hal sebegai berikut, (1) menyusun perbaikan rencana pembelajaran 

sesuai lanjutan tindalan yang akan dilakukan, (2) menyusun perbaikan pedoman 

pengamatan yang meliputi tes perbuatan, lambar observasi, lembar wawancara, 

lembar jurnal, lembar angket, dan dokumentasi untuk memperoleh data pada 

siklus II, (3) menyiapkan permainan Arjuna Ngulandara yang akan digunakan 

pada siklus II. 

 

3.1.3.2 Tindakan 

Langkah-langkah proses pembelajaran pada siklus II merupakan perbaikan 

yang dilakukan atas tindakan yang dilakukan pada siklus I. Dalam tahap tindalan 

ini, peneliti juga melakukan tindakan sesuai yang telah direncanakan. Materi 

pembelajarannya adalah keterampian membaca wacana berhuruf Jawa. 

 

 



34 
 

 
 

a. Kegiatan Awal 

Seperti pada siklus I terlebih dahulu guru melakukan apersepsi yang 

dilakukan untuk mengkondisikan siswa agar siap melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dengan permainan Arjuna Ngulandara. Kemudian guru bertanya 

pada siswa seputar aksara Jawa, kemudian salah seorang siswa diminta untuk 

membaca bacaan berhuruf Jawa di depan kelas. Setelah membaca, guru bertanya 

kepada siswa tentang kesulitan mereka dalam membaca dan memahami wacana 

berhuruf Jawa. 

b. Kegiatan Inti 

Guru menjelaskan pembelajaran membaca wacana berhuruf Jawa hari ini 

dengan menggunakan permainan Arjuna Ngulandara. Guru membagi siswa 

menjadi 10 kelompok yang terdiri dari 4 siswa. Sebelum masing-masing siswa 

bermain, guru melakukan tanya jawab dengan menggunakan kalimat-kalimat 

pendek berhuruf Jawa. kegiatan tersebut untuk meningkatkan kemampuan 

membaca huruf Jawa sebelum mereka melakukan permainan. 

Masing-masing kelompok berpencar sesuai setting permainan yang 

ditentukan. Tiap kelompok yang bermain secara bergantian untuk nenyelesaikan 

perunjuk dalam tiap pos permainan. Setelah semua permainan diselesaikan setiap 

kelompok harus menyusun petunjuk dan benda yang ditemukan pada saat 

permainan berlangsung kepada guru. 
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c. Kegiatan Akhir 

Pada kegiatan akhir siklus II, guru bersama siswa melakukan anaisis hasil 

permainan. Siswa mengisi jurnal dan angket sedangkan wawancara dilakukan 

diluar jam pelajaran atau pada jam istirahat. 

 

3.1.3.3 Observasi atau Pengamatan 

Observasi atau pengamatan pada siklus II ini mengarah pada keterampilan 

membaca wacana berhuruf Jawa siswa selama kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. Observasi dilakukan secara cermat, akurat dan teliti atas semua 

aktivitas siswa. Selama pembelajaran berlangsung, guru memperhatikan perilaku 

siswa dalam membaca wacana berhuruf Jawa dengan menggunakan permainan 

Arjuna Ngulandara. 

Aspek-aspek yang perlu diamati dalam observasi ini yaitu: (1) perbuatan 

keterampilan membaca huruf Jawa menjadi baik, tetap atau justru berkurang, (2) 

motivasi membaca huruf Jawa siswa berada dalam situasi nyaman dan santai tidak 

menegangkan, (3) perubahan perilaku dan sikap siswa dalam pembelajaran. 

 

3.1.3.4 Refleksi 

Tahap selanjutnya pada siklus II ini yaitu refleksi kegiatan pembeajaran. 

Kegiata  refleksi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan yang 

terjadi pada proses pembelajaran membaca wacana berhuruf Jawa. Setelah 

mengetahui  peningkatan yang terjadi, guru dapat mengukur keefektifan 
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permainan Arjuna Ngulandara yang digunakan dalam pembelajaran membaca 

huruf Jawa. 

Dengan melakukan refleksi gutu dapat mengetahui bahwa perubahan 

tindakan yang terjadi pada perilaku siswa dari siklus I ke siklus II. Setelah itu 

guru akan menganalisis proses pembelajaran, baik dari bentuk tes maupun nontes. 

Bentuk tes berasal dari hasil membaca wacana berhuruf Jawa siswa, sedangkan 

hasil nontes berasal dari proses wawancara, jurnal, angket, dan dokumentasi 

selama proses pembelajaran. 

 

3.２ Subjek Penelitian 

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah keterampilan membaca wacana 

berhuruf Jawa siswa kelas VIIIA SMP Negeri 3 Pulosari kabupaten Pemalang 

dengan jumlah siswa 41 orang. Siswa laki-laki 16 orang dan siswa perempuan 25 

orang. Penentuan subjek ini berdasarkan alasan keterampilan membaca huruf 

Jawa siswa kelas VIIIA masih rendah jika dibandingkan dengan kelas VIII 

lainnya di SMP Negeri 3 Pulosari Kabupaten Pemalang. 

 

3.３ Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu variabel input-output dan 

variable proses. 
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3.3.1 Variabel Input-Output 

Variabel input-output penelitian ini adalah keterampilan membaca wacana 

berhuruf Jawa. kondisi awal keterampilan membaca huruf Jawa masih rendah 

sehingga setelah pembelajaran membaca huruf Jawa menggunakan permainan 

Arjuna Ngulandara siswa lebih dapat memahami dan terampil dalam membaca 

wacana berhuruf Jawa. 

 

3.3.2 Variabel Proses 

Variabel proses penelitian ini adalah pembelajaran membaca wacana 

berhuruf Jawa dengan permainan Arjuna Ngulandara. Permainan Arjuna 

Ngulandara merupakan sustu media yang harus dimainkan secara berkelompok. 

Tujuan utama dari penggunaan permainan Arjuna Ngulandara ini yaitu 

mempermudah siswa dalam membaca wacana berhuruf Jawa, meningkatkan 

kreativitas siswa, dan mengeksplorasi kemampuan siswa dalam memahami 

wacana berhuruf Jawa secara mendalam melalui permainan Arjuna Ngulandara 

yang mereka mainkan. Media permainan Arjuna Ngulandara diharapkan mampu 

meningkatkan keterampilan membaca wacana berhuruf Jawa. 

 

3.４ Instrumen Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan instrumen tes dan nontes. 
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3.4.1 Instrumen Tes 

Instrumen Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan tes 

perbuatan yang berupa keterampilan membaca huruf Jawa. aspek yang diukur 

dalam tes membaca huruf Jawa yaitu, (1) hasil dari permainan dan (2) kerjasama 

kelompok. 

Tabel 1. Skor Penilaian dengan Media Permainan Arjuna Ngulandara 

No. Aspek Peniaian 
Kategori Skor 

Sangat baik Baik Cukup Kurang 

1. Keberhasilan Permainan  4 3 2 1 

2. Kerjasama Kelompok  4 3 2 1 

Setiap aspek penilaian dalam membaca huruf Jawa dengan permainan 

Arjuna Ngulandara mempunyai pedoman dalam menentukan apakah siswa dapat 

melakukannya dengan sangat baik, baik, cukup, atau kurang. Adapun keterangan 

pedoman penilaian dalam membaca wacana berhuruf Jawa dengan menggunakan 

permainan Arjuna Ngulandara sebagai berikut. 

Tabel 2. Aspek Keberhasilan Permainan 

No. Katogori Penilaian Kesalahan (%) Skor 

1. Permainan Sangat Berhasil 0-25 4 

2. Permainan Berhasil 26-50 3 

3. Permainan Kurang Berhasil 51-75 2 

4. Permainan Tidak Berhasil 76-100 1 
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Tabel 3. Aspek kerjasama kelompok 

No. Kategori Penilaian Kerjasama (%) Skor  

1. Sangat kerjasama 76-100 4 

2. Kerjasama 51-75 3 

3. Kurang kerjasama 26-50 2 

4. Tidak kerjasama 0-25 1 

Berdasarkan pedoman di atas, guru dapat mengetahui keterampilan 

membaca bacaaan berhuruf Jawa dalam kategori sangat baik, baik, cukup atau 

kurang. Penilaian membaca bacaan berhuruf Jawa dengan menggunakan media 

permainan Arjuna Ngulandara juga mempunyai kategori rentang skor. Hal 

tersebut dapat dilihat pada tabel 4. 

 

Tabel 4. Penilaian keterampilan membaca huruf Jawa dengan media 

permainan Arjuna Ngulandara 

No. Kategori Rentang Nilai 

1. Tuntas  70 - 100 

2. Tidak tuntas 0 - 69 

Sumber Kurikulum SMP Negeri 3 Pulosari 

 

3.4.2 Instrumen Nontes 

Instrumen non tes yang digunakan berbentuk pedoman observasi, 

pedoman wawancara, jurnal, dokumentasi dan angket. 
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3.4.2.1 Pedoman Observasi 

Pedoman observasi digunakan untuk mengamati keadaaan respon dan 

sikap siswa yang terjadi selama pembelajaran. Hal-hal yang diamati yaitu perilaku 

kognitif, afektif dan psikomotorik siswa terhadap kegiatan membaca, tanggapan 

positif siswa terhadap proses pembelajaran, kegiatan belajar mengajar guru 

(peneliti) yang diisi oleh guru kelas. 

 

3.4.2.2 Pedoman Wawancara 

Siswa yang diwawancarai adalah siswa yang memiliki nilai tertinggi, 

sedang, dan terendah yang dianggap mewakili subjek penelitian. Pedoman 

wawancara pada penelitian ini meliputi beberapa aspek, yaitu (1) perasaan siswa 

terhadap pembelajaran membaca huruf Jawa dengan permainan Arjuna 

Ngulandara, (2) kesulitan siswa membaca wacana huruf Jawa, (3) pendapat siswa 

mengenai pembelajaran membaca wacana berhuruf Jawa dengan menggunakan 

permainan Arjuna Ngulandara, (4) masukan atau usulan siswa tentang 

pembelajaran membaca huruf Jawa diwaktu yang akan datang. 

 

3.4.2.3 Pedoman Jurnal 

Jurnal digunakan untuk mengambi keefektifan penggunaan permainan 

Arjuna Ngulandara pada siswa. Setiap proses pembelajaran membaca wacana 

huruf Jawa dengan permainan Arjuna Ngulandara, siswa dan guru membuat 

jurnal. Bagi guru, jurnal sebagai self relection yang mengungkapkan sikap positif 
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negatif siswa pada waktu membaca. Bagi siswa, jurnal digunakan untuk 

mengungkapkan kesan selama mengikuti proses pembelajaran. 

Aspek-aspek yang diungkapkan dari jurnal siswa, yaitu (1) perasaan siswa 

selama mengikuti pembelajaran membaca wacana huruf Jawa mengunakan 

permainan Arjuna Ngulandara, (2) kesulitan-kesulitan yang dialami siswa selama 

mengikuti pembelajaran membaca wacana berhuruf Jawa menggunakan 

permainan ”Arjuna Ngulandara”, (3) penyebab kesulitan yang dialami siswa 

selama mengikuti pembelajaram membaca huruf Jawa menggunakan permainan 

Arjuna Ngulandara, (4) kesan siswa terhadap cara guru menyampaikan materi 

selama mengikuti pembelajaran membaca wacana huruf Jawa menggunakan 

permainan Arjuna Ngulandara, dan (5) saran siswa untuk pembelajaran 

berikutnya. 

 

3.4.2.4 Pedoman Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan data yang cukup penting sebegai bukti terjadinya 

suatu peristiwa. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

dokumentasi foto. Penggunaan instrumen berupa pengambilan foto ini 

dimaksudkan untuk memperoleh rekaman aktivitas atau perilaku siswa selama 

mengikuti proses belajar mengajar dalam bentuk dokumen gambar. Selanjutnya 

hasil dari dokumentasi gambar ini dideskripsikan sesuai dengan keadaan yang ada 

serta dipadukan dengan data-data yang lain sehingga akan memperkuat bukti serta 

analisis pada setiap siklus supaya menjadi lebih jelas dan lengkap sebagai bukti 

kongkret dilakukannya tes keterampilan membaca huruf Jawa. 
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3.4.2.5 Pedoman Angket 

Angket disebarkan untuk menjaring data dalam penelitian berupa angket 

terstruktur dan tertutup. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan anaisis dan 

efisien waktu. Untuk mendapatkan data penelitian, angket yang disebarkan berisi 

tentang perasaan dan tanggapan siswa mengenai permainan Arjuna Ngulandara 

yang telah diberikan, serta pengaruhnya terhadap keterampilan membaca wacana 

berhuruf Jawa yang terjabar dalam sepuluh pertanyaan. Hasil perolehan data 

melalui angket ini kemudian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sebagai bentuk 

periaku siswa dan efektifitas permainan Arjuna Ngulandara. 

 

3.５ Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan dara pada penelitian ini menggunakan teknik tes dan nontes 

(observasi, wawancara, dokumentasi, jurnal dan angket). 

Data tes diperoleh peneliti pada saat kegiatan belajar mengajar 

berlangsung yaitu pada saat siswa membaca bacaan berhuruf Jawa. Observasi 

dilakukan oleh peneliti pada saat siswa membaca wacana berhuruf Jawa. 

Observasi juga dilakukan dengan cara mendekati siswa yang melakukan 

permainan Arjuna Ngulandara bersama kelompok.  

Wawancara dilakukan pada waktu istirahat di tempat terpisah, agar siswa 

terbuka untuk mengemukakan isi hatinya tentang pelaksanaan pembelajaran 

dengan permainan Arjuna Ngulandara. Objek wawancara adalah siswa yang 

mendapat nilai tertinggi, sedang, dan terendah. Wawancara dilakukan untuk 

mengetahui perasaan siswa dalam kegiatan belajar mengajar dengan 
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menggunakan permainan Arjuna Ngulandara, dan masukkan atau usulan dari 

siswa untuk pembelajaran selanjutnya. 

Dokumentasi foto dilakukan untuk mengumpulkan data berupa foto 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung pada saat siswa melakukan kegiatan 

membaca wacana berhuruf Jawa. 

Guru mengisi jurnal terlebih dahulu setelah selesai proses pembelajaran. 

Pada akhir proses pembelajaran siswa diberi kertas oleh guru agar menuliskan 

kesan atau pesan termasuk penilaian terhadap guru dan siswa lain selama kegiatan 

pembelajaran dengan media permainan Arjuna Ngulandara. Teknik pengumpulan 

data yang terakhir adalah angket, siswa mengisi angket terstruktur dan tertutup 

untuk mengetahui tanggapan, perasaan, dan kesan dari siswa serta pengaruh 

permainan Arjuna Ngulandara dalam pembelajaran membaca wacana berhuruf 

Jawa. 

 

3.６ Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif 

kualitatif dan deskriptif kuantitatif. 

 

3.6.1 Teknik Deskriptif Kualitatif 

Teknik deskriptif kualitatif digunakan untuk menganaisis data kuantitatif 

yang diperoleh dari hasil observasi perilaku siswa. Hasil analisis data kuantitatif 

juga ditunjang dari hasil jurnal siswa, wawancara, dokumentasi foto, dan angket. 

Hasil analisis data dengan teknik ini sebagai dasar untuk mengetahui 
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begaimanakah perubahan perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan 

media permainan Arjuna Ngulandara. 

 

3.6.2 Teknik Deskriptif Kuantitatif 

Teknik deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis data berupa 

keterampilan membaca wacana berhuruf Jawa yang diperoleh, seberapa besar 

peningkatan keterampilan membaca wacana berhuruf Jawa pada siswa. Penilaian 

dalam keterampilan membaca menggunakan cara penskoran agar mempermudah 

dalam penilaian. Skor yang didapatkan kemudian dirubah dalam bentuk nilai 

untuk mengetahui berapa nilai keterampilan membaca wacana berhuruf Jawa. 

Untuk menghitung nilai, dapat menggunakan rumus berikut. 

Nilai  

Untuk menghitung nilai rata-rata kelas, dapat menggunakan rumus berikut. 

Nilai rata-rata  

Keterangan 

∑S : Jumlah Skor 

∑N : Jumlah Nilai 

∑sn : Jumlah Skor Maksimum 

sn : Skor Maksimum 

s : Banyaknya siswa dalam satu kelas 
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Hasil perhitungan keterampilan membaca wacana berhuruf Jawa dengan 

permainan Arjuna Ngulandara dari masing-masing siklus kemudian 

dibandingkan. Hasil perbandingan ini akan memberikan gambaran mengenai 

prosentase peningkatan keterampilan membaca wacana berhuruf Jawa dengan 

permainan Arjuna Ngulandara. 

 

3.6.3 Penyajian Hasil Analisis Data 

Pada penelitian ini, hasil analisis data denggunakan metode informal dan 

formal. Metode penyajian informal adalah menyajikan hasil analisis dengan 

menggunakan uraian kata-kata biasa. Penerapan metode informal dalam penelitian 

ini terlihat pada pemaparan hasil wawancara yang berupa kata-kata yang akan 

disajikan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ejaan yang disempurnakan 

(EYD). Sedangkan metode penyajian formal adalah perumusan dengan tanda-

tanda dan lambang-lambang. Penerapan metode formal dalam penelitian ini 

tampak pada hasil perhitungan keterampilan membaca wacana berhuruf Jawa 

dengan menggunakan permainan Arjuna Nguandara. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.１ Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian ini berupa hasil tes dan nontes. Hasil tes meliputi 

prasiklus, siklus I, dan siklus II. Hasil prasiklus merupakan hasil tes keterampilan 

membaca huruf Jawa sebelum diberi tindakan. Hasil tes siklus I dan siklus II 

merupakan hasil tes keterampilan membaca huruf Jawa setelah pembelajaran 

dengan permainan Arjuna Ngulandara dilaksanakan. Hasil nontes berupa hasil 

observasi, jurnal, angket, dan wawancara. 

 

4.1.1 Kondisi Awal 

Data kondisi awal atau prasiklus diperoleh dari hasil pembelajaran 

keterampilan membaca huruf Jawa yang dilakukan oleh guru SMP Negeri 3 

Pulosari sebelum dilakukan tindakan pembelajaran membaca wacana berhuruf 

Jawa dengan permainan Arjuna Ngulandara. Peneliti melakukan wawancara 

kepada guru pengampu mata pelajaran Bahasa Jawa untuk mengetahui nilai rata-

rata yang diperoleh siswa ketika tes membaca huruf Jawa yang telah dilakukan 

oleh guru. Nilai tersebut digunakan sebagai nilai awal untuk membandingkan dan 

menentukan standar ketuntasan pada siklus I dan II. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada Pramita Dwi Hapsari, S,Pd, guru 

pengampu mata pelajaran bahasa Jawa kelas VIIIA SMP Negeri 3 Pulosari, 

diketahui bahwa pembelajaran membaca huruf Jawa dilakukan dengan metode 
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ceramah. Guru memberikan tugas pada siswa untuk membaca dan menyalin ke 

huruf latin wacana berhuruf jawa yang terdapat di LKS dan buku ajar. 

Nilai KKM pada pembelajaran membaca huruf Jawa di SMP Negeri 3 

Pulosari yaitu 70,00. Nilai KKM tersebut belum dapat dicapai oleh sebagian besar 

siswa pada tahap prasiklus adalah 67,32 atau tidak tuntas. Penghitungan nilai rata-

rata kelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang berisi rekapitulasi hasil tes 

membaca huruf Jawa pada tahap prasiklus. 

Tabel 5. Rekapitulasi Tes Membaca Huruf Jawa Pada Tahap Prasiklus 

No Kriteria  
Rentang 

Nilai 
Frekuensi ∑ Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-rata 

1. Tuntas  70-100 25 1765 60,97  

= 67,32  2. Tidak tuntas 0-69 16 995 39,03 

 Berdasarkan data pada tabel 8 terlihat bahwa nilai keterampilan membaca 

wacana berhuruf Jawa siswa kelas VIIIA SMP Negeri 3 Pulosari pada tahap 

prasiklus nilai rata-rata 67,32 dengan jumlah nilai 2760 dari 41 siswa. Pada 

kriteria tuntas dengan rentang 70-100 dicapai 25 siswa atau 60,97% dengan 

jumlah nilai 1765, dan kriteria tidak tuntas dengan rentang nilai 0-69 dicapai oleh 

16 atau 39,03% dengan jumlah nilai 1765.  

Hasil tes tersebut dapat dikatakkan cukup, namun belum menunjukkan 

hasil yang maksimal karena belum dapat mencapai KKM yang ditargetkan yaitu 

70. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan siklus I sebagai perbaikan hasil tes 

membaca huruf Jawa. nilai rata-rata pada tahap prasiklus ini digunakan untuk 

membandingkan dan menentukan standar ketuntasan tes membaca huruf Jawa 

pada siklus I yaitu sebesar 70,00 sesuai nilai KKM yang ditentukan di SMP 

Negeri 3 Pulosari. 
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Tidak tercapainya nilai KKM yang menjadi standar ketuntasan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, materi yang diberikan guru dalam 

pembelajaran membaca tersebut sulit dan tidak merangsang perkembangan daya 

pikir siswa karena materi monoton. Monoton berarti guru hanya mengambil satu 

materi yang diberikan pada siswa hanya dimiliki oleh guru sehingga siswa kurang 

mendapatkan pengetahuan tentang aksara Jawa yang diajarkan guru. 

Selain materi, faktor berikutnya yang menyebabkan tidak tercapainya 

KKM yaitu cara mengajar guru yang masih bersifat konvensional dan monoton 

karena guru tidak menggunakan media yang baru dan menarik bagi siswa. Guru 

hanya memberikan tugas untuk mengalih aksarakan bacaan huruf jawa yang ada 

di buku kemudian dinilai. Hal tersebut menjadikan siswa bosan dan kurang 

bersemangat dalam mengikuti pelajaran, yang akhirnya berdampak pada hasil tes 

yang kurang memuaskan. 

 

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus I 

Pembelajaran keterampilan membaca wacana berhuruf Jawa siklus I 

merupakan tindakan awal penelitian dengan menggunakan media permainan 

Arjuna Ngulandara. Pada siklus I ini, permainan Arjuna Ngulandara dilakukan 

sengan membaca petunjuk berhuruf Jawa yang harus diselesaikan secara 

berkelompok untuk membaca wacana yang telah disiapkan oleh guru. Wacana 

yang disiapkan dalam permainan akan mempermudah siswa dalam mengingat 

kembali dan stimulasi yang baik dalam membaca wacana berhuruf Jawa pada 

siklus I. Kriteria penilaian membaca wacana berhuruf Jawa dengan permainan 
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Arjuna Ngulandara meliputi aspek hasil permainan dan  kerjasama kelompok 

dalam menyelesaikan permainan. 

Pelaksanaan pembelajaran membaca huruf Jawa dengan permainan Arjuna 

Ngulandara pada siklus I ini terdiri dari perencanaan, observasi dan refleksi.  

Pada kegiatan awal dimulai dengan apersepsi yang dilakukan untuk 

mengkondisikan siswa agar siap melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan 

menyampaikan pembelajaran yang akan dilaksanakan yaitu pembelajaran 

keterampilan membaca wacana berhuruf Jawa. Selain itu, juga disampaikan SK 

(Standar Kompetensi), KD (Kompetensi Dasar), indikator, tujuan, serta manfaat 

pembelajaran membaca huruf Jawa.  

Guru mereview pengetahuan siswa yang berhubungan dengan huruf Jawa, 

kemudian dua orang siswa diminta untuk maju kedepan kelas untuk membacakan 

kalimat berhuruf Jawa, guru menjelaskan pembelajaran membaca huruf Jawa 

dengan menggunakan permainan Arjuna Ngulandara. Guru membagi siswa 

menjadi 10 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari empat siswa. 

Setelah kegiatan tersebut selesai, masing-masing kelompok mengambil 

satu undian secara bergantian yang berisi petunjuk berhuruf Jawa yang akan 

digunakan dalam permainan Arjuna Ngulandara. Masing-masing kelompok harus 

menyelesaikan permainan dengan menemukan benda yang ada dalam tiap 

petunjuk yang disembunyikan di dalam amplop. Setelah menyelesaikan 

permainan tiap kelompok lapor pada guru dan membaca bacaan berhuruf Jawa 

yang disiapkan oleh guru. 
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Guru menginformasikan nilai yang diperoleh siswa, lalu diadakan evaluasi 

yang berkaitan dengan pembelajaran hari itu yang meliputi analisis kesalahan 

dalam membaca wacana berhuruf Jawa, memberi masukan tentang kekurangan-

kekurangan siswa dalam membaca wacana berhuruf Jawa dan memberikan 

motivasi kepada siswa untuk meningkatkan keterampilan membaca wacana 

berhuruf Jawa. Berdasarkan hasil kerja dan hasil tes siswa terhadap keterampilan 

membaca wacana berhuruf Jawa siswa, peneliti dapat mengetahui kelemahan-

kelemahan siswa selama proses pembelajaran membaca huruf Jawa dengan 

permainan Arjuna Ngulandara. 

 

4.1.2.1 Hasil Tes Siklus I 

Hasil tes siklus I merupakan hasil tes siswa keterampilan membaca huruf 

Jawa dengan media permainan Arjuna Ngulandara. Hasil tes siklus I dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 6. Hasil Penilaian Keterampilan Membaca Huruf Jawa pada Siklus I 

No Kriteria 
Rentang 

nilai 
Frekuensi ∑ Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-rata 

1. Tuntas  70-100 27 2012,5 65,85  

=71,04 2. Tidak tuntas 0-69 14 875 34,15 

Berdasarkan data pada tabel 6 terlihat bahwa nilai rata-rata keterampilan 

membaca huruf Jawa kelas VIIIA SMP Negeri 3 Pulosari dalam membaca huruf 

Jawa pada siklus I meningkat dari prasiklus yaitu 67,32 dengan jumlah nilai 2760 

meningkat menjadi 71,04 dengan jumlah nilai 2912,5. Hasil pada siklus I lebih 

memuaskan dibandingkan tahap prasiklus karena sudah mencapai KKM yang 

ditentukan yaitu sebesar 70,00. Pada kriteria tuntas dengan rentang 70-100 dicapai 
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27 siswa atau 65,85% dengan jumlah nilai 2012,5, dan kriteria tidak tuntas dengan 

rentang nilai 0-69 dicapai oleh 13 atau 34,15% dengan jumlah nilai 875. 

Keterampilan membaca huruf Jawa pada siklus I meningkat dibanding 

pada tahap prasiklus. Hal itu dikarenakan pada siklus I ini sudah ada pemberian 

tindakan yaitu dengan menggunakan permainan Arjuna Ngulandara. Melelui 

permainan Arjuna Ngulandara ini siswa tidak lagi mengalami kesulitan dalam 

membaca huruf Jawa. walaupun demikian masih terdapat kesulitan terutama 

dalam memahami wacana berhuruf Jawa. Secara rinci, berikut hasil perolehan 

skor tiap aspek keterampilan membaca huruf Jawa. 

 

4.1.2.1.1 Aspek Keberhasilan Permainan 

Penskoran aspek keberhasilan misi diititik beratkan pada kelengkapan 

siswa dalam mengikuti petunjuk berantai yang disiapkan oleh guru dan 

menemukan gambar yang dimaksudkan dalam petunjuk. Aspek keberhasilan misi 

meliputi keruntutan mengikuti petunjuk dengan benar dan keberhasilan 

menemukan gambar yang disebutkan dalam petunjuk. Hasil dari aspek 

keberhasilan permainan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 7. Hasil Perolehan Skor Aspek  Keberhasilan Permainan siklus I 

No Kategori skor Frekuensi 
Bobot 

skor 

Persen 

(%) 
Rata-rata 

1. Sangat berhasil 4 4 16 9,76 

 

 

= 73,17  

2. Berhasil 3 30 90 70,17 

3. Kurang berhasil 2 6 12 14,63 

4. Tidak berhasil 1 1 1 2,44 

 41 120 100 



52 
 

 
 

Berdasarkan data pada tabel 7 terlihat bahwa nilai rata-rata keterampilan 

membaca wacana berhuruf Jawa dengan permainan Arjuna Ngulandara pada 

aspek keberhasilan permainan memenuhi KKM. Siswa sudah dengan baik 

mengikuti petunjuk yang ada dalam permainan secara runtut, walaupun ada 

beberapa siswa yang terlihat masih bingung dalam memahami petunjuk dalam 

permainan Arjuna Ngulandara hal tersebut dapat dilihat dalam petunjuk 

permainan berikut ini. 

(1) Petunjuk Permainan 

 

“Pusaka iki yaiku salah siji piranti kang dianggo sinau. Pusaka iki digawe 

saka lembaran kertas kang isine tulisan kanggo diwaca. Kanggo 

memokake pusaka liyane kowe kudu nemokake amplop ijo ing rak buku 

nomer 3” 

Siswa harus menemukan gambar buku di amplop yang disebutkan di 

dalam petunjuk sebelumnya dan harus menemukan amplop hijau yang ada di 

rakbuku nomor 3. Beberapa kelompok hanya mengambil petunjuk yang ada di 

amplop warna biru dan tidak mengambil gambar buku yang harus ditemukan. 
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Dapat diketahui bahwa dari 43 siswa, 4 siswa (9,76%) jumlah skor 16 

sudah dapat mengikuti petunjuk dengan sangat runtut, 30 siswa (70,17%) dengan 

julmah skor 90 sudah mengikuti petunjuk dengan runtut, 6 siswa (14,63%) dengan 

jumlah skor 12 kurang mengikuti petunjuk dengan runtut ada petunjuk yang 

dilewati pada saat permainan, dan  1 siswa (2,44%) dengan jumlah skor 1 tidak 

runtut dalam mengikuti petunjuk dalam permainan Arjuna Ngulandara. 

 

4.1.2.1.2 Aspek Ketepatan Waktu 

Penskoran aspek ketepatan waktu berdasarkan pada ketepatan waktu siswa 

menyelesaikan permainan. Siswa dikatakan tepat waktu jika siswa tidak melewati 

batas waktu yang sisediakan dalam menyelesaikan permainan. Hasil aspek 

ketepatan waktu dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 8. Hasil Perolehan Skor Aspek Ketepatan Waktu Bermain  Siklus I 

No Kategori Skor  Frekuensi 
Bobot 

skor 

Persen 

(%) 
Rata-rata 

1. Sangat tepat waktu 4 4 16 9,76 

 

 

= 69,51 

2. Tepat waktu 3 24 72 58,53 

3. Kurang tepat waktu 2 13 26 31,71 

4. Tidak tepat waktu 1 0 0 0 

 41 114 100 

Berdasarkan tabel 8 terlihat bahwa skor rata-rata keterampilam membaca 

huruf Jawa dalam aspek ketepatan waktu dalam melakukan permainan Arjuna 

Ngulandara belum mencapai KKM. Siswa sudah bisa melakukan permainan 

dengan tepat waku walaupun masih banyak terjadi keterlambatan dalam 

menyelesaikan permainan Arjuna Ngulandara.  
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(2) Petunjuk Permainan 

 

“Pusaka iki kalebu piranti angkutan tradisional. Angkutan iki bisa mlaku 

jalaran ditarik jaran, sapi utawa kebo. Wong Sing mandhegani angkutan 

iki diarani kusir. Pusaka terakhir dicekel dening priyayi kang pagaweyane 

paring kawruh utawa ilmu marang awake dhewe.” 

Tiap petunjuk harus diselesaikan dalam waktu ± 1-2 menit. Beberapa 

kelompok baru dapat menyelesaikan petujuk permainan dengan waktu lebih dari 

2menit. 

Dapat diketahui bahwa dari 41 siswa, 4 siswa (9,76%) dengan jumlah skor 

4 sudah dapat menyelesaikan permainan Arjuna Ngulandara sangat tepat waku, 

24 siswa (58,53%) dengan skor 72 dapat menyelesaikan tepat waktu, 13 siswa 

(31,71%) dengan skor 26 kurang tepat waktu dalam menyelesaikan permainan 

Arjuna Ngulandara, dan tidak ada siswa yang tidak permainan Arjuna 

Ngulandara. 
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4.1.2.2 Hasil Nontes Siklus I 

Hasil nontes pada siklus I ini terdiri atas observasi, jurnal, angket, 

wawancara, dan dokumentasi foto. Hasil non tes pada siklus I dapat dilihat pada 

uraian berikut. 

 

4.1.2.2.1 Hasil Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengetahui perilaku siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. Perilaku yang ditunjukkan siswa berasal dari 3 aspek, 

yairu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Perilaku yang termasuk aspek kognitif 

yaitu kemampuan siswa menghafal aksara Jawa dan memahami wacana berhuruf 

Jawa. Perilaku yang termasuk aspek afektif yaitu siswa antusias dan 

memperhatikan dengan seksama penjelasan guru dan bekerjasama dengan baik 

dalam kelompok. Perilaku yang termasuk aspek psikomotorik yaitu mengikuti 

petunjuk permainan dengan benar. Lebih jelasnya hasil observasi terhadap 

perilaku siswa (aspek kognitif, afektif dan psikomotorik) dalam siklus I dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 9. Perubahan Perilaku Siswa Siklus I 

No Perilaku siswa Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Kognitif 

1. Hafal aksara Jawa 24 58,54 

2. Memahami wacana berhuruf Jawa 23 56,10 

3. Tidak hafal aksara Jawa 17 41,46 

4. Tidak memahami wacana berhuruf Jawa 18 43,90 

Afektif 
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5. Antusias dan memperhatikan dengan seksama  31 75,61 

6. Bekerjasama dengan baik dalam kelompok 22 53,66 

7. 
Tidak antusias dan  tidak memperhatikan dengan 

seksama 
10 24,39 

8. Bekerjasama dengan baik salam kelompok 19 46,34 

Psikomotorik  

9. Mengikuti petunjuk permainan dengan benar 27 65,85 

10. 
Tidak Mengikuti petunjuk permainan dengan 

benar 
14 34,15 

Berdasarkan data pada tabel 15 terlihat perilaku siswa selama mengikuti 

pembelajaran membaca huruf Jawa dengan menggunakan media permainan 

Arjuna Ngulandara, perilaku siswa aspek kognitif 24(58,54%) siswa sudah hafal 

aksara Jawa dengan cukup baik dan 17(41,96%) siswa belum hafal aksara Jawa. 

23(56,10%) siswa memahami wacana berhuruf Jawa dan 18(43,90%) siswa tidak 

memahami wacana berhuruf Jawa. Perilaku siswa aspek afektif 31(75,61%) siswa 

antusias dan memperhatikan dengan seksama penjelasan guru dan 10(24,39%) 

siswa tidak antusias dan tidak memperhatikan dengan seksama penjelasan guru. 

22(53,66%) siswa bekerjasama dengan baik dalam kelompok dan 19(46,43%) 

siswa tidak bekerjasama dengan baik dalam kelompok. Perilaku siswa aspek 

psikomotorik 27(65,85%) siswa mengikuti petunjuk permainan dengan benar dan 

14(34,15%) siswa tidak mengikuti petunjuk permainan dengan benar. 

Pada awal pembelajaran kondisi siswa masih belum siap untuk menerima 

pelajaran, setelah guru menyampaikan apersepsi siswa terlihat senang karena guru 

menyampaikan apersepsi disertai humor yang menjadikan suasana awal 

pembelajaran santai. Ketika guru menyampaikan bahwa hari ini akan 
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dilaksanakan pembelajaran membaca huruf Jawa terlihat siswa tidak antusias, 

karena mereka menganggap aksara Jawa merupakan aksara yang asing bagi 

mereka. 

Siswa berubah menjadi lebih memperhatikan dan antusias ketika guru 

menyampaikan bahwa mereka akan belajar membaca huruf Jawa menggunakan 

permainan Arjuna Ngulandara. Setelah guru menjelaskan cara dan aturan 

permainan yang akan dilaksanakan, siswa menjadi tertarik dengan permainan 

Arjuna Ngulandara. 

Dalam melakukan permainan Arjuna Ngulandara, kerjasama antara siswa 

yang satu dengan yang lainnya kurang baik, hanya terdapat beberapa kelompok 

yang dapat bekerjasama dengan baik dalam satu kelompoknya. Ketika ada 

kelompok yang sedang melakukan permainan, kelompok yang mendapat giliran 

selanjutnya untuk mengawasi kelompok yang sedang bermain dan kelompok yang 

lain menunggu di luar. Walaupun demikian, ketika kelompok yang lain bermain 

dan menjadi pengawas, beberapa siswa bergurau di depan sehingga membuat 

kelompok yang sedang bermain terganggu dan  ada juga yang berada terlalu jauh 

dari tempat yang digunakan untuk permainan Arjuna Ngulandara. Melihat kondisi 

seperti itu, pasa siklus I ini, komunikasi antara guru dan siswa masih belum 

terjalin dengan baik karena siswa masih bersikap semaunya. 

 

4.1.2.2.2 Hasil Jurnal 

Penelitian ini mengguanakan jurnal siswa dan jurnal guru. Jurnal siswa 

digunakan untuk mengambil keefektifan penggunaan permainan Arjuna 
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Ngulandara pada siswa. Setiap proses pembelajaran membaca huruf Jawa melalui 

permainan Arjuna Ngulandara. Bagi siswa, jurnal digunakan untuk 

mengungkapkan kesan selama mengikuti proses pembelajaran. Dalam hal ini, 

aspek-aspek yang diungkap dari jurnal siswa,yaitu (1) kesan siswa terhadap 

pembelajaran membaca wacana huruf Jawa dengan menggunakan permainan 

Arjuna Ngulandara yang telah diajarkan guru, (2) kesulitan- kesulitan  yang siswa 

alami pada ssaat pembelajaran membaca wacana berhuruf Jawa dengan permainan 

Arjuna Ngulandara, (3) penyebab kesulitan yang siswa alami pada ssaat 

pembelajaran membaca wacana berhuruf Jawa dengan Permainan Arjuna 

Ngulandara, (4) kesan siswa terhadap penyampaian materi oleh guru selama 

mengikuti pembelajaran membaca wacana berhuruf Jawa dengan permainan 

Arjuna Ngulandara, dan (5) saran kalian untik pembelajaran membaca wacana 

berhuruf Jawa selanjutnya. 

Berdasarkan jurnal siswa diketahui bahwa siswa senang dalam mengikuti 

pembelajaran membaca huruf Jawa dengan menggunakan permainan Arjuna 

Ngulandara, karena media tersebut menarik dan belum pernah digunakan pada 

pembelajaram membaca sebelumnya. Kesulitan yang dialami siswa selama 

pembelajaran adalah kesulitan dalam menghafal aksara Jawa beserta pasangan, 

sandhangan dan aturan penggunaannya karena guru jarang mengajarkan aksara 

Jawa. dalam menyampaikan materi, guru sudah dapat menjelaskan secara jelas 

jalannya pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan permainan Arjuna 

Ngulandara, namun dalam menyampaikan cara bermain dan peraturan permainan 

terlalu cepat. 
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Jurnal guru merupakan self relection yang mengungkapkan sikap positif 

dan negatif siswa pada waktu pembelajaran membaca huruf Jawa. berdasarkan 

analisis data jurnal siswa diketehui bahwa kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran membaca huruf Jawa dengan menggunakan permainan Arjuna 

Ngulandara ini belum mencapai 50% atau sekitar 40% karena siswa masih 

terlihat bingung dan belum antusias dalam mengikuti pembelajaran, walaupun 

demikian siswa sudah dapat melakukan permainan dengan cukup baik dan lancar. 

 

4.1.2.2.3 Hasil Angket 

Angket yang disebarkan untuk menjaring data dalam penelitian ini berupa 

angket terstruktur dan tertutup. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan analisis 

dan efisien waktu. Untuk mendapatkan data penelitian, angket yang disebarkan 

berisi tentang perasaan dan tanggapan siswa mengenai media permainan Arjuna 

Ngulandara yang telah diberikan, serta pengaruhnya terhadap keterampilan 

membaca huruf Jawa siswa yang terjabar menjadi sepuluh pertanyaan. Angket ini 

diisi oleh siswa pada akhir pembelajaran, sepuluh pertanyaan itu antara lain, (1) 

apakah menurut siswa permainan Arjuna Ngulandara menarik, (2) apakah siswa 

menyukai pembelajaran membaca wacana berhuruf Jawa dengan menggunakan 

permainan Arjuna Ngulandara, (3) apakah permainan Arjuna Ngulandara dapat 

memudahkan anda dalam pembelajaran membaca wacana berhuruf Jawa, (4) 

apakah pada saat proses pembelajaran dengan permainan Arjuna Ngulandara 

siswa melakukan aktifitas lain yang tidak dianjurkan oleh guru, (5) apakah 

penjelasan dari guru mengenai permainan Arjuna Nulandara dalam membaca 
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wacana berhuruf Jawa dapat dipahami, (6) apakah pembelajaran membaca wacana 

berhuruf Jawa dengan permainan Arjuna Ngulandara membosankan, (7) apakah 

penggunaan permainan Arjuna Nguandara dalam pembelajaran membaca wacana 

berhuruf Jawa  dengan media permainan Arjuna Ngulandara dapat meningkatkan 

kemampuanmu dalam membaca waqcana berhuruf Jawa, (8) apakah pembelajaran 

membaca huruf Jawa menggunakan permainam Arjuna Ngulandara mudah 

dipelajari, (9) apakah proses pembelajaran membaca huruf Jawa dengan 

permainan Arjuna Ngulandara dapat berjalan dengan lancar, dan (10) apakah 

siswa menginginkan permainan Arjuna Ngulandara digunakan untuk 

pembelajaran membaca wacana berhuruf Jawa selanjutnya. Berikut ini adalah data 

hasil angket siswa yang peneliti peroleh dalam pembelajaran pada siklus I dengan 

menggunakan media permainan Arjuna Ngulandara. 

Pada aspek pertanyaan pertama, 9 siswa (21,95%) menyatakan bahwa 

media permainan Arjuna Ngulandara sangat menarik,  31 siswa (75,62%) 

menyatakan bahwa media permainan Arjuna Ngulandara cukup menarik, dan 1 

siswa (2,44%) menyatakan bahwa media permainan Arjuna Ngulandara tidak 

menarik. 

Aspek pertanyaan kedua dari 41 siswa,  10 siswa (24,39%) menyatakan 

sangat suka pembelajaran membaca huruf jawa dengan media permainan Arjuna 

Ngulandara, 28 siswa (68,29) mengatakan cukup suka pembelajaran membaca 

huruf Jawa dengan media permainan Arjuna Ngulandara, dan 3 siswa (7,32%) 

mengatakan tidak suka dengan pembelajaran membaca huruf Jawa dengan media 

permainan Arjuna Ngulandara. 
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Aspek pertanyaan ketiga dari 41 siswa, 20 siswa (48,78%) menyatakan 

bahwa permainan Arjuna Ngulandara memudahkan mereka dalam pembelajaran 

membaca huruf Jawa, 19 siswa (46,34%) menyatakan bahwa permainan Arjuna 

Ngulandara cukup memudahkan mereka dalam pembelajaran membaca huruf 

Jawa. dan 2 siswa (4,88%) menyatakan bahwa permainan Arjuna Ngulandara 

tidak memudahkan mereka dalam pembelajaaran membaca huruf Jawa. 

Aspek pertanyaan keempat dari 41 siswa, 26 siswa (63,41%) menyatakan 

tidak melakukan aktivitas lain yang tidak dianjurkan oleh guru, 10 siswa (24, 

39%) menyatakan kadang-kadang melakukan aktivitas lain, dan 5 siswa (12,20%) 

menyatakan bahwa mereka melakukan aktivitas lain yang tidak dianjurkan guru. 

Aspek pertanyaan kelima dari 41 siswa, 10 siswa (24,39%) menyatakan 

bahwa penjelasan guru mengenai penggunaan permainan Arjuna Ngulandara 

pada pembelajaran membaca huruf Jawa sangat dapat dipahami, 28 siswa 

(68,29%) menyatakan penjelasan guru cukup dapat dipahami, dan 3 siswa 

(7,32%) menyatakan penjelasan guru mengenai penggunaan permainan Arjuna 

Ngulandara pada pembelajaran membaca huruf Jawa tidak dapat dipahami. 

Aspek pertanyaan keenam dari 41 siswa, 25 siswa (60,98%) menyatakan 

bahwa pembelajaran membaca huruf Jawa dengan mengguanakan media 

permainan Arjuna Ngulandara tidak membosankan, 15 siswa (36,58%) 

menyatakan agak bosan, dan 1 siswa (2,44%) menyatakan bahwa pembelajaran 

membaca huruf Jawa dengan menggunakan media permainan Arjuna Ngulandara 

membosankan. 
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Aspek pertanyaan ketujuh dari 41 siswa, 23 siswa (56,01%) menyatakan 

bahwa dengan digunakannnya media permainan Arjuna Ngulandara, kemampuan 

mereka dalam membaca huruf Jawa meningkat, 14 siswa (43,15%) menyatakan 

kemampuan membaca huruf Jawa mereka agak meningkat, dan 4 siswa (9,76%) 

menyatakan kemempuan mereka tidak meningkat dengan adanya penggunaan 

media permainan Arjuna Ngulandara. 

Aspek pertanyaan kedelapan dari 41 siswa, 5 siswa (12,20%) menyatakan 

pembelajaran membaca huruf Jawa dengan menggunakan media permainan 

Arjuna Ngulandara sangat mudah dipelajari, dan 35 siswa (85,37%) menyatakan 

cukup mudah dipelajari, dan 1 siswa (2,44%) menyatakan pembelajaran menjadi 

tidak mudah dipelajari. 

Aspek pertanyaan kesembilan dari 41 siswa, sebanyak 20 siswa (48,78%) 

menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran membaca huruf Jawa dengan 

menggunakan media permainan Arjuna Ngulandara berjalan sangat lancar, 18 

aiswa (43,90%) mennyatakan cukup lancar, dan 3 siswa (7,32%) menyatakan 

bakwa pelaksanaan pembelajaran membaca huruf Jawa dengan menggunalan 

media media permainan Arjuna Ngulandara tidak berjalan dengan lancar. 

Pada pembelajaran kesepuluh dari 41 siswa, sebanyak 28 siswa (68,29%) 

menyatakan mereka menginginkan media permainan Arjuna Ngulandara 

digunakan pada pembelajaran membaca huruf Jawa selanjutnya, 10 siswa 

(24,39%) menyatakan  agak menginginkan, dan 3 siswa (7,32%) menyatakan 

bahwa mereka tidak menginginkan jika media permainan Arjuna Ngulandara 

digunakan pada pembelajaran membaca huruf Jawa selanjutnya. 
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4.1.2.2.4 Hasil Wawancara 

Wawancara digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap 

pembelajaran membaca huruf Jawa dengan permainan Arjuna Ngulandara secara 

lisan. Kegiatan wawancara dilaksanakan setelah pembelajaran dengan media 

permainan Arjuna Ngulandara dilaksanakan. Wawancara dilakukan terhadap 

siswa yang memiliki nilai tertinggi, sedang dan terendah. Dalam siklus I ini, siswa 

yang memiliki nilai tertinggi yaitu Ani Inayatul Maulina, siswa dengan nilai 

sedang yaitu Riky Chandra Sany, dan siswa dengan nilai terendan yaitu Khoeroni. 

Wawancara pada siklus I meliputi beberapa aspek, yaitu (1) perasaan 

siswa terhadap pembelajaran membaca wacana berhuruf Jawa dengan permainan 

Arjuna Ngulandara, (2) pendapat siswa mengenai pembelajaran membaca wacana 

berhuruf Jawa dengan permainan Arjuna Ngulandara, (3)  kesulitan yang dialami 

siswa selama mengikuti pembelajaran membaca wacana berhuruf Jawa dengan 

permainan Arjuna Ngulandara, (4) penyebab kesulitan yang mereka alami selama 

mengikuti pembelajaram membaca wacana berhuruf Jawa dengan permainan 

Arjuna Ngulandara, (5) masukan atau usulan siswa mengenai pembelajaran 

membaca huruf Jawa diwaktu mendatang. 

Berdasarkan hasil wawancara  pada pertanyaan pertama, diketehui bahwa 

Ani sangat senang permainan Arjuna Ngulandara digunakan dalam pembelajaran 

membaca huruf Jawa karena dapat meningkatkan kemampuan dalam membaca 

wacana berhuruf Jawa. Riky berpendapat ia juga senang dengan permainan 

Arjuna Ngulandara karena menarik dan menyenangkan. Khoeroni berpendapat 

bahwa  permainan Arjuna Ngulandara menarik sehingga pembelajaran yang 
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semula membosankan karena selalu mencatat ,mejadi menyenangkan tetapi ia 

juga kurang senang karena tidak hafal aksara Jawa sehingga mengalami kesulitan. 

Pada pertanyaan kedua, ketiga siswa berpendapat bahwa permainan 

Arjuna Ngulandara memudahkan mereka dalam membaca wacana berhuruf Jawa 

dan dapat memahami penjelasan dari guru, walaupun menurut mereka penjelasan 

guru terlalu cepat. 

Pada pertanyaan ketiga, ketiga siswa berpendapat mereka merasa kesulitan 

dalam membaca huruf Jawa terutama dalam menerapkan pasangan dan 

sandhangan dalan aksara Jawa. 

Pada pertanyaan keempat, ketiga siswa berpendapat bahwa penyebab dari 

kesulitan tersebut karena pembelajaran membaca atau menulis huruf Jawa sering 

dilewati oleh guru sehingga mereka kesulitan dalam menghafal aksara Jawa. 

Pada pertanyaan kelima, ketiga siswa berpendapat bahwa permainan 

Arjuna Ngulandara dapat digunakan pada pembelajaran membaca huruf Jawa 

berikutnya karena pada dasarnya permainan Arjuna Ngulandara merupakan 

media yang tepat untuk melatih dan mengembangkan kemampuan membaca huruf 

Jawa Siswa. 

 

4.1.2.2.5 Hasil Dokumentasi Foto 

Dokumentasi foto digunakan sebagai bukti bahwa telah dilaksanakan 

pembelajaran membaca juruf Jawa dengan media permainan Arjuna Ngulandara. 

Dokumentasi ini berisi foto-foto selama kegiatan proses pembelajaran 

berlangsung. 
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  Gambar 4    Gambar 5 

  
  Gambar 6    Gambar 7 

Keterangan : 

Gambar 4. Siswa memperhatikan penjelasan guru. 

Gambar 5. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk menyelesaikan 

permainan Arjuna Ngulandara di dalam ruang kelas. 

Gambar 6. Siswa melakukan permainan Arjuna Ngulandara di dalam 

perpustakaan. 

Gambar 7. Siswa mengisi angket dan jurnal. 

 

4.1.2.3 Refleksi  

Pada akhir siklus I dicatat hasil kemampuan danperilaku siswa dalam 

mengikuti proses belajar mengajar. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada 

siklus I, maka dapat ditentukan langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu 

dilaksanakan pada siklus II. Pembelajaran membaca Huruf Jawa dengan 

menggunakan permainan Arjuna Ngulandara telah dilaksanakan sesuai rencana. 
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Refleksi didasarkan pada data tes (hasil penilaian) dan nontes (jurnal, wawancara, 

angket, dan dokumentasi foto). 

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan keadaan pada siklus I, bahwa 

keterampilan membaca wacana berhuruf Jawa siswa kelas VIIIA SMP Negeri 3 

Pulosari meningkat dari tahap prasiklus. Pada tahap prasiklus rata-rata nilai siswa 

sebesar 67,32 (kategori cukup) meningkat pada siklus I menjadi 71,04 (kategori 

cukup) dan telah mencapai KKM atau terjadi peningkatan sebesar 6,88% dari 

tahap prasiklus. Hal itu dikarenakan pada siklus I ini siswa sudah ada pemberian 

tindakan yaitu dengan menggunakan media permainan Arjuna Ngulandara. 

Melalui media permainan Arjuna Ngulandara ini siswa tidak lagi kesulitan dalam 

membaca bacaan berhuruf Jawa. Walaupun begitu masih terdapat kesulitan 

terutama dalam penerapkan pasangan dan sandhangan dalam aksara Jawa.  

Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi, jurnal siswa, angket dan 

wawancara, dapat diketahui bahwa siswa masih belum dapat memahami secara 

benar pembelajaran membaca wacana huruf Jawa menggunakan permainan 

Arjuna Ngulandara. Walaupun mereka mengatakan bahwa menggunakan 

permainan Arjuna Ngulandara ini menarik, permainan Arjuna Ngulandara 

mengasyikkan, dan mempermudah siswa dalam pembelajaran, tetapi pada 

kenyataannya setelah dilakukan tes membaca wacana berhuruf Jawa siswa masih 

merasa kesulitan dalam membaca wacana berhuruf Jawa yang disiapkan guru. 

Siswa mengeluh bahwa mereka masih belum hafal dan belum paham tentang 

penerapan pasangan dan sandhangan dalam kalimat berhuruf Jawa dengan benar. 

Selain itu perilaku siswa masih banyak yang bergurau, berbuat curang saat 
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melakukan permainan, bahkan berada terlalu jauh dari area permainan, walaupun 

juga banyak yang berperilaku positif. Walaupun demikian, siswa menginginkan 

permainan Arjuna Ngulandara digunakan kembali dalam pembelajaran membaca 

huruf Jawa selanjutnya. 

Bercermin pada keadaan pada siklu I, yang terdapat adanya kekurangan 

dan kelebihan maka peneliti bersama guru akan melakukan siklus II sebagai 

langkah untuk lebih meningkatkan keterampilan membaca huruf Jawa siswa 

supaya dapat melampaui KKM. Untuk mengatasi kekurangan pada siklus I, guru 

akan lebih memperjelas lagi penggunaan permainan Arjuna Ngulandara dan 

mejelaskan kembali aksara jawa kepada siswa supaya tidak ada lagi kesulitan 

dalam pembelajaran membaca huruf Jawa pada siklus II. 

 

4.1.3 Hasil Penelitian Siklus II 

Pembelajaran keterampilan membaca huruf Jawa siklus II merupakan 

tahap kedua penelitian dengan menggunakan media permainan Arjuna 

Ngualandara. Pada siklus II ini, permainan Arjuna Ngulandara menggunakan 

satu setting untuk bermain hal ini untuk mempermudah pengawasan dan 

menghindari siswa terlalu jauh dari tempat permainan selain itu petunjuk yang 

digunakan dalam permainan dibuat lebih singkat dan sederhana. Pada siklus I 

permainan dilakukan di dua setting yang berbeda sehingga memungkinkan siswa 

berada terlalu jauh dari tempat bermain dan penggunaan petunjuk yang lebih 

sederhana akan memudahkan siswa dalam menyelesaikan permainannya. Dengan 

begitu keterampilan siswa dalam membaca huruf Jawa dapat meningkat. Kriteria 
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penilaian dalam membaca huruf Jawa pada siklus II ini mengikuti setiap petunjuk, 

menemukan semua benda yang dicari, dan ketepatan waktu.  

Pelaksanaan pembelajaran membaca huruf Jawa dengan permainan Arjuna 

Ngulandara pada siklus II ini terdiri dari revisi pelaksanaan, perencanaan, 

tindakan, observasi dan refleksi. Walaupun nilai rata-rata siswa kelas VIIIA SMP 

Negeri 3 Pulosari sudah mencapai KKM, tetapi masih ada 13 siswa yang belum 

dapat mencapai nilai KKM, untuk itu target pada siklus II ini nilai rata-rata siswa 

dapat melampaui nilai KKM dengan tidak ada siswa yang dinyatakan tidak 

memenuhi nilai KKM. 

Perbaikan-perbaikan juga dilakukan pada perangkat pembelajaran yaitu 

pada RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) siklus II, penjelasan tentang cara 

bermain dan peraturan permainan siklus II, dan tentunya cara mengajar siswa 

dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru meliputi pengajaran materi, dan 

pemberian ulasan singkat mengenai cara membaca bacaan huruf Jawa yang untuk 

memudahkan siswa dalam membaca. Hal tersebut berdasarkan pengalaman pada 

siklus I. 

 

4.1.3.1 Hasil tes siklus II 

Hasil tes pada siklus II merupakan hasil tes siswa pada keterampilan 

membaca huruf Jawa dengan menggunakan media permainan Arjuna Ngulandara. 

Hasil tes siklus II dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 10. Hasil Penilaian Keterampilan Membaca Huruf Jawa pada Siklus II 

No Kriteria 
Rentang 

nilai 
Frekuensi ∑ Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-rata 

1. Tuntas  70-100 41 3225 100  

=78,64 2. Tidak tuntas 0-69 0 0 0 

 

Berdasarkan data pada tabel 10 terlihat bahwa nilai rata-rata keterampilan 

membaca huruf Jawa kelas VIIIA SMP Negeri 3 Pulosari, Kabupaten Pemalang 

dalam membaca huruf jawa pada siklus II meningkat dari siklus I yaitu 71,04 

dengan jumlah nilai 2912,5 meningkat menjadi  78,64 dengan jumlah nilai 3225. 

Hasil pada siklus II lebih memuaskan dibandingkan tahap prasilus karena sudah 

mencapai KKM yang ditentukan yaitu sebesar 70,00. Dari 41 siswa sudah tidak 

ada lagi siswa yang tidak tuntas. 

Keterampilan membaca huruf Jawa pada siklus II meningkat dibanding 

pada tahap siklus I. Hal itu dikarenakan pada siklus II ini sudah lebih dapat 

memahami materi yang diajarkan, pemahaman dan penggunaan permainan Arjuna 

Ngulandara juga meningkat, dan siswa sudah lebih siap dan matang dalam 

membaca wacana berhuruf Jawa secara individu karena mereka dalam membaca 

wacana berhuruf Jawa sudah tepat. Peningkatan itu terjadi karena siswa sudah 

lebih mempersiapkan diri untuk mempelajari huruf Jawa sebelumnya dan 

penyederhanaan cara bermain yang membuat siswa lebih mudah dalam 

melakukan permainan Arjuna Ngulandara. Melelui media Arjuna Ngulandara ini 

siswa tidak lagi mengalami kesulitan dalam membaca huruf Jawa. Secara rinci, 

berikut hasil perolehan skor tiap aspek keterampilan membaca huruf Jawa. 
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3.1.3.1.1 Aspek Keberhasilan Permainan 

Penskoran aspek keberhasilan permainan dititik beratkan pada 

kelengkapan siswa dalam mengikuti petunjuk berantai yang disiapkan oleh guru 

dan menemukan benda yang dimaksudkan dalam petunjuk. Aspek keberhasilan 

permainan meliputi keruntutan mengikuti petunjuk dengan benar dan runtut serta 

keberhasilan menemukan gambar yang disebutkan dalam petunjuk. Hasil dari 

aspek keberhasilan permainan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 11. Hasil Perolehan Skor Aspek  Keberhasilan Permainan Siklus II 

No Kategori skor Frekuensi 
Bobot 

skor 

Persen 

(%) 
Rata-rata 

1. Sangat berhasil 4 12 48 29,27 

 

= 80,49  

2. berhasil 3 26 78 73,41 

3. Kurang berhasil 2 3 6 7,32 

4. Tidak berhasil 1 0 0 0 

 41 132 100 

Berdasarkan data pada tabel 11 terlihat bahwa nilai rata-rata keterampilan 

membaca huruf Jawa dengan media permainan Arjuna Ngulandara pada aspek 

keberhasilan permainan melampaui KKM. Pada siklus I nilai rata-rata sebesar 

73,17 meningkat pada siklus II menjadi 80,49 atau terjadi peningkatan sebesar 

9,93% dari siklus I. Bukan berarti dengan terjadinya peningkatan semua siswa 

sudah dengan baik mengikuti petunjuk yang ada dalam permainan secara runtut. 

Jumlah siswa yang tidak mengikuti petunjuk permainan dengan runtut dalam 

siklus II lebih sedikit dibandingkan dengan siklus I. 
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(3) Petunjuk Permainan 

 

“aku njupuk jeruk ing meja nomer 1” 

Sebagian besar kelompok sudah menyelesaikan petunjuk dengan runtut, 

hanya saja masih ada kelompok yang tidak mengambil gambar yang dimaksud 

dalam petunjuk permainan. 

Dapat diketahui bahwa dari 43 siswa, 12 siswa (29,27%) jumlah skor 48 

sudah dapat mengikuti petunjuk dengan sangat runtut, 26 siswa  (63,41%) dengan 

julmah skor 78 sudah mengikuti petunjuk dengan runtut, 3 siswa (7,32%) dengan 

jumlah skor 6 kurang mengikuti petunjuk dengan runtut ada petunjuk yang 

dilewati padasaat permainan, dan  dengan jumlah skor 0 tidak runtut dalam 

mengikuti petunjuk yang ada dalam permainan Arjuna Ngulandara.  

 

3.1.3.1.2 Aspek Ketepatan Waktu 

Penskoran aspek ketepatan waktu berdasarkan pada ketepatan waktu siswa 

menyelesaikan permainan. Siswa sikatakan tepat waktu jika siswa tidak melewati 

batas waktu yang sisediakan dalam menyelesaikan permainan. Hasil aspek 

ketepatan waktu dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 12. Hasil Perolehan Skor Aspek Ketepatan Waktu Bermain pada 

Siklus II 

No Kategori Skor  Frekuensi 
Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 
Rata-rata 

1. Sangat tepat waktu 4 7 28 17,07 

 

= 76,83 

2. Tepat waktu 3 30 90 73,17 

3. Kurang tepat waktu 2 4 8 9,76 

4. Tidak tepat waktu 1 0 0 0 

 41 126 100 

Berdasarkan tabel 12 terlihat bahwa skor rata-rata keterampilam membaca 

huruf Jawa dalam aspek ketepatan waktu dalam melakukan permainan Arjuna 

Ngulandara telah melampaui KKM, hal ini tentunya memberi gambaran bahwa 

kondisi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan nilai rata-rata pada siklus I. 

Jika pada siklus I nilai rata-rata sebesar 69,51 meningkat pada siklus II menjadi 

76,83 atau mengalami peningkatan sebesar 10,53% dari siklus I. Bukan berarti 

terjadinya peningkatan dalam aspek ketepatan waktu bermain sudah sangat baik. 

Jumlah siswa yang tidak tepat waktu menurun lebih sedikit dibandingkan dengan 

siklus I.  

 

“Aku njupuk pokat ing meja nomer 1” 

Tiap petunjuk harus diselesaikan dalam waktu ± 1menit. Beberapa 

kelompok baru dapat menyelesaikan petujuk permainan dengan waktu lebih dari 1 

menit. 



73 
 

 
 

Dapat diketahui bahwa dari 41 siswa, 7 siswa (17,07%) dengan jumlah 

skor 28 sudah dapat menyelesaikan permainan Arjuna Ngulandara sangat tepat 

waku, 30 siswa (73,17%) dengan skor 90 dapat menyelesaikan tepat waktu, 4 

siswa (9,76%) dengan skor 6 kurang tepat waktu dalam menyelesaikan 

pwremainan Arjuna Ngulandara, dan tidak satupun siswa (0%) dengan skor 0 

masuk dalam kategori tidak menyelesaikan permainan dengan tepat waktu.  

Nilai rata-rata siklus II sudah mencapai KKM yang ditentukan taitu 70,00. 

Kedua aspek penilaian yaitu aspek keberhasilan permainan, dan ketepatan waktu 

sudah dapat melampaui nilai KKM. Kondisi ini merupakan peningkatan dari 

siklus I, karena pada siklus I siswa yang belum mencapai KKM sebanyak 16 

siswa pada siklus II ini semua siswa dinyatakan tuntas karena sudah berhasil 

mencapai bahkan melampaui nilai KKM. 

 

4.1.3.2 Hasil Nontes Siklus II 

Hasil non tes pada siklus II ini terdiri atas observasi, jurnal, angket, 

wawancara, dan dokumentasi foto. Hasil non tes pada siklus I dapat dilihat pada 

uraian berikut. 

 

4.1.3.2.1 Hasil Observasi 

Observasi dilakukan selama proses pembelajaran membaca wacana 

berhuruf Jawa dengan permainan Arjuna Ngulandara berlangsung. Seperti pada 

siklus I, dalam observasi ini, peneliti tidak melakukannya sendiri melainkan 

dibantu oleh satu orang teman. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah 



74 
 

 
 

proses pengamatan, sehingga pengamatan akan lebih detail. Observasi dilakukan 

untuk mengetahui perilaku siswa pada siklus I selama proses pembelajaran 

berlangsung mengalami perubahan pada siklus II. 

Perilaku yang ditunjukkan siswa berasal dari 3 aspek, yairu kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Perilaku yang termasuk aspek kognitif yaitu 

kemampuan siswa menghafal aksara Jawa dan memahami wacana berhuruf Jawa. 

Perilaku yang termasuk aspek afektif yaitu siswa antusias dan memperhatikan 

dengan seksama penjelasan guru dan bekerjasama dengan baik dalam kelompok. 

Perilaku yang termasuk aspek psikomotorik yaitu mengikuti petunjuk permainan 

dengan benar. Lebih jelasnya hasil observasi terhadap perilaku siswa (aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik) dalam siklus II dapat dilihat pada tabel berikut 

ini.  

Tabel 13. Perubahan Perilaku Siswa Siklus II 

No Perilaku siswa Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Kognitif 

1. Hafal aksara Jawa 33 80,49 

2. Memahami wacana berhuruf Jawa 36 87,80 

3. Tidak hafal aksara Jawa 8 19,51 

4. Tidak memahami wacana berhuruf Jawa 5 12,20 

Afektif 

5. Antusias dan memperhatikan dengan seksama  32 78,05 

6. Bekerjasama dengan baik dalam kelompok 28 68,29 

7. 
Tidak antusias dan  tidak memperhatikan dengan 

seksama 
9 21,95 

8. Bekerjasama dengan baik salam kelompok 13 31,71 
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Psikomotorik  

9. Mengikuti petunjuk permainan dengan benar 31 75,61 

10. 
Tidak Mengikuti petunjuk permainan dengan 

benar 
10 24,39 

Berdasarkan data pada tabel 22 terlihat perilaku siswa selama mengikuti 

pembelajaran membaca huruf Jawa dengan permainan Arjuna Ngulandara, 

perilaku siswa aspek kognitif 33(80,49%) siswa sudah hafal aksara Jawa dengan 

cukup baik dan 8(19,51%) siswa belum hafal aksara Jawa. 36(87,80%) siswa 

memahami wacana berhuruf Jawa dan 5(12,20%) siswa tidak Memahami wacana 

berhuruf Jawa. Perilaku siswa aspek afektif 32(78,05%) siswa antusias dan 

memperhatikan dengan seksama penjelasan guru dan 9(21,95%) siswa tidak 

antusias dan tidak memperhatikan dengan seksama penjelasan guru. 28(68,29%) 

siswa bekerjasama dengan baik dalam kelompok dan 13(31,71%) siswa tidak 

bekerjasama dengan baik dalam kelompok. Perilaku siswa aspek psikomotorik 

33(80,49%) siswa membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat dan 8(19,51%) 

siswa tidak membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. 31(75,61%) siswa 

mengikuti petunjuk permainan dengan benar dan 10(26,39%) siswa tidak 

mengikuti petunjuk permainan dengan benar. Dari data di atas dapat disimpulkan 

bahwa perilaku siswa mengalami peningkatan sehingga dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran pada siklus II ini lebih baik dibandingkan siklus I. 

Siswa berubah menjadi lebih memperhatikan dan antusias ketika guru 

menyampaikan bahwa mereka akan belajar membaca huruf Jawa menggunakan 

permainan Arjuna Ngulandara. Setelah guru menjelaskan cara dan aturan 
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permainan yang akan dilaksanakan, siswa menjadi tertarik dengan permainan 

Arjuna Ngulandara. 

Dalam melakukan permainan Arjuna Ngulandara, kerjasana antara siswa 

yang satu dengan yang lainnya sudah baik. Ketika ada kelompok yang sedang 

melakukan permainan, kelompok yang mendapat giliran selanjutnya untuk 

mengawasi kelompok ynag sedang bermain dan kelompok yang lain menunggu di 

luar dengan lebih tertib dibandingkkan pada siklus I yang masih ragu-ragu dalam 

membaca wacana berhuruf Jawa. melihat kondisi seperti itu, pada siklus II ini, 

komunikasi antara guru dan siswa sudah terjalin dengan baik karena siswa 

bersikap sportif dan kooperatif. 

 

4.1.3.2.2 Hasil Jurnal 

Penelitian ini mengguanakan jurnal siswa dan jurnal guru. Jurnal siswa 

digunakan untuk mengambil keefektifan penggunaan media permainan Arjuna 

Ngulandara pada siswa. Setiap proses pembelajaran membaca huruf Jawa melalui 

media permainan Arjuna Ngulandara. Bagi siswa, jurnal digunakan untuk 

mengungkapkan kesan selama mengikuti proses pembelajaran. Dalam hal ini, 

aspek-aspek yang diungkap dari jurnal siswa,yaitu (1) kesan siswa terhadap 

pembelajaran membaca wacana berhuruf Jawa dengan permainan Arjuna 

Ngulandara yang telah diajarkan guru, (2) kesulitan- kesulitan  yang siswa alami 

pada saat pembelajaran membaca wacana berhuruf Jawa dengan permainan 

Arjuna Ngulandara, (3) penyebab kesulitan yang siswa alami pada saat 

pembelajaran membaca wacana berhuruf Jawa dengan Permainan Arjuna 
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Ngulandara, (4) kesan siswa terhadap penyampaian materi oleh guru selama 

mengikuti pembelajaran membaca wacana berhuruf Jawa dengan permainan 

Arjuna Ngulandara, dan (5) saran kalian untuk pembelajaran membaca wacana 

berhuruf Jawa selanjutnya. 

Berdasarkan jurnal siswa diketahui bahwa siswa senang dalam mengikuti 

pembelajaran membaca wacana berhuruf Jawa dengan menggunakan permainan 

Arjuna Ngulandara, karena permainan tersebut menarik dan belum pernah 

digunakan pada pembelajaram membaca sebelumnya. Kesulitan yang dialami 

siswa selama pembelajaran pada siklus I kesulitan dalam meenghafal aksara Jawa 

beserta pasangan, sandhangan dan aturan penggunaannya karena guru jarang 

mengajarkan aksara Jawa tidak lagi dialami siswa pada siklus II ini, karena siswa 

sudah pernah memainkan permainan Arjuna Ngulandara.  

Dalam menyampaikan materi, guru sudah dapat menjelaskan secara jelas 

jalannya pelaksanaan pembelajaran dengan permainan Arjuna Ngulandara, dan 

menyesuaikan tempo pengajaran pada siswa sehingga siswa tidak mengalami 

kesulitan saat menerima penjelasan dari guru. Permainan Arjuna Ngulandara 

dapat digunakan kembali untuk pembelajaran membaca wacana berhuruf Jawa 

selanjutnya. 

Jurnal guru merupakan self relection yang mengungkapkan sikap positif 

dan negatif siswa pada waktu pembelajaran membaca wacana berhuruf Jawa. 

berdasarkan analisis data jurnal siswa diketahui bahwa kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran membaca wacana berhuruf Jawa dengan menggunakan 

permainan Arjuna Ngulandara ini sudah mencapai 100% karena siswa terlihat 
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antusias dalam mengikuti pembelajaran, siswa sudah dapat melakukan permainan 

dengan cukup baik dan lancar. Mereka menyelesaikan permainan dengan lancar 

dan tepat waktu tidak tampak ragu dalam menyelesaikan permaian maupun saat 

melakukan tes individu. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan pada siklus I. 

Hal tersebut berdampak pada hasil tes membaca yang nilainya berhasil melampaui 

nilai KKM. 

 

4.1.3.2.3 Hasil Angket 

Angket yang disebarkan untuk menjaring data dalam penelitian ini berupa 

angket terstruktur dan tertutup. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan analisis 

dan efisien waktu. Untuk mendapatkan data penelitian, angket yang disebarkan 

berisi tentang perasaan dan tanggapan siswa mengenai media permainan Arjuna 

Ngulandara yang telah diberikan, serta pengaruhnya terhadap keterampilan 

membaca huruf Jawa Siswa yang terjabar menjadi sepuluh pertanyaan. Angket ini 

diisi oleh siswa pada akhir pembelajaran, sepuluh pertanyaan itu antara lain, (1) 

apakah menurut siswa permainan Arjuna Ngulandara menarik, (2) apakah siswa 

menyukai pembelajaran membaca huruf Jawa menggunakan permainan Arjuna 

Ngulandara, (3) apakah permainan Arjuna Ngulandara dapat memudahkan anda 

dalam pembelajaran membaca wacana berhuruf Jawa, (4) apakah pada saat proses 

pembelajaran dengan permainan Arjuna Ngulandara siswa melakukan aktifitas 

lain yang tidak dianjurkan oleh guru, (5) apakah penjelasan dari guru mengenai 

permainan Arjuna Ngulandara dalam membaca wacana berhuruf Jawa dapat 

dipahami, (6) apakah pembelajaran membaca wacaba berhuruf Jawa dengan 
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permainan Arjuna Ngulandara membosankan, (7) apakah penggunaan permainan 

Arjuna Nguandara dalam pembelajaran membaca huruf Jawa dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam membaca wacana berhuruf Jawa, (8) apakah 

pembelajaran membaca wacana huruf Jawa menggunakan permainam Arjuna 

Ngulandara mudah dipelajari, (9) apakah proses pembelajaran membaca wacana 

berhuruf Jawa dengan permainan Arjuna Ngulandara dapat berjalan dengan 

lancar, dan (10) apakah siswa menginginkan permainan Arjuna Ngulandara 

digunakan untuk pembelajaran membaca wacana berhuruf Jawa selanjutnya. 

Berikut ini adalah data hasil angket siswa yang peneliti peroleh dalam 

pembelajaran pada siklus II dengan menggunakan permainan Arjuna Ngulandara. 

Pada aspek pertanyaan pertama, 23 siswa (56,01%) menyatakan bahwa 

permainan Arjuna Ngulandara sangat menarik,  153 siswa (36,58%) menyatakan 

bahwa permainan Arjuna Ngulandara cukup menarik, dan 1 siswa (2,44%) 

menyatakan bahwa permainan Arjuna Ngulandara tidak menarik. 

Aspek pertanyaan kedua dari 41 siswa,  21siswa (51,22%) menyatakan 

sangat suka pembelajaran membaca huruf Jawa dengan permainan Arjuna 

Ngulandara, 8 siswa (29,21%) mengatakan cukup suka pembelajaran membaca 

huruf Jawa dengan permainan Arjuna Ngulandara, dan 2 siswa (4,88%) 

mengatakan tidak suka dengan pembelajaran membaca huruf Jawa dengan 

permainan Arjuna Ngulandara. 

Aspek pertanyaan ketiga dari 41 siswa, 29 siswa (70,73%) menyatakan 

bahwa permainan Arjuna Ngulandara memudahkan mereka dalam pembelajaran 

membaca huruf Jawa, 10 siswa (24,39%) menyatakan bahwa permainan Arjuna 
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Ngulandara cukup memudahkan mereka dalam pembelajaran membaca huruf 

Jawa. dan 2 siswa (4,88%) menyatakan bahwa permainan Arjuna Ngulandara 

tidak memudahkan mereka dalam pembelajaaran membaca huruf Jawa. 

Aspek pertanyaan keempat dari 41 siswa, 33 siswa (80,49%) menyatakan 

tidak melakukan aktivitas lain yang tidak dianjurkan oleh guru, 6 siswa (14,63%) 

menyatakan kadang-kadang melakukan aktivitas lain, dan 2 siswa (4,88%) 

menyatakan bahwa mereka melakukan aktivitas lain yang tidak dianjurkan guru. 

Aspek pertanyaan kelima dari 41 siswa, 21 siswa (51,23%) menyatakan 

bahwa penjelasan guru mengenai penggunaan permainan Arjuna Ngulandara 

pada pembelajaran membaca huruf Jawa sangat dapat dipahami, 19 siswa 

(46,34%) menyatakan penjelasan guru cukup dapat dipahami, dan 1 siswa 

(2,44%) menyatakan penjelasan guru mengenai penggunaan permainan Arjuna 

Ngulandara pada pembelajaran membaca huruf Jawa tidak dapat dipahami. 

Aspek pertanyaan keenam dari 41 siswa, 33 siswa (80,49%) menyatakan 

bahwa pembelajaran membaca huruf Jawa dengan permainan Arjuna Ngulandara 

tidak membosankan, 7 siswa (17,07%) menyatakan agak bosan, dan 1 siswa 

(2,44%) menyatakan bahwa pembelajaran membaca huruf Jawa dengan 

permainan Arjuna Ngulandara membosankan. 

Aspek pertanyaan ketujuh dari 41 siswa, 28 siswa (68,29%) menyatakan 

bahwa dengan digunakannnya permainan Arjuna Ngulandara, kemampuan 

mereka dalam membaca huruf Jawa meningkat, 10 siswa (24,39%) menyatakan 

kemampuan membaca huruf Jawa mereka agak meningkat, dan 3 siswa (7,32%) 
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menyatakan kemempuan mereka tidak meningkat dengan adanya penggunaan 

permainan Arjuna Ngulandara. 

Aspek pertanyaan kedelapan dari 41 siswa, 16 siswa (39,02%) menyatakan 

pembelajaran membaca huruf Jawa dengan permainan Arjuna Ngulandara sangat 

mudah dipelajari, dan 24 siswa (58,54%) menyatakan cukup mudah dipelajari, 

dan 1 siswa (2,44%) menyatakan pembelajaran menjadi tidak mudah dipelajari. 

Aspek pertanyaan kesembilan dari 41 siswa, sebanyak 25 siswa (60,98%) 

menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran membaca huruf Jawa dengan 

permainan Arjuna Ngulandara berjalan sangat lancar, 15 siswa (36,58%) 

mennyatakan cukup lancar, dan 1 siswa (2,44%) menyatakan bakwa pelaksanaan 

pembelajaran membaca huruf Jawa dengan permainan Arjuna Ngulandara tidak 

berjalan dengan lancar. 

Pada pertanyaaan kesepuluh dari 41 siswa, sebanyak 32 siswa (78,05%) 

menyatakan mereka menginginkan permainan Arjuna Ngulandara digunakan 

pada pembelajaran membaca huruf Jawa selanjutnya, 7 siswa (17,07%) 

menyatakan  agak menginginkan, dan 2 siswa (4,88%) menyatakan bahea mereka 

tidak menginginkan jika permainan Arjuna Ngulandara digunakan pada 

pembelajaran membaca huruf Jawa selanjutnya. 

 

4.1.3.2.4 Hasil Wawancara 

Wawancara digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap 

pembelajaran membaca huruf Jawa dengan permainan Arjuna Ngulandara secara 

lisan. Kegiatan wawancara dilaksanakan setelah pembelajaran dengan permainan 
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Arjuna Ngulandara dilaksanakan. Wawancara dilakukan terhadap siswa yang 

memiliki nilai tertinggi, sedang dan terendah. Dalam siklus I ini, siswa yang 

memiliki nilai tertinggi yaitu Ani Inayatul Maulina, siswa dengan nilai sedang 

yaitu Riky Chandra Sany, dan siswa dengan nilai terendah yaitu Khoeroni. 

Wawancara pada siklus II meliputi beberapa aspek, yaitu (1) perasaan 

siswa terhadap pembelajaran membaca huruf Jawa dengan permainan Arjuna 

Ngulandara, (2) pendapat siswa mengenai pembelajaran membaca huruf Jawa 

dengan permainan Arjuna Ngulandara, (3)  kesulitan yang dialami siswa selama 

mengikuti pembelajaran membaca huruf Jawa dengan permainan Arjuna 

Ngulandara, (4) usaha untuk mengatasi kesulitan yang mereka alami selama 

mengikuri pembelajaram membaca huruf Jawa dengan permainan Arjuna 

Ngulandara, (5) masukan atau usulan siswa mengenai pembelajaran membaca 

huruf Jawa diwaktu yang akan datang. 

Berdasarkan hasil wawancara  pada pertanyaan pertama, diketehui bahwa 

Ani sangat senang permainan Arjuna Ngulandara digunakan dalam pembelajaran 

membaca huruf Jawa karena dapat meningkatkan kemampuan dalam membaca 

huruf Jawa. Riky berpendapat ia juga senang dengan permainan Arjuna 

Ngulandara karena menarik dan menyenangkan. Khoeroni berpendapat bahwa  

permainan Arjuna Ngulandara menarik sehingga pembelajaran menjadi lebih 

santai tetapi ia juga kurang senang karena tidak hafal aksara Jawa sehingga 

mengalami kesulitan. 

Pada pertanyaan kedua, ketiga siswa berpendapat bahwa permainan 

Arjuna Ngulandara  berlangsung lancar. Guru memberikan penjelasan secara jelas 
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dan tidak terburu-buru. Penjelasan guru labih dapat dipahami dibandingkan pada 

siklus I, guru juga sudah lebih santai dalam mengajar. 

Pada pertanyaan ketiga, ketiga siswa berpendapat bahwa kesulitan yang 

mereka alami sudah teratasi dengan baik karena sudah menghafalkan aksara Jawa 

dan berlatih membaca bacaan berhuruf Jawa sebelumnya, sehingga pada saat 

harus menyelesaikan permainan dan membaca bacaan berhuruf Jawa lebih siap. 

Pada pertanyaan keempat, untuk mengatasi kesulitan yang terjadi, Ani 

berusaha untuk lebih banyak berlatih membaca wacana berhuruf Jawa, Riky 

berpendapat dengan belajar menulis huruf Jawa membuat dia dengan sendirinya 

bisa membaca wacana berhuruf Jawa, dan Khoeroni berusaha mengatasi kesulitan 

tersebut dengan menghafalkan aksara Jawa saja. 

Pada pertanyaan kelima, seperti pada siklus I ketiga siswa berpendapat 

bahwa permainan Arjuna Ngulandara dapat digunakan pada pembelajaran 

membaca huruf Jawa berikutnya karena pada dasarnya permainan Arjuna 

Ngulandara merupakan media yang tepat untuk melatih dan mengembangkan 

kemampuan membaca huruf Jawa Siswa. 

 

4.1.3.2.5 Hasil Dokumentasi Foto 

Dokumentasi foto digunakan sebagai buktibahwa telah dilaksanakan 

pembelajaran membaca juruf Jawa dengan permainan Arjuna Ngulandara. 

Dokumentasi ini berisi foto-foto selama kegiatan proses pembelajaran 

berlangsung. Seperti haknya pada siklus I, dokumentasi ini berisi foto-foto selama 

kegiatan proses pembelajaran pada siklus II berlangsung. 
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  Gambar 6    Gambar 7 

  
  Gambar 8    Gambar 9 

Keterangan : 

Gambar 8. Siswa memperhatikan penjelasan guru. 

Gambar 9. Siswa membaca petunjuk permainan Arjuna Ngulandara di dalam 

ruang kelas. 

Gambar 10. Siswa menyelesaikan petunjuk permainan Arjuna Ngulandara di 

dalam ruang kelas. 

Gambar 11. Siswa mengisi angket dan jurnal. 

 

4.1.3.3 Refleksi  

Pada akhir tes siklus II, terlihat bahwa nilai rata-rata keterampilan 

membaca huruf Jawa siswa kelas VIIIA SMP Negeri 3 Pulosari, Kabupaten 

Pemalang pada siklus II meningkat dari siklus I yaitu 71,04 dengan jumlah nilai 

2912,5 meningkat menjadi  78,64 dengan jumlah nilai 3225. Hasil pada siklus II 

lebih memuaskan dibandingkan tahap prasilus karena sudah mencapai KKM yang 

ditentukan yaitu sebesar 70,00. Dari 41 siswa sudah tidak ada lagi siswa yang 

tidak tuntas. 
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Keterampilan membaca huruf Jawa siswa pada siklus II meningkat 

dibandingkan dengan siklus I. Hal itu dikarenakan siswa sudah dapat memahami 

materi yang digunakan sebagai bahan bacaan siswa lebih sederhana menyesuaikan 

dengan kemampuan siswa. Melalui permainan Arjuna Ngulandara ini siswa tidak 

lagi kesulitan dalam membaca wacana berhuruf Jawa karena permainan ini 

menstimulasi siswa untuk berusaha membaca wacana berhuruf Jawa dan 

memecahkan petunjuk dalam permainan. Siswa semakin lancar dalam membaca 

wacana berhuruf Jawa. Karena pada hakikatnya, itulah permainan Arjuna 

Ngulandara. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi, jurnal siswa, angket dan 

wawancara, diperoleh perubahan perilaku siswa dalam mengikuti pembelajaran 

membaca  Huruf Jawa mengalami perubahan ke arah yang lebih positif dan 

mengalami peningkatan. Siswa lebih senang dan antusias dalam mengikuti 

pembelajaran pada siklus II. Pada siklus II ini siswa sudah lebih paham 

penggunaan permainan Arjuna Ngulandara beserta peraturannya. Siswa tidak lagi 

merasa kesulitan dalam memahami materi membaca wacana berhuruf Jawa. 

Dengan permainan Arjuna Ngulandara bukan hanya pengetahuan siswa yang 

berkembang, tetapi juga kesadaran untuk berkompetisi dan sportifitas siswa dalam 

belajar semakin meningkat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.１ Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian serta pembahasan yang 

telah diuraikan, maka peneliti dapat membuat simpulan sebagai berikut. 

a. Keterampilan membaca huruf Jawa mengalami peningkatan setelah dilakukan 

pembelajaran dengan media permainan Bima Ngulandara. Hal itu dibuktikan 

dengan meningkatnya nilai rata-rata siswa. Pada tahap prasiklus nilai rata-rata 

siswa sebesar 67,32 dan belum mencapai nilai KKM sebesar 70,00. Setelah 

dilakukan tindakan siklus I yaitu 71,04 dengan jumlah nilai 2912,5 meningkat 

menjadi  78,64 dengan jumlah nilai 3225. Hasil pada siklus II lebih 

memuaskan dibandingkan tahap prasilus karena sudah mencapai KKM yang 

ditentukan yaitu sebesar 70,00. Dari 41 siswa sudah tidak ada lagi siswa yang 

tidak tuntas.  

b. Peningkatan keterampilan membaca huruf Jawa siswa juga diikuti dengan 

perubahan perilaku siswa kelas VIIIA SMP Negeri 3 Pulosari, Kabupaten 

Pemalang setelah mengikuti pembelajaran membaca huruf Jawa dengan 

media permainan Bima Ngulandara. Perubahan perilaku siswa merujuk pada 

tiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Perubahan prilaku 

kognitif dapat dilihat dari sudah hafal aksara Jawa dengan cukup baik dan 

siswa memahami wacana berhuruf Jawa. Perilaku awektif dapat dilihat dari   

siswa antusias dan memperhatikan dengan seksama penjelasan guru dan  
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siswa bekerjasama dengan baik dalam kelompok. Perilaku psikomotorik 

dapat dilihat dari siswa mengikuti petunjuk permainan dengan benar.  

 

5.２ Saran 

Saran yang dapat diberikan dari peneliti baik untuk guru, siswa, maupun 

penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut. 

1. Permainan Bima Ngulandara dapat dilakukan pada pembelajaran 

membaca wacana berhuruf Jawa di SMP Negeri 3 Pulosari pada 

khususnya dan SMP di wilayag Kabupaten Pemalang pada umumnya. 

2. Guru harus lebih kreatif dalam proses pembelajaran membaca wacana 

berhuruf Jawa. 

3. Penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk penelitian selanjutnya dengan 

media pembelajaran yang berbeda. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS I 

Sekolah  : SMP Negeri 3 Pulosari 

Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa 

Kelas  : VIII (Delapan) 

Semester  : II (Dua) 

Waktu  : 2 x 40 menit (1 x Pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

Mampu membaca bacaan sastra, non sastra dalam berbagai teknik membaca, 

dan bacaan berhuruf Jawa. 

 

B. Kompetensi Dasar 

Membaca dua paragraf berhuruf Jawa. 

 

C. Indikator 

- Mampu membaca bacaan berhuruf Jawa dengan benar. 

- Mampu memahami bacaan berhuruf Jawa. 

- Mampu menjawab pertanyaan bacaan berhuruf Jawa dengan tepat.  

 

D. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa mampu membaca bacaan berhuruf Jawa dengan benar. 

- Siswa mampu memahami bacaan berhuruf Jawa. 

- Siswa mampu menjawab pertanyan berhuruf Jawa dengan tepat. 

E. Materi Pembelajaran 

Bacaan berfuruf Jawa dalam permainan “Arjuna Ngulandara” 

 

F. Metode Pembelajaran 

- Ceramah 

- Tanya jawab 

- Penugasan 

- Demonstrasi 

- Pemodelan 

 

 



 

 
 

G. Langkah-langkah Pempelajaran 

 Kegiatan Waktu Metode 

 Kegiatan awal 

1) Guru menjelaskan kompetensi yang 

diajarkan hari ini yaitu membaca huruf 

Jawa. 

2) Guru menanyakan kepada siswa 

pengetahuan mereka mengenai aksara 

Jawa. 

3) Guru memberi contoh dengan 

mambacakan teks berhuruf Jawa dengan 

intonasi, lafal, jeda dengan benar. 

10 menit  

 

 

Ceramah 

 

 

Tanya jawab 

 

 

Pemodelan 

 Kegiatan inti 

Eksplorasi 

Siswa memperhatikan materi tentang 

membaca huruf Jawa dan penjelasan guru 

mengenai penggunaan permainan Arjuna 

Ngulandara dalam pembelajaran membaca 

huruf Jawa. 

Eaborasi  

1) Guru membagi siswa menjadi 10 

kelompok, masing-masing kelompok 

beranggotakan 4 siswa. 

2) Guru meminta perwakilan masing-

masing kelompok untuk mengambil 

unsian setting permainan Arjuna 

Ngulandara yang akan dilakukan. 

3) Guru menjelaskan aturan permainan 

e) Tiap kelompok terdiri dari 3-5 siswa. 

f) Permainan dilakukan didua setting 

60 menit  

 

Ceramah 

 

 

 

 

 

Penugasan 

 

 

 

 

 

 

Penerapan 

bermain 

 



 

 
 

yaitu kelas dan perpustakaan. 

g) Tiap kelomopok akan bermain dalam 

satu setting permainan sesuai dengan 

undian yang diperoleh. 

h) Cara bermain dimulai dari kelompok 

1 menyelesaikan petunjuk di POS I 

dengan diawasi oleh kelompok 2, 

setelah kelompok 1 selesai 

menyelesaikan petunjuk yang 

terdapat di POS I dilanjutkan ke POS 

II,. Kelompok 2 menyelesaikan 

petunjuk di POS I diawasi oleh 

kelompok 3, begitu seterusnya hingga 

selesai di POS V dan semua 

kelompok 

4) Setelah menyelesaikan permainan 

masing-masing kelompok harus 

menyusun petunjuk yang diperoleh 

untuk dilaporkan pada guru. 

5) Guru berada dalam pos terakhir untuk 

mencocokkan hasil pekerjaan yang telah 

dilakukan siswa. 

Konfirmasi 

1) Guru memberikan umpan balik positif 

dan penguatan dalam bentuk lisan. 

2) Guru membantu penyelesaikan masalah 

yang dihadapi siswa. 

3) Guru memotivasi siswa yang kurang 

atau belum berpartisipasi dengan aktif. 

 Kegiatan Akhir 

1) Siswa berssama guru menganalisis hasil 

10 menit  

Refleksi  



 

 
 

permainan. 

2) Siswa bersama guru menyimpulkan 

pembelajaran yang terlah dilaksanakan. 

 

 

  80 menit  

 

H. Sumber Belajar 

1. Buku “Padha Seneng Bahasa Jawa jilid 2 SMP kelas VIII karya Dr. M.A. 

Sudi Yatmana dan Drs. Bambang Eko Istiyono. 

2. LKS Pandhu Basa semester II 

 

I. Penilaian  

a. Teknik : - Mengamati siswa selama proses mengajar 

- Penilaian hasil kerja siswa 

b. Bentuk : - Praktik 

c. Instrumen : 

Proses  

Aspek penilaian A B C D 

Keseriusan dan keaktifan siswa dalam mengikuti 

kegiatan belajar mengajar 

    

Skala Penilaian  

A = sangat baik   C = cukup 

B = baik    D = kurang 

 

Hasil Belajar 

No. Aspek Penilaian 
Kategori Skor 

Sangat baik Baik Cukup Kurang  

1. 
Keberhasilan 

Permainan 
4 3 2 1 

2. Kerjasama Kelompok 4 5 2 1 

 Kesalahan 0-25% 26-50% 51-75% 76-100% 



 

 
 

Nilai  

 

Pemalang,   Mei 2013  

Mengetahui. 

Guru Mata Pelajaran 
 

 

Mahasiswa 

 

 

 

  

Pramita Dwi Hapsari  Ratna Titis Prayogi 

  2601409079 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Petunjuk permainan Arjuna Ngulandara siklus I 

 

 

 

 



 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS II 

Sekolah  : SMP Negeri 3 Pulosari 

Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa 

Kelas  : VIII (Delapan) 

Semester  : II (Dua) 

Waktu  : 2 x 40 menit (1 x Pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

Mampu membaca bacaan sastra, non sastra dalam berbagai teknik membaca, 

dan bacaan berhuruf Jawa. 

 

B. Kompetensi Dasar 

Membaca dua paragraf berhuruf Jawa. 

 

C. Indikator 

- Mampu membaca bacaan berhuruf Jawa dengan benar. 

- Mampu memahami bacaan berhuruf Jawa. 

- Mampu menjawab pertanyaan bacaan berhuruf Jawa dengan tepat.  

 

D. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa mampu membaca bacaan berhuruf Jawa dengan benar. 

- Siswa mampu memahami bacaan berhuruf Jawa. 

- Siswa mampu menjawab pertanyan berhuruf Jawa dengan tepat. 

E. Materi Pembelajaran 

Bacaan berfuruf Jawa dalam permainan “Arjuna Ngulandara” 

 

F. Metode Pembelajaran 

- Ceramah 

- Tanya jawab 

- Penugasan 

- Demonstrasi 

- Pemodelan 



 

G. Langkah-langkah Pempelajaran 

 Kegiatan Waktu Metode 

 Kegiatan awal 

1) Guru menjelaskan kompetensi yang 

diajarkan hari ini yaitu membaca huruf 

Jawa. 

2) Guru menanyakan kepada siswa 

pengetahuan mereka mengenai aksara 

Jawa. 

3) Guru memberi contoh dengan 

mambacakan teks berhuruf Jawa dengan 

intonasi, lafal, jeda dengan benar. 

10 menit  

 

 

Ceramah 

 

 

Tanya jawab 

 

 

Pemodelan 

 Kegiatan inti 

Eksplorasi 

Siswa memperhatikan materi tentang 

membaca huruf Jawa dan penjelasan guru 

mengenai penggunaan permainan Arjuna 

Ngulandara dalam pembelajaran membaca 

huruf Jawa. 

Eaborasi  

1) Guru membagi siswa menjadi 10 

kelompok, masing-masing kelompok 

beranggotakan 4 siswa. 

2) Guru meminta perwakilan masing-

masing kelompok untuk mengambil 

unsian setting permainan Arjuna 

Ngulandara yang akan dilakukan. 

3) Guru menjelaskan aturan permainan 

a) Tiap kelompok terdiri dari 3-5 siswa. 

60 menit  

 

Ceramah 

 

 

 

 

 

Penugasan 

 

 

 

 

 

 

Penerapan 

bermain 



 

 
 

b) Permainan dilakukan didua setting 

yaitu kelas dan perpustakaan. 

c) Tiap kelomopok akan bermain dalam 

satu setting permainan sesuai dengan 

undian yang diperoleh. 

d) Cara bermain dimulai dari kelompok 

1 menyelesaikan petunjuk di POS I 

dengan diawasi oleh kelompok 2, 

setelah kelompok 1 selesai 

menyelesaikan petunjuk yang 

terdapat di POS I dilanjutkan ke POS 

II,. Kelompok 2 menyelesaikan 

petunjuk di POS I diawasi oleh 

kelompok 3, begitu seterusnya hingga 

selesai di POS V dan semua 

kelompok 

4) Setelah menyelesaikan permainan 

masing-masing kelompok harus 

menyusun petunjuk yang diperoleh 

untuk dilaporkan pada guru. 

5) Guru berada dalam pos terakhir untuk 

mencocokkan hasil pekerjaan yang telah 

dilakukan siswa. 

Konfirmasi 

1) Guru memberikan umpan balik positif 

dan penguatan dalam bentuk lisan. 

2) Guru membantu penyelesaikan masalah 

yang dihadapi siswa. 

3) Guru memotivasi siswa yang kurang 

atau belum berpartisipasi dengan aktif. 

 

 Kegiatan Akhir 10 menit  



 

 
 

1) Siswa bersama guru menganalisis hasil 

permainan. 

2) Siswa bersama guru menyimpulkan 

pembelajaran yang terlah dilaksanakan. 

Refleksi  

 

 

  80 menit  

 

H. Sumber Belajar 

1. Buku “Padha Seneng Bahasa Jawa jilid 2 SMP kelas VIII karya Dr. M.A. 

Sudi Yatmana dan Drs. Bambang Eko Istiyono. 

2. LKS Pandhu Basa semester II 

 

I. Penilaian  

a. Teknik : - Mengamati siswa selama proses mengajar 

- Penilaian hasil kerja siswa 

b. Bentuk : - Praktik 

c. Instrumen : 

Proses  

Aspek penilaian A B C D 

Keseriusan dan keaktifan siswa dalam mengikuti 

kegiatan belajar mengajar 

    

Skala Penilaian  

A = sangat baik   C = cukup 

B = baik    D = kurang 

 

  



 

 
 

Hasil Belajar 

No. Aspek Penilaian 
Kategori Skor 

Sangat baik Baik Cukup Kurang  

1. 
Keberhasilan 

Permainan 
4 3 2 1 

2. Kerjasama Kelompok 4 5 2 1 

 Kesalahan 0-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

Nilai  

 

 

 

 

 

Pemalang,   Mei 2012  

Mengetahui. 

Guru Mata Pelajaran 
 

 

Mahasiswa 

 

 

 

  

Pramita Dwi Hapsari  Ratna Titis Prayogi 

  2601409079 

 

 

 

 

 



 

 
 

Petunjuk permainan Arjuna Ngulandara siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

PEDOMAN OBSERVASI SIKLUS II 

Hari   : 

Mata Pelajaran : 

Kelas   : 

No. Responden aspek pengamatan Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Perilaku positif  

Kognitif  

1. Hafal aksara Jawa 

2. Memahami wacana 

berhuruf Jawa 

Afektif 
3. Antusias dan 

memperhatikan dengan 

seksama penjelasan 

guru  

4. Bekerjasama dengan 

baik salam kelompok 

Psikomotorik 
5. Membaca dengan lafal 

dan intonasi yang tepat 

6. Mengikuti petunjuk 

permainan dengan 

benar 

 

Perilaku Negatif 

Kognitif  
7. Tidak hafal aksara 

Jawa 

8. Tidak memahami 

wacana berhuruf Jawa 

Afektif 

9. Bekerjasama dengan 

baik salam kelompok 

Psikomotorik  

10. Tidak mengikuti 

petunjuk permainan 

dengan benar 

 

Pengisian 

√    Ya             

 -  Tidak 

1. R.01           

2. R.02           

3. R.03           

4. R.04           

5. R.05           

6. R.06           

7. R.07           

8. R.08           

9. R.09           

10. R.10           

11. R.11           

12. R.12           

13. R.13           

14. R.14           

15. R.15           

16. R.16           

17. R.17           

18. R.18           

19. R.19           

20. R.20           

21. R.21           

22. R.22           

23. R.23           

24. R.24           

25. R.25           

26. R.26           

27. R.27           

28. R.28           

29. R.29           

30. R.30           

31. R.31           

32. R.32           

33. R.33           

34. R.34           

35. R.35           

36. R.36           



 

 
 

37. R.37           

38. R.38           

39. R.39           

40. R.40           

41. R.41           

 

PEDOMAN OBSERVASI SIKLUS I 

Hari   : 

Mata Pelajaran : 

Kelas   : 

No. Responden aspek pengamatan Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Perilaku positif  

Kognitif  

1. Hafal aksara Jawa 

2. Memahami wacana 

berhuruf Jawa 

Afektif 
3. Antusias dan 

memperhatikan dengan 

seksama penjelasan 

guru  

4. Bekerjasama dengan 

baik salam kelompok 

Psikomotorik 
5. Membaca dengan lafal 

dan intonasi yang tepat 

6. Mengikuti petunjuk 

permainan dengan 

benar 

 

Perilaku Negatif 

Kognitif  
7. Tidak hafal aksara 

Jawa 

8. Tidak memahami 

wacana berhuruf Jawa 

Afektif 

9. Bekerjasama dengan 

baik salam kelompok 

Psikomotorik  

10. Tidak mengikuti 

petunjuk permainan 

dengan benar 

 

1. R.01           

2. R.02           

3. R.03           

4. R.04           

5. R.05           

6. R.06           

7. R.07           

8. R.08           

9. R.09           

10. R.10           

11. R.11           

12. R.12           

13. R.13           

14. R.14           

15. R.15           

16. R.16           

17. R.17           

18. R.18           

19. R.19           

20. R.20           

21. R.21           

22. R.22           

23. R.23           

24. R.24           

25. R.25           

26. R.26           

27. R.27           

28. R.28           

29. R.29           

30. R.30           

31. R.31           



 

 
 

32. R.32           Pengisian 

√    Ya             

 -  Tidak 
33. R.33           

34. R.34           

35. R.35           

36. R.36           

37. R.37           

38. R.38           

39. R.39           

40. R.40           

41. R.41           

 

HASIL OBSERVASI SIKLUS I 

Hari   : Senin, 6 Mei 2013 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Kelas   : VIIIA 

No. Responden aspek pengamatan Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Perilaku positif  

Kognitif  

1. Hafal aksara Jawa 

2. Memahami wacana 

berhuruf Jawa 

Afektif 
3. Antusias dan 

memperhatikan dengan 

seksama penjelasan 

guru  

4. Bekerjasama dengan 

baik salam kelompok 

Psikomotorik 
5. Mengikuti petunjuk 

permainan dengan 

benar 

 

Perilaku Negatif 

Kognitif  
6. Tidak hafal aksara 

Jawa 

7. Tidak memahami 

wacana berhuruf Jawa 

Afektif 

8. Tidak antusias dan 

memperhatikan dengan 

seksama penjelasan 

guru 

9. Bekerjasama dengan 

baik salam kelompok 

1. R.01 v v - v v v - - v - 

2. R.02 v v v - - v - - - v 

3. R.03 v v - - v v - - v - 

4. R.04 - - v - - v v v - v 

5. R.05 v v v v v - - - - - 

6. R.06 v v - - v - - - v - 

7. R.07 - - v v - - v v - v 

8. R.08 v v v v v - - - - - 

9. R.09 - - v - - - v v - v 

10. R.10 - - v - v v v v - - 

11. R.11 v - v v - v - v - v 

12. R.12 v v - v v v - - v - 

13. R.13 v v v v v v - - - - 

14. R.14 - - - - - v v v v v 

15. R.15 v v v v v - - - - - 

16. R.16 v v v v v v - - - - 

17. R.17 - - v v - v v v - v 

18. R.18 - - v - - v v v - v 

19. R.19 - - - - - v v v v v 

20. R.20 v v v v v - - - - - 

21. R.21 - - v - v - v v - v 

22. R.22 v v v v v v - - - - 

23. R.23 v v v - v v - - - - 

24. R.24 v v v v v v - - - - 

25. R.25 v v v v v v - - - - 

26. R.26 v v - - v v - - v - 

27. R.27 - - v - - v v v - v 

28. R.28 - - v - v - v v - - 



 

 
 

29. R.29 v v v v - v - - - v Psikomotorik  

10. Tidak mengikuti 

petunjuk permainan 

dengan benar 

 

Pengisian 

√    Ya             

 -  Tidak 

30. R.30 v v v v - - - - - v 

31. R.31 - - v v - - v v - v 

32. R.32 - - v v v - v v - - 

33. R.33 v v - v - - - - v v 

34. R.34 v v v v v v - - - - 

35. R.35 - - v - v v v v - - 

36. R.36 - - v - v v v v - - 

37. R.37 v v v - v v - - - - 

38. R.38 - - - - v v v v v - 

39. R.39 v v v v v - - - - - 

40. R.40 - - v - v v v v - - 

41. R.41 v v - v v v - - v - 

 

HASIL OBSERVASI SIKLUS II 

Hari   : Senin, 15 Mei 2013 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Kelas   : VIIIA 

No. Responden aspek pengamatan Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Perilaku positif  

Kognitif  

1. Hafal aksara Jawa 

2. Memahami wacana 

berhuruf Jawa 

Afektif 
3. Antusias dan 

memperhatikan dengan 

seksama penjelasan 

guru  

4. Bekerjasama dengan 

baik salam kelompok 

Psikomotorik 
5. Mengikuti petunjuk 

permainan dengan 

benar 

 

Perilaku Negatif 

Kognitif  
6. Tidak hafal aksara 

Jawa 

7. Tidak lancar membaca 

huruf Jawa 

Afektif 

8. Tidak antusias dan 

1. R.01 v v - v v v - - v - 

2. R.02 v v v - v v - - - v 

3. R.03 v v - - v v - - v v 

4. R.04 v - v v - v - v - - 

5. R.05 v v v v v - - - - - 

6. R.06 v v - v v - - - v - 

7. R.07 - - v v v v v v - - 

8. R.08 v v v v v - - - - - 

9. R.09 v - v v v - - v - - 

10. R.10 - - v - v v v v - v 

11. R.11 v v v v - v - - - - 

12. R.12 v v - v v v - - v - 

13. R.13 v v v v v v - - - - 

14. R.14 - - v - v v v v - v 

15. R.15 v v v v v - - - - - 

16. R.16 v v v v v v - - - - 

17. R.17 - - v v - v v v - - 

18. R.18 - - v - v v v v - v 

19. R.19 v - - v - v - v v - 

20. R.20 v v v v v - - - - - 

21. R.21 v - v - v - - v - v 

22. R.22 v v v v v v - - - - 

23. R.23 v v v - v v - - - v 

24. R.24 v v v v v v - - - - 



 

 
 

25. R.25 v v v v v v - - - - memperhatikan dengan 

seksama penjelasan 

guru 

9. Bekerjasama dengan 

baik salam kelompok 

Psikomotorik  

10. Tidak mengikuti 

petunjuk permainan 

dengan benar 

 

Pengisian 

√    Ya             

 -  Tidak 

26. R.26 v v - - v v - - v v 

27. R.27 v - v v - v - v - - 

28. R.28 - - v - v - v v - v 

29. R.29 v v v v - v - - - - 

30. R.30 v v v v - v - - - - 

31. R.31 - - v v v - v v - - 

32. R.32 v - v v v v - v - - 

33. R.33 v v - v - v - - v - 

34. R.34 v v v v v v - - - - 

35. R.35 - - v - v v v v - v 

36. R.36 v v v - v v - - - v 

37. R.37 v v v - v v - - - v 

38. R.38 v - - v v v - v v - 

39. R.39 v v v v v - - - - - 

40. R.40 v v v - v v - - - v 

41. R.41 v v - v v v - - v - 

 

  



 

 
 

PEDOMAN JURNAL SISWA SIKLUS I DAN SIKLUS II 

Nama  :  

No. Absen : 

Hari/tanggal :  

1. Bagaimana kesan anda terhadap pembelajaran membaca huruf Jawa dengan 

menggunakan media permainan Bima Ngulandara yang telah diajarkan 

guru? 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

. 

2. Apa saja kesulitan  yang anda alami pada saat pembelajaran membaca huruf 

Jawa dengan media permainan Bima Ngulandara? 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

. 

3. Apa penyebab kesulitan yang anda alami pada saat pembelajaran membaca 

huruf Jawa dengan media Permainan Bima Ngulandara? 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

. 

4. Bagaimana kesan anda terhadap penyampaian materi oleh guru selama 

mengikuti pembelajaran membaca huruf Jawa dengan media permainan Bima 

Ngulandara? 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

. 



 

 
 

5. Apa saja masukan anda untuk pembelajaran membaca huruf Jawa 

selanjutnya? 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

. 

 

  



 

 
 

PEDOMAN JURNAL GURU SIKLUS I DAN II 

Hari/tanggal  : 

Mata Pelajaran : 

Kelas   : 

 

Jurnal guru berisi uraian pendapat dan seluruh kejadian yang diamati guru selama 

pembelajaran berlangsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA SIKLUS I 

 

1. Apakah kamu senang dengan pembelajaran membaca huruf Jawa dengan 

menggunakan media permainan Bima Ngulandara? 

2. Apa pendapatmu tentang pembelajaran membaca huruf Jawa dengan 

menggunakan permainan Bima Ngulandara yang diberikan oleh guru? 

3. Apa kesulitan yang kamu alami selama mengikuti pembelajaran membaca 

huruf Jawa dengan media permainan Bima Ngulandara? 

4. Apakah penyebab kesulitan yang kamu alami selama mengikuri 

pembelajaram membaca huruf Jawa dengan media permainan Bima 

Ngulandara? 

5. Berikan masukan terhadap pembelajaran membaca huruf Jawa selanjutnya! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA SIKLUS II 

 

1. Apakah kamu senang dengan pepbelajaran membaca huruf Jawa dengan 

menggunakan media permainan Bima Ngulandara? Berikan alasannya! 

2. Apa pendapatmu tentang pembelajaran membaca huruf Jawa dengan 

menggunakan permainan Bima Ngulandara yang diberikan oleh guru? 

3. Apa kesulitan yang kamu alami selama mengikuti pembelajaran membaca 

huruf Jawa dengan media permainan Bima Ngulandara? 

4. Apa usaha yang dapat kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan 

dalam pembelajaram membaca huruf Jawa dengan media permainan Bima 

Ngulandara? 

5. Dapatkah media permainan Bima Ngulandara membantu kamu dalam 

pembelajaran membaca huruf Jawa? berikan alasannya! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PEDOMAN ANGKET SIKLUS I DAN SIKLUS II 

Nama  : _______________ 

No. Absen : _______________ 

 

Petunjuk:  

a. Tuliskan nama dan nomor absen pada kolom yang tersedia 

b. Berilah tanda (X) pada pilihan jawaban kuesioner yang paling sesuai 

 

Butir Kuesioner 

1. Apakah menurut kamu media permainan Bima Ngulandara menarik? 

a. Tidak menarik 

b. Cukup menarik 

c. Sangat menarik 

2. Apakah kamu manyukai pembelajaran membaca huruf Jawa dengan 

menggunakan permainan Bima Ngulandara? 

a. Tidak suka 

b. Cukup suka 

c. Sangat suka 

3. Apakah media permainan Bima Ngulandara dapat memudahkan kamu dalam 

pembelajaran membaca huruf Jawa? 

a. Tidak memudahkan 

b. Cukup memudahkan 

c. Sangat memudahkan 

4. Apakah pada saat proses pembelajaran dengan media permainan Bima 

Ngulandara kamu melakukan aktifitas lain yang tidak dianjurkan oleh guru? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak 

5. Apakah penjelasan dari guru mengenai permainan Bima Nulandara dalam 

membaca huruf Jawa dapat dipahami? 

a. Tidak dapat dipahami 



 

 
 

b. Cukup dapat dipahami 

c. Sangat dapat dipahami 

6. Apakah pembelajaran membaca huruf Jawa dengan media permainan Bima 

Ngulandara membosankan? 

a. Ya 

b. Agak 

c. Tidak  

7. Apakah penggunaan permainan Bima Nguandara dalam pembelajaran 

membaca huruf Jawa  dengan media permainan Bima Ngulandara dapat 

meningkatkan kemampuanmu dalam membaca huruf Jawa? 

a. Tidak  

b. Agak 

c. Ya   

8. Apakah pembelajaran membaca huruf Jawa menggunakan media permainam 

Bima Ngulandara mudah dipelajari? 

a. Tidak mudah dipelajari 

b. Cukup mudah dipelajari 

c. Sangat mudah dipelajari 

9. Apakah proses pembelajaran membaca huruf Jawa dengan media permainan 

Bima Ngulandara dapat berjalan dengan lancar? 

a. Tidak lancar 

b. Cukup lancar 

c. Sangat lancar 

10. Apakah kamu menginginkan media permainan Bima Ngulandara digunakan 

untuk pembelajaran membaca huruf Jawa? 

a. Tidak 

b. Agak 

c. Ya  

 

 

 



 

 
 

DAFTAR NAMA RESPONDEN 

 

No. Kode Responden Nama Siswa 

1 R. 01 Ani Inayatul Malina 

2 R. 02 Adi Kurniawan 

3 R. 03 Afrizal Rizkqi 

4 R. 04 Ainia Kurniasih 

5 R. 05 Aldi Arianto 

6 R. 06 Ali Faizal Rido 

7 R. 07 Ali Hasan 

8 R. 08 Ali Maful 

9 R. 09 Aminin  

10 R. 10 Diana Sari 

11 R. 11 Erwinda 

12 R. 12 Homisah 

13 R. 13 Iin Inayah 

14 R. 14 Imam Fauzan 

15 R. 15 Imam Mudin 

16 R. 16 Iraeni Faikoh 

17 R. 17 Iza Kholisatun Fadia 

18 R. 18 Jemi Yulianto 

19 R. 19 Khoeroni 

20 R. 20 Khoeriah 

21 R. 21 Khusnul Khotimah 

22 R. 22 Mulipah  

23 R. 23 Nur Anisa 

24 R. 24 Nur Asiah 

25 R. 25 Nur Kholipah 

26 R. 26 Nurul Maftuhah 

27 R. 27 Rifki Irfan Efendi 

28 R. 28 Riky Chandra Sanny 

29 R. 29 Riyanto 

30 R. 30 Sairoh 

31 R. 31 Siti Khumaeroh 

32 R. 32 Siti Maemunah 

33 R. 33 Siti Mualmaliah 

34 R. 34 Sugito 

35 R. 35 Sumarti 

36 R. 36 Susi Susanti 

37 R. 37 Teguh Muhamad 

38 R. 38 Tuti Amaliyah 

39 R. 39 Ulfatul Ulfiana 

40 R. 40 Windi Alfiatul Aeni 

41 R. 41 Yulian 



 

 
 

 

NILAI SISWA TAHAP PRASIKLUS 

No. Responden Nilai Ket 

1 R. 01 75  

2 R. 02 70  

3 R. 03 60  

4 R. 04 70  

5 R. 05 60  

6 R. 06 70  

7 R. 07 70  

8 R. 08 70  

9 R. 09 60  

10 R. 10 70  

11 R. 11 65  

12 R. 12 70  

13 R. 13 70  

14 R. 14 65  

15 R. 15 70  

16 R. 16 70  

17 R. 17 70  

18 R. 18 55  

19 R. 19 55  

20 R. 20 70  

21 R. 21 60  

22 R. 22 70  

23 R. 23 70  

24 R. 24 70  

25 R. 25 70  

26 R. 26 75  

27 R. 27 65  

28 R. 28 65  

29 R. 29 70  

30 R. 30 65  

31 R. 31 70  

32 R. 32 60  

33 R. 33 75  

34 R. 34 70  

35 R. 35 65  

36 R. 36 65  

37 R. 37 70  

38 R. 38 65  

39 R. 39 70  

40 R. 40 65  

41 R. 41 70  



 

 
 

Jumlah Nilai 2760  

Rata-rata 67,32  

 

NILAI SISWA KELAS VIII A SMP NEGERI 3 PULOSARI SIKLUS I 

No. Responden 
Aspek Penilaian Total 

skor 
Nilai Ket 

1 2 

1 R. 01 3 3 6 75 Tuntas 

2 R. 02 3 3 6 75 Tuntas 

3 R. 03 1 4 5 62,5 Tidak tuntas 

4 R. 04 4 2 6 75 Tuntas 

5 R. 05 3 2 5 62,5 Tidak tuntas 

6 R. 06 4 2 6 75 Tuntas 

7 R. 07 3 2 5 62,5 Tidak tuntas 

8 R. 08 3 3 6 75 Tuntas 

9 R. 09 2 3 5 62,5 Tidak tuntas 

10 R. 10 3 3 6 75 Tuntas 

11 R. 11 3 3 6 75 Tuntas 

12 R. 12 3 3 6 75 Tuntas 

13 R. 13 3 3 6 75 Tuntas 

14 R. 14 3 2 5 62,5 Tidak tuntas 

15 R. 15 2 4 6 75 Tuntas 

16 R. 16 4 2 6 75 Tuntas 

17 R. 17 2 3 5 62,5 Tidak tuntas 

18 R. 18 3 2 5 62,5 Tidak tuntas 

19 R. 19 2 3 5 62,5 Tidak tuntas 

20 R. 20 3 3 6 75 Tuntas 

21 R. 21 4 2 6 75 Tuntas 

22 R. 22 3 3 6 75 Tuntas 

23 R. 23 3 3 6 75 Tuntas 

24 R. 24 3 3 6 75 Tuntas 

25 R. 25 2 4 6 75 Tuntas 

26 R. 26 3 3 6 75 Tuntas 

27 R. 27 3 2 5 62,5 Tidak tuntas 

28 R. 28 3 3 6 75 Tuntas 

29 R. 29 3 3 6 75 Tuntas 

30 R. 30 3 2 5 62,5 Tidak tuntas 

31 R. 31 3 4 7 87,5 Tuntas 

32 R. 32 2 3 5 62,5 Tidak tuntas 

33 R. 33 3 3 6 75 Tuntas 

34 R. 34 3 3 6 75 Tuntas 

35 R. 35 3 3 6 75 Tuntas 

36 R. 36 3 3 6 75 Tuntas 

37 R. 37 3 3 6 75 Tuntas 

38 R. 38 3 2 5 62,5 Tidak tuntas 



 

 
 

39 R. 39 3 3 6 75 Tuntas 

40 R. 40 3 2 5 62,5 Tidak tuntas 

41 R. 41 3 2 5 62,5 Tidak tuntas 

Jumlah Nilai 

Rata-rata 

2912,5  

71,04  

 

NILAI SISWA KELAS VIII A SMP NEGERI 3 PULOSARI SIKLUS II 

No. Responden 
Aspek Penilaian Total 

skor 
Nilai Ket 

1 2 

1 R. 01 4 3 7 87,5 Tuntas 

2 R. 02 3 4 7 87,5 Tuntas 

3 R. 03 2 4 6 75 Tuntas 

4 R. 04 3 3 6 75 Tuntas 

5 R. 05 3 3 6 75 Tuntas 

6 R. 06 4 3 7 87,5 Tuntas 

7 R. 07 3 3 6 75 Tuntas 

8 R. 08 3 3 6 75 Tuntas 

9 R. 09 3 3 6 75 Tuntas 

10 R. 10 4 3 7 87,5 Tuntas 

11 R. 11 3 4 7 87,5 Tuntas 

12 R. 12 3 3 6 75 Tuntas 

13 R. 13 3 3 6 75 Tuntas 

14 R. 14 4 2 6 75 Tuntas 

15 R. 15 3 3 6 75 Tuntas 

16 R. 16 3 3 6 75 Tuntas 

17 R. 17 3 3 6 75 Tuntas 

18 R. 18 3 3 6 75 Tuntas 

19 R. 19 4 3 7 87,5 Tuntas 

20 R. 20 3 3 6 75 Tuntas 

21 R. 21 3 3 6 75 Tuntas 

22 R. 22 2 4 6 75 Tuntas 

23 R. 23 4 2 6 75 Tuntas 

24 R. 24 3 3 6 75 Tuntas 

25 R. 25 2 4 6 75 Tuntas 

26 R. 26 3 3 6 75 Tuntas 

27 R. 27 3 3 6 75 Tuntas 

28 R. 28 4 3 7 87,5 Tuntas 

29 R. 29 3 4 7 87,5 Tuntas 

30 R. 30 4 2 6 75 Tuntas 

31 R. 31 3 3 6 75 Tuntas 

32 R. 32 3 3 6 75 Tuntas 

33 R. 33 4 3 7 87,5 Tuntas 

34 R. 34 3 3 6 75 Tuntas 

35 R. 35 4 2 6 75 Tuntas 



 

 
 

36 R. 36 3 3 6 75 Tuntas 

37 R. 37 3 3 6 75 Tuntas 

38 R. 38 4 3 7 87,5 Tuntas 

39 R. 39 3 3 6 75 Tuntas 

40 R. 40 3 4 7 87,5 Tuntas 

41 R. 41 4 3 7 87,5 Tuntas 

Jumlah Nilai 

Rata-rata 

3225  

78,66  

 

 


